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СТАТИИ
Econ Lit – J 530

ЛИДЕРСТВОТО НА ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР – СТРАТЕГИЧЕСКА
ЗАДАЧА ПРЕД ИНДУСТРИАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Проф. д-р ик. н. Йосиф Илиев
Постановка
Научната литература в областта на лидерската проблематика e важна
част от съвременното богатство на управлението на човешките ресурси. Нейното проучване показва наличие на множество дискусионни проблеми, както и
на твърде абстрактни теоретични концепции и конструкции. Друга крайност на
широк кръг публикации са „готовите рецепти и крилати послания” за лидерство
и лидери в организациите. Не могат да бъдат подценявани, обаче, множество
основополагащи постановки и подходи на водещи чуждестранни автори от гледна
точка на тяхната ценност и полезност за бизнеспрактиката.
Посочената по-горе силно обобщена картина, обуславя сериозни трудности пред мениджмънта на организациите при формиране на стройна концепция
за лидерството в тях, нейната трансформация в политика към лидерството и
механизъм за реализация.
Лидерската материя, нейното овладяване и прилагане в бизнеспрактиката, придобиха особена значимост в съвременните условия. На равнище индустриални организации лидерството, в неговите човешки измерения, се възприема като основен конкурентообразуващ фактор. Същевременно, то във висока
степен обуславя технологичното и иновационното лидерство на организациите.
Безспорно е, че българската индустрия се нуждае от дългосрочна визия за
развитие, за да заеме подобаващо и достойно място сред индустриите на страните-членки на ЕС. Същевременно, тя се нуждае от обогатяване на потенциала за
индустриален растеж като предпоставка за неин по-голям принос към икономически растеж на страната. В контекста на посочените по-горе предизвикателства лидерската проблематика и по-конкретно нейното овладяване и утвърждаване в индустриалните организации има голяма научна и приложна значимост.
Последователното достигане до лидерство в неговите човешки измерения чрез
адекватни политики и механизми в нашите индустриални организации заслужава
да се определи като важна приоритетна задача в усилията за повишаване на тяхната конкурентоспособност и генериране на индустриален растеж.
1. Противодействащи фактори за развитие на лидерството
Наши проучвания в големи индустриални организации на страната в областта на лидерството потвърждават наложили се в тяхната практика погрешни
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представи като: възприемане на лидерството и лидерите като синоними; робуване на тезата, че първият (висшият) ръководител на организацията е нейният
(единствен) лидер; разбиране в много организации, че лидерството е обединение на целия мениджърски състав и т.н.
Развитието на настоящи и бъдещи лидери на средни и големи индустриални организации среща множество противодействащи фактори и изисква тяхното преодоляване:
- Ръководителите упражняват власт и тази тяхна овластеност е разбираема. Същевременно много от тях имат манталитетен проблем, породен от нежелание, дори страх от загуба на власт, загуба на контрол върху хората, които
ръководят. Във връзка с това развитието на лидерството в голяма степен се
възприема като застрашаващо властта и контрола на висшия мениджмънт.
- Големите организации се отличават със структури, които в значителна
степен са вертикални и бюрократични. Всеки ръководител в управленската йерархия реално зависи от този или тези ръководители над него. Чувството на
зависимост твърде често обуславя поведение в отделния ръководител, насочено към „изпълнение на това, което му се нареди отгоре”.
- Управленската йерархия в организацията по правило се възприема от много ръководители ( и служители с потенциал за бъдещи ръководители) като враждебна и насаждаща в тях чувство на подчинение, дори страх от горестоящите.
- Ограничените представи за мотивиране в организациите и включително
робуването на санкции и наказания, деформира трудовото поведение и на ръководители в управленската йерархия – то става манипулативно, а именно да правят това, което елиминира санкцията, наказанието.
- Използваната от много висши ръководители философия на „моркова и
тоягата” при взаимодействието и въздействието върху служителите е следващ сериозен проблем, противодействащ на развитието на лидерството в индустриалните организации. Реално възникват мотивационни проблеми, които често обуславят демотивация за изява на лидерски потенциал на ръководителите
от управленската йерархия и включително на служители с потенциал за растеж.
- Наложилото се убеждение в ръководители и служители на много организации, че лидерството произтича от управленската позиция, дори убеденост, че в
организацията има един единствен лидер, респ. нейният първи ръководител. Без да
отричаме влиянието на първия ръководител върху фирмената дейност и резултати,
несъмнено е, че мястото „на върха” не прави автоматично неговият носител лидер.
- Създаденият и следван „мит” и от много ръководители, че заемайки все
по-висока управленска позиция в организацията (вкл. до върха), те стават лидери, без да са се научили как да бъдат такива. С други думи силно се подценява
знанието за лидерство, необходимо преди заемане на управленска позиция и
прерастващо в познание при нейното заемане.
- Автоматичното свързване на влиянието върху други хора (служителите
в бизнесорганизацията) със заеманата управленска длъжност и по-точно наивната убеденост и очакване, че хората ще следват непременно този, който ги
управлява.
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- Неправилните възгледи на много ръководители и служители в бизнесорганизациите относно ограниченията на заеманата длъжност и по-конкретно
разбирането им, че растежът в йерархията намалява ограниченията. С други
думи, неразбиране на тезата, че лидерството не отстранява ограниченията (респ.
отговорностите), а по-скоро ги привежда в хармония (съответствие) с възможностите на личността.
- Доброволно самоналаганото от много ръководители и служители с потенциал за израстване ограничение да изявяват притежавани лидерски качества и линии на лидерско поведение, породено от поуки от взаимодействието с
ръководители над тях.
Без да се генерализира, но това са реалности в много наши индустриални
организации, а бегло очертаните проблеми, индикират за сериозни слабости в
практиката при утвърждаване и развитие на лидерството и лидерите в тях. Може
да се направи начален извод, че по-голямата част от индустриалните организации се нуждаят от сериозно осмисляне на лидерската материя и при необходимост чрез консултантска подкрепа могат да положат основите на нейното успешно прилагане. Впрочем, редица изследвания на видни чуждестранни автори
в областта на лидерството дават основание да се посочи, че синтезираните погоре проблемни области са характерни (типични) и за чуждестранните бизнесорганизации.
2. За рамковите въпроси и постановки относно лидерството
в неговите човешки измерения
Богатството и многообразието на лидерската проблематика предполага
необходимост да се изведат основополагащи постановки и разбирания, при това
от гледна точка на полезност за бизнеспрактиката.
Проучването на водещи автори в областта на лидерската материя (П.
Дракър, С. Купър, Д. Максуел, Улрих и Смолуд, Д. Джорджис, Д. Никълъс, Х.
Левинсън и др.), дава основание да се направят редица значими за практиката
обобщения:
• Централен момент, споделян от авторите като цяло, е интерпретирането на лидерството в човешките му измерения като възможност да се
изграждат лидери за всички йерархични нива на организацията.
• Важен акцент се поставя върху лидерските способности на организацията, разбирани като неин капацитет да утвърждава бъдещи лидери.
• Значимо обобщение е, че във фокуса на лидерството стои създаването
на условия, среда и предпоставки за проява на лидерски качества и умения от ръководители и служители.
• Ценна и полезна за практиката е постановката за лидерството като процес на повлияване и създаване на последователи на истинските (доказаните) лидери в организацията.
• И накрая – важният акцент върху причинно-следствената връзка в отношението „лидерство – лидери”, както и необходимостта да не се
възприемат като синоними двете ключови понятия.
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Нашето разбиране и определение за лидерството на човешкия фактор, което
възприемаме в статията е както следва:
Лидерството в неговите човешки измерения, а именно лидерство
на човешкия фактор, представлява способност и потенциал на индустриалната организация да открива, изгражда, мотивира и развива лидери на (за) всички йерархични (управленски и други) равнища на организацията.
Това разбиране за лидерството в организациите фокусира вниманието на
техния мениджмънт върху необходима политика и механизми, които да дават
простор и да са в основата на изграждане на лидери на (за) всички йерархични
равнища. Казано с други думи, за необходим преход от същността на лидерството към политика и механизми за неговото развитие в организациите.
Вторият фокус е върху отделните личности, техните качества и линии на
поведение като предпоставка за утвърждаването им като лидери в организацията, т.е. трактовката дава ориентири за развитие на фирмените лидери.
Трети фокус е, че фирменият потенциал за лидерство се свързва със създаване и поддържане на благоприятна (подходяща) среда за откриване и особено
за утвърждаване и развитие на фирмени лидери – теза, която може да достигне
ясно и разбираемо до организациите и техния мениджмънт.
Сред най-важните предпоставки за осигуряване на лидерство на човешкия фактор в индустриалните организации в статията могат да се посочат следните:
• Осъзнато разбиране и убеденост в собственици и висш мениджмънт за
ползите от утвърждаване на лидерство на човешкия фактор – в това
число ползи за самата организация, свързани с възможности за повишаване на нейната конкурентоспособност; ползи за персонала, произтичащи от простора пред изявата на неговия трудов потенциал и получаване
на признание за увеличаващите се резултати; ползи за икономиката на
страната чрез увеличаващ се принос на индустриалните организации
към индустриалния и оттук – икономическия растеж.
• Познания в областта на лидерската материя от висшия мениджмънт и
особено важната предпоставка – овластеният първи ръководител
на организацията да е истински лидер. В контекста на интерпретиране на лидерството, като процес на създаване на последователи, този
момент може да се определи като изключително значим.
• Наличие (или достигане до) вдъхновяващи визия и мисия на индустриалната организация; утвърждаване на фирмени ценности, фирмена култура и организационна култура в нея; прилагане на стандарти във взаимоотношенията, основани на взаимно уважение, откритост, принципност,
справедливост и доверие. Тази предпоставка е сериозно предизвикателство пред висшия мениджмънт, но е в основата на споделяне на ценности между лидерите и техните последователи.
• Реално доближаване на управлението на човешките ресурси в организациите до съвременните постижения на тази наука и нейните изисква-
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ния. Просторът пред лидерството в нашите фирми изисква приоритетно
да се изведат задачи в областта на управлението на човешките ресурси, а именно:
 изграждане (или усъвършенстване) на системи за управление на човешките ресурси в тях, функционирането на които да мобилизира и
увеличава трудовия им потенциал и оттук производителността на труда;
 обогатяване на мотивационната политика с механизми за нарастване
на трудовата мотивация на всички служители;
 действия по привеждане на екипността и екипите в съответствие с
научни принципи и изисквания.
Защо в контекста на лидерската проблематика в статията се поставя акцент върху необходимостта от значимо усъвършенстване на управлението на
човешките ресурси в организациите?
Няколкото важни аргумента в отговор на поставения въпрос са:
- силно влияние на качеството и резултатността на човешките ресурси
върху брутната добавена стойност на организациите и добавената стойност на произвежданите продукти, при ниска добавена стойност в
продуктите;
- в близка перспектива не може да се очаква засилена (желана; необходима) инвестиционна активност в индустрията и това следва да се компенсира предимно чрез нарастване на потенциала на човешкия фактор;
- възможно трайно устойчиво конкурентно предимство на човешкия фактор, предвид нарастване на неговата полезност, ценност и стойност.
Този потенциал се създава и оползотворява чрез успешно решаване на
посочените по-горе приоритетни задачи в единство с утвърждаване на
лидерство на човешкия фактор.
Без да навлизаме в множеството определения за лидера (лидерите), понататък в статията приемаме следното работно понятие:
Лидерът е личност, която със своите качества и поведение упражнява силно влияние върху други хора – влияние, което ги прави негови
последователи.
Това разбиране за лидера позволява да се посочат два важни начални момента:
- първо, силното влияние върху други хора се дължи на притежаваните
личностни качества и произтичащите от тях линии на поведение;
- второ, влиянието на лидера приоритетно е върху междуличностните отношения, насочено е към постигането на общи цели и защита на интересите на неговите последователи (респективно съмишленици).
От гледна точка на предмета на статията, интерес представлява интегрирането на две роли в организацията, а именно: на ръководителя в
управленската йерархия и организацията и на лидера!
В този смисъл следващото работно понятие, според нас е „ръководител
– лидер”.
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Става дума за официално овластени личности в йерархията на организацията, които упражняват власт над хора и ресурси по начин, който значимо се
различава от т.нар. „шефски мениджмънт”. В това отношение в научната
литература има много широк кръг характеристики на ръководителя-лидер, в
съпоставка с нелидера (мениджъра, началника, шефа).
По правило, когато отделни ръководители не притежават и не демонстрират лидерски качества и лидерски линии на поведение, „нишата“ се запълва от
т.нар. „неформални лидери” (на или в екипите).
Неформалните лидери, чрез своите качества и поведение, завоюват възлови
позиции в системата от човешки отношения, които се формират не „по предписание” от мениджмънта, а като резултат от спонтанно възникнали симпатии,
уважение, доверие и т.н. на хората към определени личности извън ръководния
състав. Тяхното лидерство няма връзка с длъжността им, а е възприето от
служителите (или от екипите) в резултат от оценката им, че тези лица въплъщават качества и поведение, които вдъхват уважение, доверие и признание. Това
обуславя влиянието на неформалния лидер върху членовете на екипа и поражда
устойчива тенденция на създаване на последователи.
Очертаната „картина” е често срещано явление в нашите индустриални
организации, а нейната оценка не е еднозначна. Наличието на неформални лидери води до сложни отношения между тях и официално овластените ръководители, които могат да бъдат сведени до три основни вида: сътрудничество;
конфликт; смесени. Без да се изразяват крайни позиции, или да се дават
„готови рецепти” за решения, следва да се посочи, че във всеки от трите
вида отношения има „подводни камъни”.
Индустриалните организации (респ. висшият им мениджмънт) следва да
имат нагласа и воля да интегрират успешно неформалните лидери, в това число
неформалният лидер да заеме позицията на овластения ръководител (не лидер),
без неформалният лидер да заема ръководна позиция, а чрез предоставени правомощия да реализира влиянието си върху други хора в интерес на организацията.
3. Еталонът от лидерски качества и възможностите за оценка
на притежаваните от ръководителите качества
Широк обхват от лидерски качества и линии на лидерско поведение формира моделът за идеалния лидер. Напълно разбираемо е, че реалните хора
(ръководители и бъдещи ръководители в организацията) не притежават едновременно и цялостно качествата, въведени в модела. Конкретният ръководител
обективно не може „да покрие” представата за идеалния лидер, когото Левинсън
сполучливо оприличава като „диамант с шлифовани качества, но и с недостатъци”. За отделната личност някои качества (вкл. лидерски) са по-важни от други, а това зависи от индивидуалната ценностна система, мотивационните нагласи и дори от средата (фирмена и извънфирмена), в която протича жизнената и
професионалната дейност на личността.
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Същинският проблем при големия обхват от лидерски качества е в необходимостта целево да се параметрира онова ръководно поведение, което се
характеризира като лидерско. Редица актуални литературни източници предлагат подходи и решения в отговор на посочения проблем. В статията акцентът е
поставен върху значими личностни качества, интерпретирани като лидерски, а
тезата е, че те са в основата на ръководното поведение на отделния ръководител и могат системно да бъдат обогатявани.
При насоченост към лидерските качества и произтичащи от тях линии на
лидерско поведение, могат да бъдат използвани два подхода:
Първият намира израз във въвеждане на критерии и скали за оценки, по
дефинирани лидерски качества, възприети като еталон.
Вторият, без да е коренно различен от предишния, набляга върху разнообразието от трудови ситуации, в които ръководителят демонстрира начини за
справяне с тях, а определени начини се интерпретират и като лидерски.
И в двата подхода оценките са експертни, приблизителни и не бива да се
абсолютизират. Те не бива да се подценяват, особено ако заложените в тях
идеи намерят успешна конкретизация в адекватен методичен подход и инструментариум за установяване на притежавани лидерски качества и линии на поведение от ръководители и служители с лидерски потенциал.
Наложително е да се подчертае, че квалификациите, чрез които научно се
описват желани лидерски качества, са важни, но винаги следва да се държи
сметка, че хората са по-сложни от подобни квалификации. Човешкото поведение трудно се фиксира в желани категории. В този смисъл дори една чудесно
разработена методика и нейно последващо успешно прилагане в организациите
ще осигурява резултати за притежаване на лидерски качества, които следва да
се възприемат като приблизителни и преди всичко като добър ориентир за действия по обогатяването им.
Необходимостта да се „тръгне” от личностните качества на ръководителя-лидер намира аргументация в следното:
- от тях произтича персоналната привързаност на ръководителя към определен ръководен стил на управление (авторитарен, демократичен, либерален);
- от тях произтича приоритет в ориентацията на ръководителя към един
от двата типа поведение: към задължения и задачи; към хора и междуличностни отношения;
- личностните качества са феномена, който в голяма степен определя собствената мотивация на ръководителя и умението му да мотивира членовете на екипа.
Методичната рамка при установяване и утвърждаване на лидери в индустриалната организация предполага необходимост от разработване на еталон от
лидерски качества. Еталонът е в основата на оценката на реално притежаваните
от ръководителите в индустриалната организация лидерски качества. Предизвикателната задача е „приземяването“ до и в индустриалните организации на приемлив стеснен еталон от лидерски качества от богатото им многообразие.
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Отнесен към големи индустриални организации, предлаганият от нас подход към еталона от лидерски качества е свързан с целесъобразността и оттук е
и препоръката ни еталонът да отчита равнището на управленската позиция.
Безспорно е, че част от лидерските качества имат различна значимост за ръководителите на висше, средно и низово равнище на организацията, а част от тях
са валидни, независимо от управленското равнище. На това обстоятелство обръща внимание Д. Максуел, който акцентира върху специфични за различните
ръководни позиции лидерски качества. С други думи, при множеството от качества, интерпретирани като лидерски, творчески и убедително може и следва да
се разработват диференцирани за трите управленски равнища еталони от качества, които да се заложат в подходящи за целта методични положения.
Възприетият и предложен в статията подход е близък по своята аналогия,
както с аргументацията на показатели за оценяване на трудовото представяне
на ръководния състав на индустриалните организации, така и с метода на компетентностните модели. Става дума за ясно и разбираемо дефиниране на определени лидерски качества в еталона, като се прецени за кои от тях е наложително допълване с характеризиращи ги признаци. Това допълване е с оглед да не се
затруднява следващото установяване на притежавани/непритежавани от даден
реален ръководител лидерски качества.
В съответствие с постановката, че просторът пред лидерството в организацията изисква нейният първи ръководител да е истински лидер, понататък еталонът е насочен към обхват от лидерски качества, присъщи и типични за първите ръководители.
„Листата” на десетте предлагани в доклада лидерски качества, е както
следва:
1. влиятелност;
6. комуникативност;
2. далновидност;
7. ангажираност и доверие;
3. опитност и емпатия;
8. „вечен ученик”;
4. приемственост;
9. ориентиран към перспективата;
5. отговорност и решителност; 10. гъвкавост и съобразителност.
Няколко съображения по повод формирането на „листата” от лидерски
качества в еталона:
Първо, голяма част от авторите дефинират много по-широк обхват от
лидерски качества, без да ги диференцират за отделни управленски равнища.
Второ, Д. Максуел маркира редица лидерски качества (по-точно примерен обхват) за първите ръководители на организацията и за лидерите като цяло.
Трето, предложената от нас „листа” от лидерски качества е резултат от
допитване до двадесет изпълнителни директори на големи индустриални фирми от страната. Допитването обхваща двадесет значими лидерски качества, от
които респондентите са формирали своята ранглиста от десетте най-важни качества, а листата обобщава десетте на еталона.
Четвърто, посочените по-горе лидерски качества, както и останалите
десет, предварително са „разшифровани” чрез съществени техни признаци (характеристики).
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Лидерските качества, с въведените характеризиращи ги признаци са както следва:
1. Влиятелност. Способност да убеждава не непременно чрез „силата
на позицията си”; наличие на доказателства за повлияване на членовете на лидерския екип чрез силата на убеждението; създава лидерския екип като негови
съмишленици и последователи в изпълнението, както на стратегически, така и
на тактически цели и задачи на организацията.
2. Далновидност. Споделя и утвърждава в организацията концепцията за
колективното лидерство (респективно необходимост от лидери по всички
йерархични равнища). Формира лидерския си екип от лидери „под него”, в изграждането на които има значим принос. Подбира истински лидери в екипа си,
дори такива, които в някои направления са по-добри от него.
3. Опитност и емпатия. Умее да слуша и изслушва членовете на лидерския екип и дава непрекъснати доказателства за това. Разбира и вниква в
позиции, мнения и нужди на членовете на екипа. Воденето на лидерския екип се
предшества от изслушване на позициите на останалите членове и това му
осигурява тяхната готовност да го следват.
4. Приемственост. Създаването на последователи възприема като една
от главните си отговорности. Поощрява лидерските инициативи и осигурява
натрупване на лидерски опит в потенциалните лидери. Грижи се за откриване на
бъдещи лидери, тяхното утвърждаване и развитие в организацията. Оценява
успешното лидерство на дадени ръководители на едно йерархично равнище като
компетентност и предпоставка за тяхно лидерство и ръководна позиция на следващо йерархично равнище.
5. Отговорност и решителност. Поема личната отговорност, присъща
на първия ръководител на организацията. Поема и обмислени рискове. Има
воля и смелост да взема непопулярни решения, вкл. в сложни (екстремни) ситуации. Умее да делегира права и отговорности на членовете на екипа.
6. Комуникативност. Споделя възгледа за членовете на лидерския екип
като хора, които увеличават общите, вкл. неговите, възможности за успешно
управление на организацията. На тази основа комуникира разбираемо, искрено,
с акцент върху „важните неща”. Дава доказателства чрез комуникиране да гради и развива междуличностните отношения в екипа и дори в организацията.
Комуникира с хората по толерантен начин, печели ги чрез насочване и насърчаване. Зачита индивидуалните различия и характерови особености на отделните
личности. Комуникира с уважение към хората и това предпоставя поддържане
на климат и атмосфера за пълноценна изява на всеки.
7. Ангажираност и доверие. Споделя възгледа за необходима обща съпричастност на лидерския екип към стратегическите и тактическите виждания и решения за функциониране и развитие на организацията. На тази основа формира и
развива лидерския екип като хора, които взаимно си вярват и които вярват в него.
Намира баланс в ангажирането си към хората (от екипа и организацията), процесите и дейностите, постигнатите резултати. Умее да мотивира членовете на екипа
чрез справедливи оценки на техните приноси и адекватни форми на признание. Има
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реален принос и ангажиране в осигуряването на сближаване на целите и интересите
на организацията и целите и интересите на нейния персонал. Поведението и действията му внушават доверие, както от лидерския екип, така и от персонала.
8. „Вечен ученик”. Осъзнава необходимостта непрекъснато да обогатява своите професионални компетентности и особено лидерските си качества,
стил и линии на ръководно поведение. Дава доказателства за бизнеспознания в
различни направления (усвояване на научни новости; проучване и осмисляне на
чужди добри практики; извличане на поуки от собствен и чужд опит и т.н.).
9. Ориентиран към перспективата. Споделя възгледа за необходима
визия за развитие на организацията, следването на която да повишава конкурентоспособността. Дава доказателства за собствен значим принос в разработването и следването на визия за развитие на организацията. Демонстрира
способности да „вижда напред и надалеч”. Идентифицира заедно с екипа си
необходимите промени и „играе” ролята на двигател в управлението на промените в организацията. Реализира промените и развитието на организацията в
единство с развитието на хората в нея и особено на лидерския екип.
10. Гъвкавост и съобразителност. Споделя възгледа, че във функционирането на организацията наред със строгите правила и механизми за реализация
на процеси и дейности, непрекъснато възникват ситуации, изискващи адекватни
решения. На тази основа дава доказателства за успешна приспособимост към
промени на вътрешната и външната среда. Осланя се и на лидерския екип и демонстрира способности за постигане на възможно най-добри резултати чрез оптимално използване на ресурсите. Прегрупира в редица случаи дейности и хора
не само адекватно на влияещи външни фактори, но със създаден „задел” (предварителна подготвеност), то да е успешно. Създава съпътстващи дейности, които са потенциал на организацията и „буфера” при проблеми в основните дейности.
Сравнението между лидерските качества, заложени в еталона, и реално
притежаваните от конкретните първи ръководители на организациите, извежда
на преден план няколко проблема за решаване:
- избор на подходящи методи, използването на които да осигурява достатъчни доказателства за притежавани и/или непритежавани лидерски
качества от ръководителите;
- коректно използване на методите, включително и поради обстоятелството, че те в голяма степен се основават на експертни оценки;
- отчитане при оценката за притежавани лидерски качества от ръководителите и на резултати от оценяване на трудовото представяне на екипите им.
По понятни причини в статията не се навлиза в конкретизиране на формулираните проблеми, а са посочени само няколко важни момента.
За оценка на притежавани лидерски качества от първите ръководители на
организациите успешно може да се използва разнообразие от методи като целево разработени тестове, портретни (психологически) въпросници, анкети, метода на мотивационните профили, метода на компетентностните профили, казуси,
метода на 360-градусовата обратна връзка и други.
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Посоченият кръг от методи по принцип е приложим (не непременно в неговата цялостност) за ръководители в йерархията на индустриалната организация. Когато обаче става дума за оценяване на лидерски качества на първите
ръководители несъмнено следва да бъдат отчетени редица съображения,
свързани и произтичащи от позицията им. В тази връзка в статията са откроени
поне два момента:
• Първо, безспорна е необходимостта да се установи отношението на
персонала и особено на ръководния състав към първия ръководител на
организацията в смисъл на признание за възприемането му като лидер
(или нелидер) на организацията. Тази деликатна задача предполага да
се разработи специфично съдържание на използвани за целта методи;
• Второ, закономерно се налага оценката на лидерския потенциал на първите ръководители на организациите да се основава и на доказателства за
резултатите от функционирането на организацията. Тази задача е много
по-сложна, предвид изключително трудното разграничаване на приноса
на първите ръководители в крайни резултати от функционирането на организациите. Коректно е да отбележа, че изследователски екип от катедра „Индустриален бизнес” на УНСС в контекста на по-обхватен изследователски проект разработва и този важен акцент. Това, което може
да се посочи в настоящата статия е следното:
- ориентация към приноси за резултати в контекста на конкурентоспособността – в т.ч. придобиване и/или обогатяване на конкурентни предимства на организацията; тенденция към повишаване конкурентоспособността на произведените продукти; тенденция към увеличаване
на добавената стойност на продуктите; навлизане в нови пазарни ниши
и увеличаване на експортния потенциал на организацията;
- стремеж да се отграничат външни за организацията противодействащи фактори на горните резултати и тенденции, т.е. отчитане при приноса на първия ръководител на неблагоприятното влияние на външни
за организацията фактори, върху които той обективно не може да
влияе;
- даване на приоритет при оценката на приноса на първия ръководител
на влиянието му върху способностите и потенциала на организацията,
вкл. на управлението на промени, адаптиращи организацията към
външната среда и намаляващи нейното неблагоприятно влияние;
- търсене и обосноваване на индикатори за открояване на личния принос на първия ръководител на организацията в крайни резултати от
нейното функциониране предимно в обхвата на неговото влияние върху
ръководители, топ специалисти, служители, обусловило мотивираща
среда за пълноценна изява на техния потенциал в трудовата дейност.
Безспорно е, че посочените съображения и идеи по своя характер на този
етап са предимно рамкови, т.е. предстояща задача е тяхното научно разработване и на тази база – апробиране в редица големи индустриални организации от
страната.
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Заключение
Безспорно е, че българската индустрия на настоящия етап има сложни
проблеми и е изправена пред сериозни предизвикателства. Нейното незавидно
място сред индустриите на страните от ЕС е следствие от множество фактори
и причини. В голямата си част те са познати, нещо повече – на форуми на
Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията
нашата общност системно и от научна гледна точка обсъжда и прави аргументирани предложения за решаването им.
Лидерската проблематика, в нейните различни измерения, е предизвикателство както пред нашата специализирана академична общност, така и пред
представителите на индустриалната ни практика в стремежа за постигане на
индустриален растеж. Без излишен оптимизъм може да се обобщи, че симбиозата между „научна общност – индустриални организации” е важна стъпка в
сложния и труден път към постигане на индустриален растеж.
THE LEADERSHIP OF THE HUMAN FACTOR –A STRATEGIC
TASK FA CING INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
Prof. Dr Ec. Sc. Yosif Iliev
Abstract
The leadership issues and particularly the leadership of the human factor is among the
current priorities of the science of human resources management. The scientific literature in
this field contains a wealth of theoretical concepts, formulations, views and recommendations
towards the business practice. There is the indisputable need for our industrial organizations
- including support on the part of consultancies - to give scope to leadership in its human
dimensions. This scope calls for an adequate policy towards leadership and mechanisms for its
implementation. It is in the context of what has been said above that the subject and the
content of the present article lie. The content of the article constitutes a symbiosis between
contemporary scientific formulations in the area of leadership and methodological issues with
partial approbation in industrial organizations. The achievement of results on the part of our
industrial organizations in mastering leadership issues can be their strategic task in the effort
to raise competitiveness and generate industrial growth.
Keywords: leadership of the human factor, leaders, managers-leaders, leadership
qualities, leader’s behaviour.
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ЛИДЕРСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА – СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ПЕРЕД ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Проф., д-р экон. н. Йосиф Илиев
Резюме
Лидерская проблематика и в частности лидерство человеческого фактора стоит
среди актуальных приоритетов науки об управлени человеческими ресурсами. Научная
литература в этой области содержит богатство теоретических концепций, постановок,
мнений и рекомендаций к практике бизнеса. Несомненна необходимость того, чтобы
наши индустриальные организации, в том числе с консультантской поддержкой, обеспечили простор для лидерства в его человеческих измерениях. Этот простор требует адекватной политики лидерства и механизмов ее применентия. В контексте сказанного находится и предмет настоящей статьи. Содержание статьи представляет собой симбиоз между современными научными постановками в области лидерства и методическими вопросами с частичной апробацией в индустриальных организациях. Достижение нашими
индустриальными организациями результатов в овладении лидерской проблематикой может быть их стратегической задачей в усилиях, направленных на повышение конкурентоспособности и обеспечение индустриального роста.
Ключевые слова: лидерство человеческого фактора; лидеры; руководители –
лидеры; лидерские качества; лидерское поведение.
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„СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИЯ
И ДЕЙНОСТ” – МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Проф. д-р ик. н. Димитър Стефанов Радилов
На 24.10.2013 г. в Икономически университет – Варна беше проведена
международна научна конференция на тема „Статистиката като наука, образование, професия и дейност”. Тя е посветена на „2013 – Международна година
на статистиката”. Конференцията е организирана от катедра „Статистика” към
факултет „Информатика” в Университета.
За участие в конференцията бяха представени 36 научни доклада, които са
отпечатани предварително в самостоятелен сборник. Те включват участници
от чужбина и от България. Целта на научната конференция е да стимулира:
• популяризиране на приноса на статистическата наука, образование и професия сред всички специалности във факултета и университета за засилване на интеграцията им в образователния им процес;
• обединяването на научните изследвания на преподаватели по интердисциплинарни проблеми на икономиката за постигане на комплексни иновационни решения и за стимулиране работата в екип;
• създаване на повече възможности за обмен на научни идеи при публичното обсъждане на резултатите от изследванията на различните автори,
докладване на конференцията;
• представяне на резултати на докторанти, които те са получили в своите
дисертационни трудове;
• създаване на публичност на научните изследвания, докладвани на конференцията чрез отпечатването им в самостоятелен сборник.
За участие в конференцията бяха представени научни доклади от чуждестранни автори от: Московския банков институт (Москва, Руска федерация),
Мордовски държавен университет „Н.П. Огарьов” (Саранск, Руска федерация), Лвовския национален университет „Иван Франко” (Лвов, Украйна), Висшето училище по икономика и бизнес (Сараево, Босна и Херцеговина) и от Университета в Мазандаран (Балбозар, Иран).
Българските участници с доклади са от: УНСС – София, катедра „Статистика и иконометрия” и катедра „Икономическа социология”; СА „Д.А. Ценов”
– Свищов, катедра „Математика и статистика”; Софийски университет „Св.
Климент Охридски”, катедра „Социология”; Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”; Института за икономически изследвания към Българската академия на науките и от Националния статистически институт.
Международната научна конференция се проведе под патронажа на проф.
д-р Пламен Илиев – Ректор на Икономически университет – Варна. Тя беше
открита от проф. д-р ик. н. Димитър Радилов, председател на Организационния
комитет. В своето слово той отбелязва, че целта на конференцията е популяризиране на приноса на статистическата наука, образование, професия и дейност
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сред всички специалности в университета и сродните висши училища за засилване на интеграцията им в научните изследвания и иновационните решения.
Поздравителни адреси до участниците в международната конференция бяха
изпратени от проф. д-р Пламен Илиев – Ректор на Икономически университет
– Варна и от проф. д-р ик. н. Стати Статев – Ректор на Университета за национално и световно стопанство – гр. София.
Поздравителен адрес от д-р Ренета Инджова – председател на Националния статистически институт – София, беше прочетен от г-жа Диана Гечева
Янчева – зам. председател на НСИ – София. В поздравителния адрес се благодари за отправената покана към Националния статистически институт за
участие в международната конференция и се пожелава успех на всички статистици присъстващи в залата да дават най-доброто от себе си за утвърждаване
на световната, европейската и българската статистическа практика, за повишаване на професионалната грамотност и интереса на младите хора към статистиката.
Бяха поднесени поздравителни адреси от зам.-ректора по учебната работа доц. д-р Евгени Станимиров, от декана на факултет „Информатика” доц. д-р
Тодорка Атанасова, от ръководителя на катедра „Математически науки” доц.
д-р Росен Николаев, от доц. д-р Маргарита Бъчварова, ръководител катедра
„Правни науки”, от катедра „Туризъм” и от други катедри от Икономически
университет – Варна.
Работата на пленарното заседание беше ръководена от доц. д-р Веселин
Хаджиев, зам.-ректор по научната работа и ръководител на катедра „Статистика”.
На пленарното заседание бяха изнесени два доклада – от проф. д-р ик. н.
Димитър Радилов и от проф. д-р ик. н. Иванка Съйкова.
В доклада на професор Димитър Радилов се разглеждат знанията на статистическата наука в съвременния свят. Те се отнасят за статистиката като
наука, дейност, професия, образование и етика в съвременния свят. Отбелязва
се, че статистическите знания са многостранни и значими.
В съвременния свят централно място заемат информацията, знанията и
комуникациите. Светът се развива шоково и динамично. Характеризира се със
следните особености: създаване на нови информационни технологии, превръщане
на науката и образованието в основни човешки ценности, развитие на глобализма и на необходимостта от гъвкави интелектуални качества и учение през целия живот. Обект на дискусия е новата парадигма за развитието на статистическата наука и като информационна, което разширява обсега на статистическите
знания. Теоретико-методологичната функция на статистическата наука е насочена към повишаване на качеството на статистическата информация и към превръщане на статистическите знания в иновации за потребностите на бизнеса.
Статистическата дейност обхваща разработката, методологията и планирането на статистически изследвания, получаването, събирането, обработката,
съхранението на индивидуални данни и статистическа информация и нейния
анализ, предоставянето и разпространението й. Тя се развива като единен по-

22

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

знавателен процес. Необходими са промени в съдържанието на статистическата професия и възникването на виртуални офиси в работната им среда. Статистическото образование трябва да се хармонизира с образованието в Европейския съюз. В съдържанието му трябва да се включат нови знания, свързани с
променящата се среда на трудовия пазар, новите конкурентни професии и маркетинга на статистическите знания.
Повишаването на доверието към статистическите знания се основава на
етичните принципи. Те трябва да се включат в образователните програми. Контролът по спазването им трябва да се възлага на независими, професионални
статистически общества.
В заключение професор Радилов отбеляза, че е необходимо популяризиране на статистическите знания не само във всички области на социално-икономическия живот, но особено сред младите хора, ученици и студенти, бъдещи
статистици.
Вторият пленарен доклад беше изнесен от професор Иванка Съйкова. Той
е посветен на състоянието и резултатите от анализа на статистическата информация, които могат да се оценяват, както в динамичен аспект, така и за задоволяване на обществените потребности, очакванията и възможностите, които предлага днес науката. Обект на дискусия е аналитичната работа на професионалните статистици и на други изследователи, които се занимават с анализ на статистически данни.
Професор Иванка Съйкова отбеляза, че от гледна точка задоволяване на
обществените потребности от нови знания, няма много основания за удовлетвореност от резултатите от аналитичната работа – главно поради пропуснатите
добри възможности за получаване на нови знания. Производството на ново знание изисква прилагане, освен на рутинния анализ, още и на технологията на
евристичното мислене, но нейните инструменти са слабо познати у нас и поради това рядко се използват при анализа на статистическите данни. Сериозни
длъжници на обществото в това отношение са институциите на българската
образователна система – Министерство на образованието и науката и неговите
структури. Длъжник остава и бизнесът, който в противоречие с личния си интерес за повишаване на конкурентоспособността, не проявява особена активност.
И почти не дава признаци, че е готов да инвестира средства в тази област,
въпреки, че там не липсват програми за повишаване квалификацията на заетите в дейността. Очакванията за производството на повече научни знания и за
обосноваване на полезни иновации трябва да се основават на сериозни инвестиции и грижи за повишаване иновативния капацитет на хората, включително и на
изследователите в разглежданата област. Задачата е от първостепенна важност предвид факта, че уменията за такова мислене и поведение са ни дадени
наготово. Те изискват специална подготовка, каквато днес липсва в нашата
образователна система. Необходимо е преди всичко преосмисляне и промяна
на отношението към научните изследвания и към онова, което е нужно на изследователя. Нуждаем се и от преосмисляне и преподреждане на приоритетите.
Повишаването на иновативния капацитет заслужава да стане един от най-важни-

Статии

23

те приоритети в управленските стратегии. В заключение на своя доклад професор Иванка Съйкова отбеляза, че за статистическия анализ не се изискват непосилни финансови ресурси. Най-трудният проблем е другаде – в осигуряването на достатъчен брой преподаватели с добра подготовка по тази материя. За
целта е необходимо да се обоснове стратегия, да се очертае политиката, да се
разработят и прилагат съответни програми за действие.
На пленарното заседание след изнасяне на докладите, разгледаните проблеми в тях бяха обект на оживена научна дискусия.
Следобед работата на международната конференция продължи в три секции. В първата – „Развитието на статистиката като наука: теория и методи”
бяха включени 13 научни доклада. Те се отнасят за изследване на сходството
при измервания в статистическия анализ от дихотомни данни, интелигентния
растеж в Стратегия „Европа 2020”, за тестове за случайно блуждаене на основата на дневни, седмични и месечни валутни курсове, за динамиката на преките чуждестранни инвестиции, за приложение на коинтеграционния подход при
оценка на връзката между износ, внос и брутен вътрешен продукт, за цикличността на крайното потребление на домакинствата във връзка с безработицата и
др. Работата на секцията беше ръководена от доц. д-р Станка Жекова, зам.декан на факултет „Информатика”. Работата на първа секция завърши с обобщения, които са резултат от обсъдените доклади.
Във втората секция – „Статистическото образование и професия”, бяха
включени 9 доклада. Работата в секцията беше ръководена от доц. д-р Веселин Хаджиев от ИУ – Варна. Разгледани бяха дискусионни моменти при преподаване на статистическите заключения в България, обучението по статистически софтуер в приложните изследвания, използването на статистиката в стоковедната наука, нови идеи при провеждане на бизнес анкети, използване на
номограми в медицинските изследвания, предсказване и прогнозиране на липсващи данни за трафика в телекомуникационните мрежи и др. Работата на втора
секция завърши с обобщения, които са резултат от обсъдените доклади.
В третата секция – „Статистическа дейност и приложни изследвания”,
бяха включени 12 доклада. Работата на секцията беше ръководена от доц. д-р
Росен Николаев. Изнесени бяха доклади за приложение на иконометричните
методи за изследване на влиянието на външния дълг на България върху икономическия й растеж, за прогнозиране на потребителските разходи, за структурни
промени в държавните разходи при криза, за динамиката на ефективността на
българската „социалистическа” държавна собственост, за стохастичната постановка на задачата за назначенията, за едно приложение на формулата на
Моавър-Лаплас за оптимизиране за разпределението на постъпващи кораби в
пристанище Варна-Запад и др. Работата на трета секция завърши с обобщения, които са резултат от обсъдените доклади.
Общо за участие в конференцията бяха представени 36 научни доклада,
които включват: 2 доклада за пленарното заседание, 13 доклада в първа секция
„Развитие на статистиката като наука: теория и методи”, 9 доклада във втора
секция „Статистическото образование и професия” и 12 доклада в трета секция
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„Статистическа дейност и приложни изследвания”. В сборника са отпечатани 8
доклада на английски език, 3 – на руски език и 25 – на български език.
Докторантите получиха възможност да докладват получените резултати
от своите дисертационни трудове, които бяха обсъдени и им бяха направени
полезни препоръки.
Общото заключение е, че международната научна конференция посветена
на „2013 – Международна година на статистиката”, постигна поставените научни цели за засилване на обществената информираност за силата и въздействието на статистиката върху всички сфери на обществото.
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REAL ESTATE MARKETS OF RUSSIA AND ST. PETERSBURG
IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: CHALLENGES
AND PROSPECTS
Prof. Dr Ec. Sc. Sergey Nikolaevich Maksimov,
Prof. Dr Ec. Sc. Irina Anatolyevna Bachurinskaya
A characteristic feature of the modern world economy is the globalization process,
affecting virtually every sector of the economy of the world. As noted Didenko (Didenko
2007:38), globalization “may develop unevenly, pause, break through to a new level, while
providing a different impact on different countries.” Changes in the structure of economic
space resulting from globalization have a significant impact on the Russian economy.
Globalization can be defined as the process leading to the internationalization of production,
scientific and technical progress, the unification of capital in international financial markets,
people into a single global system, global community(Nosova, 2006). It should be noted that
the process of globalization is primarily exposed to the financial sector, but its impact is also
great for all sectors of the economy, including the sphere of real estate through the flow of
capital, information processes, and through the movement of the human capital.
At the same time appeal to the real estate industry is particularly interesting due
to the fact that the property is, by definition, non-movable goods, and at the same time,
investments in real estate have a strong multiplier effect. According to the study of
Chinese economists (see Fig. 1) each monetary unit invested in real estate, generates
total demand of 2,6 units.

10 billions yuan
into real estate

12,3
billions in
industry

9 billions
in building

1,6 billions
in mining
industry

1,1 billions
in trading

1,1 billions
in real
estate

25,8 billions
yuan

Figure 1. The multiplicative effect of investing
in real estate (Liu, Zhang 2009)

0,7 billions
in
communalgeneral
service
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In this connection, attraction of investments in real estate is becoming an important
factor for economic development in general, stimulating significant economic growth
, which each country requires. It identifies the need to analyze the investment
attractiveness of the real estate market as a regulator of economic growth in the
context of the impact on this market globalization .The problem to be solved , in our
opinion , consists of two aspects:
First, given the position of a particular country in the group of countries with
similar economies;
Second, given the state of the local real estate market of the country .
Let us dwell on these two aspects .
To analyze the position of the Russian property market in terms of investment
attractiveness is needed to select a group of countries with similar economies. According
to Goldman Sachs chairman Jim O’Neill “... an increasingly important role in the
world developing countries will play”(Goldman 2013).
The BRIC Countries, clustering on the basis of the most dynamic markets, are
having greater and greater impact on the world economy. The GDP growth dynamics
in BRIC countries is presented in Figure 2.
As of 2012, four BRIC countries: Brazil, Russia, India and China have contributed
to world GDP $ 2.2 trillion, equivalent to the emergence of a new Italy every year.

Figure 2. GDP growth in the BRIC countries over
the period from 2002 to 2012.
In 2013, China’s GDP growth is expected at – 8,5%, the growth of India’s
economy is projected to reach 6.5%, Brazil - 4% in 2013. Russia’s GDP growth
forecast for 2013 is 3,3%.
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Figure 3. GDP per capita in BRIC countries
Figure 3 shows leading positions of Russia and Brazil in terms of GDP per capita.
However, in whole ,the lag of BRIC countries behind the advanced countries persists. The
graph comparing GDP per capita in developed and BRIC countries is presented in Figure 4.

Figure. 4. GDP per capita in developed countries and the BRIC countries
The analysis of another indicator - Index of Economic Freedom of the BRIC
countries over the period from 2002 to 2012 shows that the index of economic freedom
of the BRIC countries has not changed, that is, regardless of the GDP growth, the BRIC
countries are grouped as moderate-free - with the index 60-69,9;mostly non-free - with
the index 50-59,9. In this case, according to the index , economic development of the
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country is directly related to index dynamics . The leader in the index is Hong Kong - 87, 2,
based on 2011. The top ten also includes Australia - 82.5, New Zealand - 82.3, Switzerland
- 81.9; Canada - 80.8; Ireland - 78.7, Denmark - 78.6; U.S. - 77.8; Bahrain - 77.7.
Thus, we can conclude that the BRIC countries are close to the level of economic
development at this stage, and from the standpoint of economic analysis and investment
attractiveness of the real estate market dwell on the BRIC countries (BRIC).
Real estate markets of the developing countries are included in the global
economic processes in several areas:
- entry of foreign private investors;
- the arrival of private and institutional investors from developing countries to
developed countries, the real estate markets (Western Europe, USA);
- internationalization of the activities of the leading companies in the world professional participants in the real estate markets and active involvement
professional participants in the real estate markets in emerging markets;
- the process of entering the professional participants of the real estate markets
of developing countries to the markets of developed countries;
- the processes of mergers and acquisitions involving international companies professional participants in real estate markets;
- inclusion of professional market participants from developing countries in
international associations and organizations (FIABCI ,TEGOVA etc.);
- development, negotiation and implementation of international standards of
professional activity (assessment, analysis of projects, providing statistical
information, etc.) (Eurocodes in construction, standards of education).
We turn now to the analysis of investments in BRIC countries and, in particular,
analyze the situation with real estate investments in BRIC countries and in the real
estate market of some countries.
Dynamics of the total investment in the BRIC countries is shown in Figure 5.

Figure 5. Dynamics of the total investment in the BRIC countries
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It should be noted that the dynamics of investment activity in general coincides with the
dynamics of GDP. GDP growth rate of the BRIC countries presented earlier in Figure 2.
At the first location China - increased investment in the reporting period (20022012) 6 times. In Russia, the situation is similar: the growth of investment in more than
5,5 times - from 69 to 393 billion dollars.
According to the statistics presented in the UNCTAD World Investment Report
2011 for the period from 2005 to 2010, the total global flow of foreign direct investment
exceeded $ 8,5 trillion dollars.
In The BRICS received 14% of this amount, including Russia-2.9%. At the
same time the BRICS have sent 7% to other countries
BRIC countries receive investments 2 times more than investingLeader on the
inflow in BRICS stands China, which accounts for 6% of FDI inflows (Maksimov and
Bachurinskaya, 2013).
Russia’s significant part of foreign direct investments go to the industries related
to the extraction and primary processing of mineral resources. Also, a high proportion
of investment is in trade, real estate, financial activities.
The share of foreign direct investment (FDI) in Russia in 2002 - 2011 was 10 26% of total foreign investment in the country (Kalabekov 2010). The data suggest,
the share of real estate transactions in direct investments (18%) exceeds their share
in the total volume (6%), which is a good sign for the industry as a whole.
Thus, as can be seen (Fig. 6), foreign direct investment in Russia is quite high
proportion of the total investment in fixed assets (15-25%), despite the fact that their
share in China is reduced. True, there is another explanation: China’s increasing share of
domestic direct investment and it does not need so much direct investment from abroad.
Dynamics of real estate investments in the BRIC countries is shown in Figure 7.
The leader in this sector is China, while Russia is the 2nd in terms of property investment
and shows a steady growth since 2003, with diminishing rate, which, in our opinion, is
associated primarily with the world global crisis. The volume of investments in real
estate in Russia in 2011 increased by more than 70% compared to 2010 ( according to
S. A. Ricci company) amounting to about $ 9,5 billion . Comparason: real estate
investment in China in 2012 increased by 16,2% to 7,18 trillion yuan ($ 1,15 trillion).
In this case, by the share of real estate investments in the total investments,
Russia takes the lead (see Figure 8).
Investments dynamics in real estate in Russia is shown in Figure 9.
The share of foreign investment in real estate in Russia is also growing: from
11% in 2010 to 34% in 2011 in absolute terms, the volume of transactions with foreign
capital increased from $ 630 million to $ 3,5 billion, or more than five times.
It should be noted that the oscillations can be quite significant. Since the total
amount of investment is small, one large transaction can greatly change the picture.
For example, the deal to sell the mall “Gallery” for $ 1 billion in 2011 dramatically
changed the indicators of investment in St. Petersburg and Russia as a whole.
Investments in real estate in 2012 by market sectors were more diversified
compared with 2011. Most transactions are concluded in commercial property (40,9%),
as a result, investments in this segment reached a historic high of $ 3,5 billion. High
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Sources: The Central Bank of Russia, the National Bureau of Statistics of China,
China Statistical Yearbook. Data on foreign direct investment in Russia - the database of the
Central Bank of the Russian Federation

Figure 6. FDI proportion in total investment
in fixed assets in China and Russia

Figure 7.Dynamics of real estate investments in the BRIC countries
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Figure 8. The share of real estate investments
in the total investments in the BRIC countries

Source: Jones Lang LaSalle

Figure 9. Dynamics of real estate investments in Russia, billion USD
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investor activity in the warehouse segment led to an increase in the volume of
investments in the sector by 34% compared to 2011 - up to 607 million dollars.
Figures 10-11 provide data on investment shares in real estate market sector for
2011-2012.

Source: Jones Lang LaSalle

Figure 10.Investment share by real estate market sector in 2011,%

Source: Jones Lang LaSalle

Figure 11.Investment share by sectors of real estate market in 2012,%
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Dynamics of minimum capitalization rates for high-quality commercial real estate
in Russia is presented in Figure 12.

Figure 12. Minimum capitalization rates
for high-quality commercial property
Capitalization rates have a smooth trend downward closer to the values of
rates in developed countries.
As for the local real estate markets and territorial diversification of investments
the most attractive for investment in profitable real estate are regional centers such as
Moscow and St. Petersburg.
Investment center of real estate market in Russia is still Moscow: in 2012, the
capital accounted for 88% to 69% of deals in 2011. In some segments of Moscow’s
share is even higher: for example, in the office market it reached 97%.
However, there has been a growth in regional transactions. According to S. A.
Ricci, share transactions outside the Moscow region (in St. Petersburg and regional
cities) increased from 7% in 2010 to 26% in 2011. In absolute terms, the volume of
regional transactions increased by 6.5times, in 2011, which is about $ 2,4 billion.
Minimum capitalization rates for commercial real estate in Moscow at the
beginning of 2013 are: for office buildings - 8.0-8.5%, for retail - 9,0-9,5%, for warehouse
and production facilities - 11,5-12, 0%. In St. Petersburg, this indicator value is higher
by 50-100 basis points, in other regions of Russia - by 150-200 basis points.
The development of commercial real estate in St. Petersburg has been uneven.
Most developed markets are office and commercial real estate. Hotels and industrial
and warehouse facilities market is far below them.
By the end of 2012 the total market for quality office space in St. Petersburg
was approximately 1,92 million sq.m. For comparison, Moscow, being the center of
business activity and, as a consequence, the largest and most developed of the office
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market in Russia, is seriously inferior to European cities by security office space.
According to Jones Lang LaSalle in the absolute volume of quality office space, the
Russian capital is ranked fifth among European cities with the exponent 15 million
square meters. m, behind London (20,4 million sq. m.), Berlin (17 million sq. m.), Paris
(16,7 million sq. m.) and Munich (15,7 million sq. m.). St. Petersburg market is not
even included in the top twenty. The vacancy rate in the city average stabilized, there
is a decrease in the class “A” and a slight increase in grades of “B +” and “B”. And
stabilized rents, small dynamics is observed mainly due to changes in rates in some
objects because of local peculiarities submarket. Key indicators of the office market
of St. Petersburg on the results in 2012 are shown in Table 1.
Table 1
Key indicators of the office market of St. Petersburg on the basis of 2012
Key indicators

class «A»

class «В»/
«В+»

The volume of quality office space by the end of 2012 (thousand
square meters)

482

1441

The structure of the office market for late 2012

25%

75%

Commissioned in 2012 (thousand square meters)

44,7

75,0

The vacancy rate at the end of 2012

15,7%

9,3%

Stated rental rates at the end of 2012, rubles per sq.m. per year
(excluding VAT, including operating costs)

14 720

12 010

Source: http://zdanie.info/2393/2420/news/3678

By the end of 2012 was introduced just 119,7 thousand square meters of leasable
office space. Input indicators office real estate in St. Petersburg in 2012 were the
lowest since 2006. Providing quality office space of St. Petersburg residents per person
was about 0,3 sq.m.
As a result, in 2012 the share of business centers, class “A” is 25% of the total
quality supply. In general, 2012 is characterized by the increase in the specific share
of total input of high-quality objects in the segments of classes “A” and “B +”, which
corresponds to trends in developed countries. In the future, we can predict a gradual,
but not significant, increase in the proportion of business centers “A” class. At the end
of 2012, the vacancy rate was about 15,7% in the class “A” and 9,3% in Class B +
and B. In the middle of the city by the end of 2012 vacancy rate in quality business
centers was 10,9% .
In 2012 in St. Petersburg retail market about 230* thous. m2 of GLA was put
into operation, There was an increase of 15% in comparison with the previous year
(200 thous. m2 - in 2011). The share of two major regional SECs - “Rio” and “Piter
Land” - was 40% of the input. Retail stock has reached 3 million m2. Approximately
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15 projects of shopping centers with the total GLA 500,000 m2 and predicted time of
opening from 2013 to 2015 are under construction.
Key indicators of the retail market of St. Petersburg as of the end of 2012 are
shown in Table 2.
Table 2
Key retail market indicators of St. Petersburg as of 2012
Index

Value
2

Modern retail facilities stock (GLA), mln m , incl.:

3,0

shopping centers
hypermarkets

2,2
0,4

specialized SC (DIY)
specialized furniture SC

0,2
0,2

Shopping centers provision (GLA), m2 per 1,000 inhabitants

443

Source: http://www.colliers.com/ru-ru/stpetersburg/insights/research-the-market

Demand on premises in qualitative shopping centers remains at rather high level.
Occupancy of newly shopping centers with professional concept before opening is
not less than 85%. As previously, demand is driven mainly by food retailers, as well as
fashion gallery tenants and catering operators of medium price segments.
Average rental rates growth was within 3-10% in 2012 (due to indexation).
Developers increasingly use a mixed system of rents payments, when a tenant pays a
fixed rental rate or % from the turnover according to the principle: “what sum is
greater.”
Table 3
Rental rates for anchor tenants in St. Petersburg retail market as of 2012
Profile
Food hypermarket
DIY
Food supermarket
Multiplex
Household goods
Consumer electronics
Department store
Fitness

Standard area, m2
5,000 - 16,000
2,500 - 15,000
1,500 - 3,500
3,000 - 5,000
1,000 - 2,500
1,200 - 4,500
1,200 - 2,500
up to 6,000

Annual rental rates,
$/m2/year (triple net)
160 - 250
120 - 170
250 - 400
150 - 250
180 - 250
160 - 350
300 - 450
150 - 180
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Family entertainment
Sports wear
Goods for children

700 - 5,500
1,200 - 4,500
1,000 - 2,000

100 - 180
180-350
250 - 400

Source: http://www.colliers.com/ru-ru/stpetersburg/insights/research-the-market

Intensified market competition will lead to reconception of neighbourhood and
community shopping centers located close to each other: restaurants and services will
replace fashion operators.
In H1 2013 the St. Petersburg investment market demonstrated increasing
investor’s interest in the land marker for commercial and residential development.
More than a half of all purchase and sale transactions in commercial real estate both
in terms of transactions number and investment volume were closed on the land market.
Land was purchased mainly for residential construction as well as for industrialwarehouse and retail purposes.
The total value of completed purchase and sale transactions in St. Petersburg
commercial real estate sector, including purchase of land for residential development,
in the first half of 2013 amounted to more than $500 mln which is comparable to the
same period in 2012.
Capitalization rates in H1 2013 remained at the level of the end of 2012: for highquality shopping centers and class A office centers – 9-10%, for class B office centers–
11-12%. Capitalization rates for high-quality warehouse complexes are 12-13%.
Return on investments in various segments of the commercial real estate in St.
Petersburg are shown in Table 4.
Table 4
Return on investments in various segments
of commercial real estate in St. Petersburg, 2012
Market segment
Office
Trading
Production and storage
Hotel

Return on
investment,%
8-11%
10-13%
9-14%
to 20%

Payback period
8-10
8-11
6-9
from 7

Source: Media, surveys consulting companies

As can be seen from the above, Russia and the Russian real estate market holds
well deserved place among emerging property markets (In this case, however, the
share of the Russian real estate market in its total volume is still quite low - about 1%).
By the share of real estate investments in total investment, Russia is the first among
the BRIC, at the same time it is substantially inferior to rich countries in volume terms.
A distinguishing feature of investments in Russian real estate is the extreme unevenness

Статии

37

of their distribution by regions :More than 70% of the total volume of investment in
real estate are in Moscow. The FDI share remains fairly low in total, which probably
reflects the investors’ cautious attitude to the long-term presence in the Russian market.
One of the major constraints on investment in Russian real estate, are the conditions
for businesses, especially those that are directly connected with the real estate market.
Comparison of key indicators related to real estate (property registering, protecting
investors, dealing with construction permits, connection to the electricity supply system)
with high income per capita countries (OECD) shows that the variation is quite
significant. Russia by the number of procedures to register property is close to the
number of procedures in developed countries, but the timing is much longer, openness
index coincides with the developed countries, but not up to much of China, the number
of procedures for obtaining building permits exceeds almost 2 times the level of China
and 3 times -the level of the developed countries.
According to Bloomberg Ratings (Surveys and statistics, 2014), which recently
published the rating of the best countries to do business in 2013, the BRIC countries
also showed a poor result. China dropped to 24th place from 19th last year. India,
Russia and Brazil are not included in the top 50, ranked 54, 56 and 61, respectively.
Three leaders are Hong Kong, the U.S. and Japan.
By a number of other important indicators that reflect business environment and
investment,the BRIC countries, particularly Russia, are also significantly behind the
developed countries. Ranking countries by the property rights protection index by the
end of 2011 the highest - ranked 56th is India, China ranks the 60th , Brazil – 65th, and
Russia -at all 96th.
According to the Global Competitiveness Index for 2012-2013. (considers 12
indicators of quality of institutions to innovative capacity) China was the 29th, Brazil –
48th, India – 59th, and Russia - 67th . The position of Russia in comparison with 20112012 deteriorated, however, quite a bit, by 1 point. Note also that in 2011-2012 the
weakest performance in Russia was by such parameters as the quality of institutions
(128th among 142 countries), product markets efficiency (128 th), the efficiency of
financial markets (127th ).
However, speaking about the ratings, it is worth remembering that the rating
scores are not always objective. Furthermore, in our opinion, are necessary parameters
describing a real estate transaction.
To summarize, it should be noted that globalization is an undeniable process,
during which formed a single market for the most efficient use resources, opportunities
and maximize the resources and intellectual potential.
However, to achieve these goals requires good and timely analysis and monitoring
of the situation on the market that will ensure the correct decision-making. Thus Russia
occupies its rightful place among the BRIC countries and first place in real estate
investments, however, essentially conceding developed countries by volumes of investment.
As for the problems and prospects of the real estate market of St. Petersburg as
a territorial local market , the current state of the market allows you to select only the
most common of these are: the formation of relationships in the property market under
the determining influence the level and structure of the economy , and the high
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dependence of the efficiency of the market from the institutional environment in which
it operates; persisting in the short and medium term are significant differences in the
level of development of market relations in the regional markets, increasing the role of
the primary market as a market segment, increasing specialization of professional
activity in the market with the gradual predominance of highly intellectual activities management, consulting .
Given the above analysis, we can draw the following conclusions
– Given its primary features, Russian market holds well deserved place among
emerging property markets (In this case, however, the share of the Russian
real estate market in its total volume is still quite low - about 1%).
– By the share of real estate investments in total investment, Russia is the first
among the BRICS, at the same time it is substantially inferior to rich countries
in volume terms.
– One of the major constraints on investment in Russian real estate, are the
conditions for businesses, especially those that are directly connected with
the real estate market.
– The FDI share remains fairly low in total , which probably reflects the investors’
cautious attitude to the long-term presence in the Russian market.
– A distinguishing feature of investments in Russian real estate is the extreme
unevenness of their distribution by regions :More than 70% of the total volume
of investment in real estate are in Moscow.
– Describing the situation of investment in real estate in St. Petersburg it should
be noted that in terms of doing business based on Doing Business methodology,
it is the 22nd among 30 cities in the country.
References
1. Didenko, N. International Economics: an electronic textbook. 2007, р. 38.
2. Goldman Sachs: the role of the BRIC countries will grow in 2013. Available at
http://www.vestifinance.ru/articles/21805. [Access ed on October, 2013].
3. Kalabekov I. G. Russian Reform: facts and figures. 2010, electronic resource:
http://www.kaivg.narod.ru/forinv.pdf
4. Liu, H., Н. Zhang. Real Estate and Society Economy. Tsinghua University Press.
2009.
5. Maksimov, S. N., I. A. Bachurinskaya. Developing real estate markets in the global
economy: investment attractiveness and growth prospects: materials
Mezhdunar.nauch.-prakt.konf.4-April 5, 2013 / Editorial Board.: S.N.Maksimov
(Otv.red. Etc.). St. Petersburg: SPbGEU, 2013.
6. Nosova O.V. The impact of globalization on economic development // the social
economy, 2006. - № 1-2. - р. 80-86
7. Surveys and statistics of the state statistical bodies, consulting agencies and media.
2014. http://rss.novostimira.com/n_3962767.html
8. http://www.colliers.com/ru-ru/stpetersburg/insights/research-the-market

Статии

39

REAL ESTATE MARKETS OF RUSSIA AND ST. PETERSBURG IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION: CHALLENGES AND PROSPECTS
Prof. Dr Ec. Sc. Sergey Maksimov
Prof. Dr Ec. Sc. Irina Bachurinskaya
Abstract
The article deals with the general issues of investment attractiveness of the real estate
market of Russia and St. Petersburg in the context of globalization, identifies the problems and
prospects of the Russian real estate market as a sphere of investment, identifies the features of
the real estate market of St. Petersburg as a major regional market at present.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЪРГОВИЯ
В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА
– ТРАДИЦИЯ И НАСТОЯЩЕ
Доклад, посветен на 60 години от създаването
на катедра „Икономика и управление на търговията” (1953-2013 г.)
и 65 години специалност „Икономика на търговията” (1948-2013 г.)
Доц. д-р Виолета Димитрова
Катедра „Икономика и управление на търговията” при Икономически университет – Варна е част от голямата международна академична общност, запазила и развиваща традициите на обучението в областта на търговията и непрекъснато обогатяваща науката за търговията.
Първосъздателите на университета и катедрата са осъзнавали фундаменталната роля на търговията за развитието на икономиката и обществото. Идеята за преподаване на широко и интегрирано търговско знание е заложена още
при създаването на нашия университет като Висше търговско училище. Потребностите на обществото, региона и страната са били основополагащи в разбирането на учредителите за мисията на университета. В първия правилник на
Висшето търговско училище е формулирана и неговата цел – да култивира онези обществено-стопански и търговско-технически науки, които са нужни за изучаване и изследване на търговията и индустрията, и чрез това да се отговори
на нуждите на страната (Известия, 1995).
Търговията, основана върху свободното договаряне, е жизнената среда на
всяка нормално функционираща икономика – от античността до наши дни. Пример за това е богатството в смисъла на самото понятие commercium – от търговия, стока и обмен, през взаимодействие и комуникация до място и право за
осъществяване на сделки. В римското право едно от трите най-важни права е
именно ius commercium (правото на свободно договаряне), заедно с ius connubium
(правото да се сключват граждански бракове с жители на всеки от градовете
на империята) и ius migrationis (правото да се придобива гражданство в градовете на римската империя) – и до ден днешен основополагащи за това, което
наричаме европейско пространство. Именно свободата да сключва легално
признати договори е определяща за свободния и пълноправен гражданин. Не
случайно една от двете статуи, красящи фронтона на нашия университет е на
Хермес/Меркурий – богът-покровител на познанието, комуникациите и търговията. Без познание и комуникации няма търговия.
Хиляди години преди нас търговските пътища са били не само пътища за
обмен на стоки, но и на идеи и познание. Свободното договаряне е в основата
на изграждането на модерните общества – както в икономическо, така и в социално-политическо отношение. Именно ясното разбиране на общите интереси
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и значението на тяхното съхранение и развитие намира израз в доктрината res
extra commercium или „нещо извън търговията” – определени неща следва да
бъдат извън обекта на частните права, защото са носители на публичния, общностния интерес и следователно не могат и не бива да се търгуват.
Обучението по търговия съчетава формирането едновременно на функционални и на отраслеви знания и умения. От една страна, търговията е интегрираща функция в бизнесорганизацията. Тя урежда сложния комплекс от информационни, правни, маркетингови, логистични и финансови взаимоотношения
между продавача и купувача.
От друга страна, с непрекъснатото усложняване на веригата за доставки,
значението на търговията като икономически сектор непрекъснато нараства.
Посредством заетостта, вътрешното потребление, износа, направените инвестиции в информационни и комуникационни технологии, търговската инфраструктура, логистиката и транспортните услуги, сектор търговия оказва значително
влияние, както върху останалите сектори на икономиката, така и върху цялостното развитие на местните общества. Търговията насърчава иновациите, подпомага разпространяването на новите информационни и комуникационни технологии. На разширяването на търговията чрез иновациите и дигиталната икономика беше посветен форумът на Световната търговска организация през м.
октомври 2013 г. Европейският план за развитие на търговията на дребно, приет
също през 2013 г. има за цел създаване на единен пазар за търговия на дребно.
През ХVІІІ век икономистите в Англия разделят икономиката на 3 сектора – аграрен, промишлен и търговски. Корените на традицията за висше образование по търговия се полагат през 1900 г. с откриването на първото висше
училище по търговия към университета в Бирмингам. Само 11 години по-късно
идеята за висше търговско училище се заражда и в нашата страна – именно
във Варна, в резултат на бурното за този период икономическо развитие на града и региона като търговски център.
Създаването на Висшето търговско училище е първата значима стъпка в
институционализацията на обучението по търговия в България. Привлечените
от проф. Цани Калянджиев (първи Ректор на училището) преподаватели са възпитаници на едни от водещите в тази област европейски университети: Наум Долински, Динко Тошев, частен доц. Димитър Георгиев, Любомир Станев, доц.
Цветан Стойнов, Марко Вълканов1(Сълова, 2003; Цоников, 2003; Данчев, 2008).
1

При разработването на доклада е ползвана информация от следните източници: Сълова Н. и др.
50 години катедра „Икономика и управление на търговията”, Варна, Университетско изд-во,
Икономически университет – Варна, 2003, с. 4-6; Цоников, Г. 50 години катедра „Икономика и
управление на търговията” (1953-2003 г.) и 55 години специалност «Икономика на търговията»
(1948-2003 г.) при Икономически университет – Варна, в сб. Съвременни предизвикателства
пред търговията, Варна, Университетско изд-во, Икономически университет – Варна, 2003, с.
17-29, Данчев, Д. 55 години катедра „Икономика и управление на търговията” (1953-2008 г.) и 60
години специалност «Икономика на търговията» (1948-2008 г.) при Икономически университет
– Варна, в сб. Съвременни предизвикателства пред търговията, Варна, Университетско изд-во,
Икономически университет – Варна, 2008, с. 19-28.
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Те са автори на първите публикации по проблемите на търговията в страната. Проф.
Оскар Андерсон (ред. доц. 1921 г., изв. проф. 1924 г., ред. проф. 1928 г.) написва
първия учебник по търговия „Записки по търговска политика” (1926 г.), в който
обобщава най-доброто от развитието на теорията в областта на търговията.
За развитието на науката по търговия през периода 1920 – 1953 г. допринасят и проф. Феодор Белмер, доц. д-р Георги Петков, проф. Станчо Чолаков,
проф. Георги Свраков, проф. Бойчо Бойчев, доц. Константин Стоянов, проф.
Георги Георгиев, доц. Горан Иванов, проф. Любомир Станев, проф. Цветан Стойнов, проф. Марко Върбанов – следователно „тук, в университета във Варна, се
поставят основите на науката по търговия в страната” (Сълова, 2010).
От отчета за състоянието на Висшето търговско училище за академичната 1924/25 г. е видно, че първите негови възпитаници изучават и полагат писмени и устни дипломни изпити по учебните дисциплини „Търговска политика”,
„Търговско смятане” и „Търговско знание”, а основателят и първи Ректор на
училището води дисциплината „Организация на търговското образование” (Отчет, 1926). През 1930 г. е направена следваща стъпка в институционализацията
на обучението по търговия. В учебния план на Висшето търговско училище, в
резултат на обединяване на няколко учебни дисциплини, се включва учебната
дисциплина „Организация на търговията и търговското предприятие”.
Развитието на икономиката, специализацията на стопанските субекти и на
научното познание водят до разкриването през учебната 1948/1949 г. на 6 отраслеви и функционални икономически специалности към съществуващия Стопански факултeт. През същата година той е преименуван във факултет за стопански и социални науки. Преди 60 години 140 студенти от трети курс на факултета, започнали своето обучение през 1946 г., формират първия випуск на специалност „Икономика на вътрешната търговия”.
Обучението в областта на търговията непрекъснато се усъвършенства.
От учебната 1995/1996 г., с въвеждането на европейските образователни стандарти са разкрити две образователно-квалификационни степени – „бакалавър”
със специалност „Икономика на търговията” и „магистър” със специалност
„Търговски бизнес”, както и образователната и научна степен „доктор” с докторска програма „Икономика и управление на търговията”.
Спецификите на обучението по търговия в Икономически университет –
Варна, в контекста на европейското пространство за висше образование, са свързани с неговия широкопрофилен обхват на предмета и обекта. Студентите получават знания за конкретни видове търговски бизнес – търговия на едро (дистрибуция), търговия на дребно, външна търговия, електронна търговия. Прилага се и
интердисциплинарен подход, включващ в себе си научното знание в областта на
икономиката, финансите и управлението на риска, маркетинга, логистиката.
През 65-годишния период от създаването на специалност „Икономика на
търговията”, от 1948 г. до сега, успешно са завършили своето обучение общо
7965 икономисти. За периода от създаването на катедрата общо в докторантура са зачислени 46 души, в т.ч. 4 чуждестранни граждани. Защитени са 29 дисертации, от които 2 са за втора докторска степен: на проф. д-р ик. н. Николинка

Статии

43

Сълова – „Ефективност на вътрешната търговия в Република България” (1980
г.) и на проф. д-р ик. н. Николай Виноградский – по проблемите на труда в
търговията (1980 г.).
Институционализацията на обучението по търговия продължава през 1953 г.
със създаването на катедра „Икономика и управление на търговията” (ИУТ).
В първия академичен състав на катедрата влизат проф. д-р Димитър Георгиев,
проф. д-р Георги Георгиев, доц. д-р Стефан Динев, проф. Димитър Ганев и д-р
Йосиф Петков. Проф. д-р Димитър Георгиев е основоположник на катедрата и
неин първи ръководител. Втори ръководител на катедрата е проф. Георги Георгиев. Първите преподаватели в катедрата и нейни ръководители са защитили
докторски дисертации и са се хабилитирали като доценти и професори в европейски университети. Те са не само високоерудирани учени, съмишленици в
идеята за обучение по търговия, но и личности с висок морал, етика и любов
към студентите – качества, стоящи в основата на академичната общност.
Тези европейски академични традиции съществуват, съхраняват се и се
развиват през годините. Трети ръководител на катедрата е проф. д-р ик. н. Николинка Сълова, която ръководи катедрата повече от 20 години, от 1973 г. до
1993 г. Във връзка с 90-тата годишнина на университета проф. д.и.н. Николинка
Сълова е удостоена с отличието „почетен професор на Икономически университет – Варна” за цялостен принос в развитието на науката и университета.
През периода 1993 – 2000 г. ръководството на катедрата поема доц. д-р Георги
Няголов, а след него – доц. д-р Георги Цоников (от 2000 до 2005 г.). През периода 2005 – 2011 г. ръководител на катедрата е проф. д-р Данчо Данчев.
В развитието на академичния състав на катедрата могат да се разграничат няколко етапа. През периода 1956-1971г. в състава на катедрата са приети
доц. Георги Иванов, проф. д-р ик.н. Неделчо Енев, доц. д-р Елена Атанасова,
проф. д-р ик.н. Николинка Сълова, доц. д-р Никола Стоянов, доц. д-р Мария
Александрова, доц. д-р Никола Няголов, доц. д-р Елена Георгиева. Членове на
катедрата за различни периоди от време са били водещи преподаватели като
проф. Станислав Хаджиев, проф. Стефан Цонев и проф. Карол Телбизов. След
1974 г. в академичния състав на катедрата се включват преподавателите: доц.
д-р Георги Цоников, доц. д-р Христина Казашка, гл. ас. арх. Йовчо Йовчев, ас.
Петър Йорданов, ас. Росица Маркова, ст. ас. Албена Стоянова. Сега академичният състав на катедра „Икономика и управление на търговията” се състои
от 12 преподаватели, от които двама професори, един от които с научна степен
„доктор на икономическите науки”, пет доцента, трима главни асистента с ОНС
„доктор”, един главен асистент, отчислен от докторантура с право на защита и
един асистент, който е зачислен в докторантура.
Отбелязвайки 65-та година от създаването на специалност „Икономика на
търговията” и 60-та годишнина от основаването на катедра „Икономика и управление на търговията”, отдаваме почит и заслужена признателност към паметта на тези, които не са вече сред нас – доц. Георги Иванов, доц. д-р Никола
Стоянов, доц. д-р Георги Няголов, гл. ас. арх. Йовчо Йовчев, доц. д-р Георги
Цоников и доц. д-р Добри Ангелов.
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С научноизследователската си дейност преподавателите от катедрата
допринасят за развитието на науката по търговия в страната. Основателите на
катедрата поставят началото на изследванията в България, свързани с икономика на търговията и маркетинга, културата на търговията и потребителското
поведение. Широко известни са книгите на проф. д-р Димитър Георгиев „Видове купувачи и тяхното обслужване” и на проф. д-р Георги Георгиев „Култура на
търговското обслужване”, както и тяхната съвместна книга „Резерви за ускоряване обръщаемостта на оборотните средства в търговските организации”.
Проф. д-р Димитър Георгиев е автор на първия учебник по „Икономика и планиране на вътрешната търговия в НРБ”, на монография по клирингови плащания и др. Проф. д-р Георги Георгиев има над 40 публикации по икономика на
предприятието, икономически анализ, счетоводство и баланс на предприятието, икономика и организация на търговията.
Отличителна позиция на катедра „Икономика и управление на търговията” в обучението и науката по търговия е създадената научна школа в областта
на ефективността на търговията, основите на която са положени от проф. д-р
ик.н. Н. Сълова. Известни са редица книги, самостоятелно разработени или под
научното ръководство на проф. д-р ик. н. Н. Сълова, сред последните от които
„Изследване на пазара и на пазарния риск в търговията с потребителски стоки
в България”, „Проблеми на конкурентното позициониране в търговията”, „Рационалното поведение в границите на търговския цикъл”.
Във връзка с хабилитациите на преподаватели от катедрата през последните години бяха разработени и публикувани монографиите на проф. д-р Д.
Данчев „Таксономия на потребителските продукти (2012), на доц. д-р Д. Желязкова „Транспортът като ключова функция в логистиката” (2011), на доц. д-р М.
Стоянов „Съвременни търговски формати на пазара на потребителски стоки в
Република България” (2011). Само за последните пет години, през периода между
двете последни конференции, научните публикации на преподавателите от катедрата са повече от 120, от които 4 монографии, 10 студии, 42 статии и 64
научни доклада. Преподавателите от катедрата са участвали в разработването на 15 учебника и учебни помагала.
Катедрата е изградила традиция и успешно организира и провежда на всеки 5 години международни научни конференции. През 2008 г. в конференцията
на тема „Търговията в съвременното общество: теория и практика” участват
74 докладчика от 19 висши училища от 11 страни. В конференцията през 2013 г.
на тема „Регионални и глобални измерения на търговията” с доклади участват
75 преподаватели и специалисти от практиката от страната и чужбина, 18 от
които са чуждестранни гости от 8 академични институции от Австрия, Русия,
Словакия, Словения и Украйна.
За утвърждаване институционалната основа на обучението и науката по
търговия в страната, в значителна степен допринася сътрудничеството между
трите сродни катедри: „Икономика и управление на търговията” при Икономически университет – Варна, катедра „Икономика на търговията” при УНСС и
катедра „Търговски и туристически бизнес” при СА „Д. А. Ценов”. Развитието

Статии

45

на преподавателската и научната работа на академичния състав на катедрата
се подпомага от изградените партньорски връзки с научни и браншови организации в гр. Варна и страната. Сътрудничеството с фирмите-партньори е подкрепено със сключени договори за съвместни дейности в областта на учебната, научноизследователската и консултантската дейност и практическото обучение („Пикадили”, „Вартек”, „Стаматови” и др., чиито мениджъри са завършили специалност „Икономика на търговията”).
Към историята обикновено се обръщаме за да оценим настоящето и очертаем перспективите за развитие. Промените в средата определят необходимостта от непрекъснато моделиране на учебното съдържание и потвърждават
правилната посока за разширяване на професионалното поле, в което студентите могат да се реализират след дипломирането си. Доказателство за последното е световната практика за предлагане на комбинирани специалности.
Предлагането днес на обучение по търговия, в бакалавърска и магистърска степени, в множество университети по всички континети на света е доказателство за жизнеността на традицията за предоставяне на широкопрофилно интердисциплинарно образование. За възпитаниците на специалността това е важно
предимство, което им позволява успешно да се реализират в съвременната динамична икономическа среда, изискваща интегрирани подходи при решаването
на сложните проблеми в развитието на търговията и икономиката като цяло.
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Econ Lit – H570, H530

СОЦИАЛНООТГОВОРНО ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Доц. д-р Христина Благойчева
Въпросът за социалната отговорност при възлагането на обществените
поръчки все повече се поставя на дневен ред в страните от ЕС. Икономическите и финансовите сътресения от последните години продължават да оказват
негативни последици върху нормалното функциониране на европейското общество. В много от страните-членки нараства загрижеността, че традиционните
механизми за насърчаване на социалната справедливост и социалното сближаване не са достатъчни. Затова социалноотговорното възлагане на обществени
поръчки (СОВОП) може да послужи като пример за взаимно допълване на икономическите и социалните критерии.
ЕС изплаща 2 трилиона евро годишно за обществени поръчки, което е около 17% от общия му БВП (Knopf et al., 2010). Това дава значителен потенциал
за подкрепа на корпоративната социална отговорност в бизнеса, тъй като чрез
благоразумни покупки, освен справедлива търговия, правителствата могат да
изискват по-широко прилагане на социални стандарти и така да съдействат за
разширяване на потреблението, заетостта и социалното приобщаване. Въздействието на социалноотговорните обществени поръчки може да бъде особено
голямо в сектори като строителството, бизнесуслугите, информационните технологии и т.н., където държавните органи са важни потребители. Нещо повече,
насърчавайки СОВОП, държавните органи могат да въздействат и върху пазара, давайки пример и стимулирайки частните дружества също да развиват социалноотговорно управление.
Затова целта в тази статия е да се изследват възможностите за включване на социални критерии в процедурите за възлагане на обществени поръчки и
да се изведат ползите от това включване.
1. Публичният сектор като проводник
на корпоративната социална отговорност
Стабилните публични финанси улесняват правителствата да провеждат
политики в духа на европейския социален модел – например, насърчаване на
социалното сближаване и финансиране на ключови обществени услуги като здравеопазване и образование. Но след 2008 г. сме свидетели на глобално намаляване на темпото на икономическо развитие, продължителна нестабилност на
финансовите пазари и надпревара за оскъдни ресурси. Глобализацията и бързата технологична промяна също оказват своето влияние – увеличава се търсенето на специални умения и се задълбочават разликите между онези, които
имат квалификация и тези, които не притежават такава. В страните от ЕС се
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предприемат редица мерки за коригиране на фискалния дисбаланс, за възстановяването на доверието към финансовите пазари и за възможностите на националните правителства да прилагат отговорни и устойчиви фискални и социални
политики. Същевременно, продължаващото въздействие на кризата подлага
правителствата на натиск за извършване на реформи за пестене на разходи.
Така, от една страна, се налагат икономии, а от друга страна, стои необходимостта от реагиране на демографските тенденции и справянето с безработицата,
бедността и социалното изключване.
В отговор на засилването на проблемите, Обновената социална програма
на Европейската комисия (СОМ, 2008) (ЕК) издига принципите за възможност,
достъп и солидарност. Осъзнава се необходимостта от конструктивни идеи за
преодоляване на негативните явления в съвременното общество, застрашаващи човечеството от различни катастрофи – екологични, доходни и социални. На
преден план излиза концепцията за устойчиво развитие (UN, 1987). Тя е философия за развитието на обществото, основаваща се върху интеграцията на икономическите, екологичните и социалните критерии при вземане на решения относно осигуряването на живота и труда на следващите поколения. Теорията на
развитието въплъщава в себе си нови ценности и нови принципи на регулиране
на процесите в областта на икономиката, социалната сфера и околната среда.
Правителствата имат възможности за успех в преследването на устойчивото развитие, ако бизнесът прилага принципите на корпоративната социална
отговорност (КСО). Посочва се, че КСО „поощрява компаниите да поемат повече отговорности, доколкото повечето държави на благосъстоянието в Европа
са нарастващо изправени пред лимитиране на техния капацитет за справяне
със социалните въпроси, по начина по който традиционно са го правили” (Matten
and Moon, 2004). Може да се каже, че съществуват три причини за правителството да окуражава КСО: „тя може да замести правителствените усилия; тя
може да допълни правителствените усилия; и тя може да легитимизира правителствените политики” (Moon, 2004). В този дух европейските правителства
трябва да проявят иновативност в политиките си и генериране на околна среда,
която е проводник на корпоративната социална отговорност.
КСО е концепция, чрез която компаниите интегрират социални и свързани с
околната среда дейности в бизнесоперациите си на доброволна основа (СОМ,
2001). В сферата на КСО, фирмите, съвместно със собствениците и мениджърите си, могат да съдействат за съгласуването на собствените си с обществените
икономически и социални амбиции. Важно е разбирането, че добрата околна среда, качествената заетост, общият икономически растеж и стимулираните работници са гаранция, както за имиджа, така и за бъдещия фирмен просперитет.
Чрез обществените поръчки отговорните компании могат допълнително
да бъдат поощрени за отчитане на социалните аспекти при производството и
предлагането на своите продукти и услуги. Поръчките са значим фактор за
успешното управление на публични средства и затова ангажирането им с един
общ комплект от професионални и етични стандарти може да се разглежда
като стратегически фактор за новата социална действителност. Не случайно

48

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

се казва, че „Публичната поръчка е изключително приспособим инструмент,
който често е бил използван за посрещане на регулаторни нужди, когато други
методи на регулация не са приемливи, налични или ефективни” (McCruden, 2006).
На практика публичните поръчки могат да се разглеждат като инструмент във
всяка „задължаваща”, „подпомагаща”, „партнираща” и „одобряваща” роля на
правителството (Fox et al., 2002).
Тъй като КСО все повече и повече се асоциира с устойчивото развитие,
това става и с публичните поръчки, които притежават значителен потенциал за
нейната подкрепа в бизнеса. На тази основа разграничаваме три концепции, отиващи отвъд чисто икономическото разглеждане – за устойчиви, зелени и социалноотговорни поръчки. Чрез устойчивите публични поръчки публичните власти се
стремят да постигнат подходящ баланс между трите стълба на устойчивото развитие – икономически, социални и екологични. Чрез зелените публични поръчки
публичните власти вземат предвид грижата за околната среда при сключване на
договори за стоки, услуги и заетост. А социалноотговорните поръчки се свързват
с операции, насърчаващи възможностите за заетост, добри условия на труд, социално включване, подкрепа на малкия и среднея бизнес и др.
Едно от най-големите предизвикателства по пътя към устойчиво развитие
в съвременните условия е изискването за иновационни подходи и начини на мислене. Затова и основният въпрос, изграден върху тази основа, е как в процеса на
възлагане да бъдат включени икономически, социални и екологични критерии,
като същевременно се гарантира, че правителствените решения са безпристрастни и прозрачни. Необходим е балансиран поглед върху ролята на контрагентите, за да се разберат текущите предизвикателства, пред които са изправени
изпълнителите като работодатели, например, или размяната на отговорности
между държавните и недържавните действащи лица и отраженията на всичко
това върху неравенството на доходите и социалната сигурност.
2. Социалноотговорното възлагане
на обществени поръчки и Европейския социален модел
Европейският социален модел е визия за обществото, която комбинира
изискванията за равни възможности, високо качество на живот, социално включване и здравословна околна среда. Това означава създаване на преуспяваща
икономика с прогресивна мрежа от социални стандарти. Двете основни предизвикателства за запазването на социалния модел са стабилният растеж и повече
и по-добри работни места в условията на глобална конкуренция и застаряващо
население. Затова през 2001 г. Европейската комисия създаде стратегия за разясняване на прилагането на социалната отговорност при възлагането на обществени поръчки (СОМ 2001). Стратегията извежда като основна цел, в рамките на съществуващото законодателство, да се осигури динамично и позитивно
взаимодействие между икономическата, социалната и политиката по заетостта, така че те взаимно да се подкрепят и стимулират.
В сърцевината си социалноотговорните публични поръчки се свързват
именно с постигането от правителството на социално-прогресивни цели без изпол-
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зването или вместо прилагането на държавни регулации (Robinson, 2013). С помощта на СОВОП правителството „купува социална справедливост” (McCruden,
2007), тъй като чрез тях се постига интегриране на социална справедливост в
пазарните механизми.
В тази насока е европейската нормативна регламентация за възлагането
на обществени поръчки, изразена чрез разпоредбите на Римския договор, отнасящи се до създаването на Общия пазар и конкретно чрез Директива 2004/17/
ЕО (Директива, 2004) и Директива, 2004/18/ЕО (Директива, 2004). Директивите
дават възможности за „включване на социални съображения, по-специално при
условие, че са свързани с предмета на поръчката и са пропорционални на нейните изисквания, а също, че са спазени принципите за икономически най-изгодна оферта и равен достъп за всички доставчици от ЕС” (Buying Social, 2010).
Европейската комисия разработва ръководство за предвиждане на социални критерии при възлагането на обществени поръчки (Buying Social, 2010)
през 2010 г. В него е представен неизчерпаем списък от критерии, които могат
да намерят приложение и да установят специфични социални рамки на процедурите: осигуряване на възможности за заетост; насърчаване на изпълнителите
по обществените поръчки да спазват социалните и трудовите права на наетите
от тях работници; апелиране към стремеж за по-широка доброволна ангажираност с корпоративната социална отговорност; оказване на подкрепа за социалното приобщаване и насърчаване на организациите на социалната икономика;
подкрепа на малкия и средния бизнес и др.
Директивите и ръководството осигуряват базата за прилагане на социалните критерии, но не ги налагат като задължителни. Въпреки това, някои европейски страни разширяват законодателството си в тази област. През 2007 г.
правителството на Шотландия издава ръководство за прилагане на социални
аспекти при възлагане на обществени поръчки (Social Issues, 2007). В него се
поставя изискването (където е възможно и не е в противоречие със законовите
постановки) публичните възложители да изискват от изпълнителите да бъдат
добри работодатели, поддържащи стандарт на здравословни и безопасни условия на труд, отговорни вносители на данъци и социални осигуровки, разширяващи броя на работните места и създаващи възможност за социално приобщаване и социално включване на лица от уязвими групи. От 2005 г. Федерален указ в
Германия изисква Федералните агенции за обществени поръчки да запазват
част от бюджета си за поръчки, които могат да бъдат възложени на ателиета
на работници с увреждания (Buying Social, 2010). През 2010 г. промените във
Финландия дават възможност при възлагането на обществени поръчки да се
отчитат и такива социални критерии като основни човешки права, равно третиране и недискриминация (Knopf et al., 2010).
Реформата в законодателството, свързано с обществените поръчки е едно
от 12-те приоритетни действия в приетия през април 2011 г. Акт за единния
пазар (СОМ, 2011). Измежду заложените мерки се обръща сериозно внимание
на социалните критерии и на облекчаването на възможностите за участие в
процедурите и на малките и средни предприятия. Така може да се очаква, че
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придаването на по-голяма тежест на социалните аспекти и етичното съответствие ще подобри качествените измерения на обществените поръчки.
3. Евентуални ползи от социалноотговорното възлагане
на обществени поръчки (СОВОП)
Една от главните ползи на СОВОП е, че то може да бъде използвано от
публичните власти за подкрепа на Европейския социален модел. Със стратегията „Европа 2020”, ЕС си поставя за цел, в условията на един променящ се
свят, да стане интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три
приоритета трябва да помогнат на Съюза и неговите страни-членки да постигнат високи нива на заетост, производителност и социално единство. В тази насока Комисията по заетост и социални въпроси още в края на 2011 г. внася
предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки, която все още е в процес на обсъждане (Доклад, 2013).
Предложенията, залегнали в Директивата са за повишаване на ефективността
на публичните разходи от гледна точка на съотношението качество – цена, с
едновременното даване на възможност за по-добро използване на обществените поръчки в подкрепа на общи обществени цели, между които повишаване на
заетостта и социалното приобщаване.
СОВОП показва на обществото, че публичните власти съобразяват управлението си със социалната отговорност. Това може да допринесе за по-цялостно съобразяване на бизнеса с ценностите и потребностите на нацията. Например, ако самото правителство е социалноотговорно в действията си, то следва
да се увери, че в дадена поръчка за социални услуги са отчетени нуждите на
всички потребители (включително и на тези с увреждания или на други специфични групи).
СОВОП стимулира интеграцията и борбата за намаляване на безработицата. Например, в Дания при договорите по възлагане на обществени поръчки
за услуги с високо местно участие, като кетъринг или чистота, в условията се
включват мерки за насърчаване на наемане на безработни лица. В този случай
изпълнителите получават субсидия до 50% от заплатите, които трябва да плащат (Haselmayer and Rasmussen, 2011). На местно управленско ниво Greater
London насърчава корпоративната социална отговорност, сключвайки договори
за поръчки с условие за увеличаване на работната сила на доставчиците чрез
осигуряване на обучение и работни места за безработни и социално изключени
лица. През 2010 г. резултатите са: 4,7 млрд. евро, изразходвани за публични
поръчки при които са разкрити 352 нови работни места и са осигурени 650 места за стажуване (Haselmayer and Rasmussen, 2011:35). В допълнение, чрез публичните поръчки може да се насърчи интеграцията и на специфични групи от
населението – хора с увреждания, малки предприятия, жени или малцинства.
Например, френският Code du travail (Кодекс на труда) изисква работодателите, които са наели повече от 25 работници или служители да предоставят наймалко 6% от работните места на хора с увреждания. Съответно, при възлагането на обществени поръчки това задължение може да бъде изпълнено, като се
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възлагат поръчки на дружества, подкрепящи работата на хора с увреждания
(Buying Social, 2010).
СОВОП може да осигури по-голяма ефективност на държавните разходи
и насърчаване на иновациите. Това, освен, че ще е от полза за публичните финанси, но и ще допринесе за появата на пазара на по-добри и по-достъпни продукти, подпомагащи социални цели. Например, в Швеция през 2007 г. градският
съвет на Стокхолм възлага обществена поръчка на Astando (средно предприятие, отговорно за базата данни на градската пътна мрежа) да разработи дигитализирана пешеходна мрежа за незрящи потребители e-Adept чрез навигация
с помощта на мобилен телефон. Тестването на продукта започва през 2011 г.
Резултатът е икономия на разходи за значителна мрежа от социални работници,
изпълнители на транспортни услуги и физиотерапевти. Поръчката е на стойност 370 000 евро годишно, а пилотните действия показват, че директната икономическа възвръщаемост за града от e-Adept би могла да е 17 милиона евро
(Esteban et al., 2010).
В контекста на поръчките биха могли да съществуват и обстоятелства,
водещи до по-широки социални ползи (т. нар. „Социална добавена стойност”).
Например, при вземане на решение за договори, свързани с проект за обновяване на средата в съответно населено място, както е посочено в Шотландското
ръководство (Social Issues, 2007). От поръчителя може логично да се очаква да
прецени как тези договори биха могли да подпомогнат проекта за по-широко
съживяване на състоянието на селището, чрез мероприятия с комбинирано
въздействие, както за подобряване на околната среда, така и за осигуряване на
възможности за включване и обучение на безработни лица.
4. Ситуацията в България
Регулирането на обществените поръчки в България се осъществява чрез
Закона за обществените поръчки1 (ЗОП) и Правилника за прилагането му2.
Законът гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. В него, обаче, няма
изрично заложено изискване за прилагане на социални критерии. Оценката на
офертите се извършва по един от следните критерии: най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта3. Съгл. чл. 26 от Закона, възложителят може да
предвиди и допълнителни изисквания за изпълнението на обществената поръчка,
свързани с опазването на околната среда, безработицата и разкриването на работни места за лица с увреждания, но без да им се дава специално предимство.
Така изискването за най-ниска цена е трудно изпълнимо за организации и предприятия, които не разполагат с финансовия и техническия капацитет на големи
и утвърдени на пазара фирми, затова и не могат да им бъдат конкурентноспособни. Същевременно чрез обществените поръчки се реализират голяма част
1
2
3

ДВ, бр. 28/2004, посл. изм. ДВ бр. 15/2013.
ДВ, бр. 53/2006 , посл. изм. ДВ бр. 20/2012.
Закон за обществените поръчки. ДВ, бр. 28/2004, посл. изм. ДВ, бр. 15/2013, чл. 37, ал. ‘1.
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на плащанията от фондовете на ЕС, което обуславя нарастване на разпределяните средства и възможности за проява на корупционен натиск от страна на
големите фирми (Маринов, 2012).
През 2012 г. са сключени 20 946 договора за възлагане на обществени поръчки
на обща стойност 5 969 449 257 лв. За периода 2008 – 2012 г. общо стойността на
всички възложени обществени поръчки е 31 323 800 000 лв., което е около 10% от
БВП, или около 21-24% от консолидирания държавен бюджет4. В същия период,
при налични 130 специализирани предприятия и кооперации, са сключени 60 договора на обща стойност 20 105 000 лв. без ДДС със само 23 специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания5. Възложените им поръчки за 2013
г. са едва за 458 000 лв. Очевидно, поради ограниченията в сегашния закон повечето от специализираните предприятия не могат да участват в поръчките. Например, предприятие „Тих труд” има поръчка за 2 млн. лв. за Франция, а в България не отговаря на критериите за достъп до обществените поръчки.
Особено в условията на криза само държавата разполага с ресурсите, с
които да се погрижи за интересите на обществото и да подпомогне малките
фирми, включително и тези, в които работят хора с ограничена трудоспособност. Същевременно включването в заетост на лицата с увреждания ще ги изведе от позицията на нетни бенефициенти на осигурителната система. С труда
си те ще създават допълнителен обществен продукт, а реализираните от тях
доходи ще разширят осигурителната база и ще формират приход във фондовете
за социално осигуряване.
Един вариант за достъп до публично финансиране е публично-частното
партньорство (ПЧП), регламентирано със съответния закон6. Чрез него се осигурява възможност за предоставяне на достъпни услуги от обществен интерес
за задоволяване на различни социални потребности на обществото, особено
сред най-уязвимите групи.
От гледна точка на участието в партньорството на малките и средните предприятия и кооперациите на лица с увреждания, обаче, съществуват някои специфики, на които те не винаги могат да отговорят. Срокът на проекта при обществените поръчки е кратък или средносрочен (до 5 години), докато при ПЧП е дългосрочен (от 5 до 35 години). При ОП използваното финансиране е публично, докато
при ПЧП е изцяло частно. При ОП публичната страна обикновено носи повечето
рискове по проекта, докато при ПЧП се прилага ефективно разпределение на рисковете към партньора, най-способен да ги носи. И накрая, важен е периодът на
получаване на плащанията от публичния партньор или обществото – при ОП са
налични значителни плащания в началото (например, по време на изграждането),
по-ниски текущи разходи, докато при ПЧП се извършват плащания само при предоставяне на услугата, плащания за наличност и/или плащания при използване на
4

5
6

Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки www.government.bg.
Пак там.
Закон за публично-частното партньорство. ДВ, бр. 45/2012, посл. изм. ДВ бр. 15/2013.
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услугата) (Методически указания, 2009). Така, поради недостатъчен финансов
ресурс и ограничени възможности за инвестиране, МСП и специализираните
предприятия могат да се включат в ПЧП в много ограничени случаи и затова
по-широкият вариант за тях остава получаването на обществена поръчка.
Сегашните постановки на Закона за обществени поръчки не благоприятстват социалната политика, но вече се очаква промяна. На страницата на МС 7
е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на ЗОП. В него са
залегнали някои нови формулировки, даващи път за прилагане на определени
социални критерии. Промените в чл. 47 изискват да не се допуска до участие в
процедура по възлагане на обществена поръчка лице, което има задължения по
невнесени осигуровки за работниците си или е осъдено за престъпление, свързано
със здравословните и безопасни условия на труд или с трудовите им права.
Новият текст на чл. 50, ал. 1 поставя сред изискванията към финансовото и
икономическото състояние на кандидатите наличието на средства за работна
заплата и свързаните с нея осигуровки.
Чрез §10 от Проекта се създава нов член 16 г, според който ако предметът
на поръчката е продукция от списъка по чл. 30 в Закона за интеграция на хората
с увреждания8, то с предимство за изпълнение са специализирани предприятия
или кооперации на хора с увреждания. И само ако липсват такива кандидати,
поръчката може да бъде възложена на други изпълнители.
Редакцията на чл. 51а дава шанс и на малките и средните и особено на
новосъздадените предприятия да си набавят по договорен или друг път недостигащата им ресурсна обезпеченост чрез помощ от трети лица9. Това означава, че в изпълнението на поръчката ще могат да бъдат включени и МСП или
новоразкрити предприятия или специализирани кооперации, което допълнително
насърчава участието на този специфичен пазар.
Заключение
Може да се обобщи, че по отношение на включването на социални критерии при възлагането на обществените поръчки в нашата страна има още какво
да се направи. Би било добре на възложителя да се даде право да интегрира и
други видове социални критерии при решението за определяне на изпълнител –
например, създаване на условия на труд на малцинствени (особено в сферата
на строителството) или групи в неравностойно положение, достъп до обучение
на място и равнопоставеност на половете. Тук може да се включи също и преценката на външните социални разходи, свързани с предмета на поръчката, както
и цялостното й обществено значение. При прилагане на формулировката „икономически най-изгодна оферта” възложителите трябва да имат предвид не само
най-ниската цена, а и използването на обществените поръчки в подкрепа на
7
8
9

www.government.bg
ДВ, бр. 81/2004, посл. изм. ДВ, бр. 68/2013.
Мотиви към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки www.government.bg.
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устойчивото развитие, спазването на социалните и трудовите права, социалното
приобщаване, социалните иновации, създаване на нови устойчиви работни места и други полезни обществени мероприятия, с цел цялостно повишаване на
ефективността на публичните разходи. Разбира се, всичко това трябва да е
съобразено и с най-доброто съотношение „качество – цена”.
Все пак предлаганите промени са стъпка напред и ще дадат по-добри
шансове за разкриване на нови работни места и за подобряване на целесъобразността при изразходването на публичните средства. Без ангажимент на
държавата е невъзможно да се осъществява адекватна и отговаряща на европейските стандарти социална политика на заетост. Затова възложителите носят голяма отговорност при реформите в правилата за държавните поръчки.
Като се има предвид, че става въпрос за обществени средства, чрез тях не
трябва да се преследват краткосрочни цели, а би трябвало да се третират като
дългосрочна инвестиция в полза на обществото.
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SOCIALLY RESPONSIBLE AWARD
OF PROCUREMENT CONTRACTS
Assoc. Prof. Dr Hristina Blagoycheva
Abstract
With the Europe 2020 strategy the EU has set itself, under conditions of a changing
world, the goal of becoming an intelligent, sustainable and inclusive economy. Under the
current conditions of budget constraints and economic difficulties the conventional mechanisms
for promoting social justice and social cohesion are insufficient. Through the inclusion of
social criteria in the awarding of public procurement there can be guaranteed the compliance
with social insurance legislation, furthered the decrease in the unemployment rate, stimulated
the integration of isolated groups of individuals and achieved greater efficiency of government
spending as a whole.
Keywords: public procurement, corporate social responsibility, social criteria, social
policy.
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ
Доц. д-р Христина Благойчева
Резюме
Стратегией „Европа 2020" ЕС задается целью, чтобы в условиях изменяющегося
мира стать интеллигентной, устойчивой и приобщающей экономикой. В настоящих условиях бюджетных ограничений и экономических трудностей традиционные механизмы
поощрения социальной справедливости и социального сближения не достаточны. Посредством включения социальных критериев при предоставлении общественных заказов
можно гарантировать соблюдение обеспечительного законодательства, способствовать
снижению безработицы, стимулировать интеграцию групп лиц в изоляции и добиться
большей эффективности государственных расходов в целом.
Ключевые слова: общественные заказы, корпоративная социальная ответственность, социальные критерии, социальная политика.
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Econ Lit – C610

ОПТИМИЗИРАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
НА МАТЕРИАЛЕН ПОТОК В ЛОГИСТИЧНА СИСТЕМА
Гл. ас. д-р Танка Милкова
Въведение
В условията на пазарно стопанство и нестабилна икономическа среда, реално възниква потребност от приложение на ефективни методи и способи за
управление на различните стопански дейности. Развитието на пазарната икономическа система обективно доведе до появата на логистичния подход при управлението на материалните и съпътстващите ги потоци. Този подход обуславя
необходимостта от внедряването на система за интегрирано управление и контрол на движението и разпределението на цялата номенклатура, както от суровини и материали, така и от готова продукция. Логистичният подход, поставен
на правилна научна основа, следва да се възприема като реална предпоставка
за ефективно решаване на задачи с различна сложност и мащабност, възникващи в процеса на използването и разпределението на материалния поток1: определяне на необходимата мощност на производство и транспорт; прогнозиране
на търсенето и определяне на негова основа на необходимите запаси; разработване на система за управление на запаси; планиране и управление на снабдяването, производството, складирането, пласмента, дистрибуцията, транспортирането; организиране и оптимизиране разпределението на готовата продукция и
мн. др.
Така очертаният широк спектър на обхват на целите на логистичния подход далеч надхвърля тези, свързани с „осигуряване на производството и търговията с необходимите стоки, оптимизация на запасите и снижаване на логистичните разходи” (Коралиев, 2013). Следва да се подчертае, че рационализирането на процесите на движението на материалния поток и прилагането към него
на различни логистични операции е сложна оптимизационна задача. Поради това
обстоятелство, насоката на изследването е в търсене на подходи и техники за
ефективно решаване на отделни фрагменти от сложните и мащабни задачи,
произтичащи от логистичния подход.
В този контекст основната цел, която се поставя в изследването, е да се
предложи възможност за оптимизиране разпределението на материалния поток
в логистична система, като се отчете и влиянието на разходите, свързани със
1

За целите на това изследване материалният поток (Material flow) е възприет като „намиращите се
в състояние на движение материални ресурси, незавършено производство и готова продукция,
към които се прилагат логистични операции и (или) функции, свързани с физическото придвижване в пространството: товарене, разтоварване, превозване, сортиране, консолидация, разопаковане и т.н. (Дыбская 2008:94-95).
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съхранение на евентуалните запаси, с което се прави опит за цялостната синхронизация на движението на материалния поток в логистичната система.
За решаването на така поставената цел са изведени следните основни задачи:
1. Да се направи конкретна икономическа постановка на поставения за разглеждане проблем, произтичащ от изведената цел.
2. Да се конструират подходящи математически модели, адекватно формализиращи разпределението на материалния поток между доставчици
и потребители и разходите по съхранение на запасите в логистичната
система.
3. Да се предложат рационални методи и подходи за разрешаване на изградените математически модели.
4. Да се представи реална възможност за прилагане на моделите и методите чрез тестването им с примерни числови стойности.
Обект на това изследване е материалният поток в логистичната система. Предмет на изследването е разпределението и придвижването на материалния поток от доставчиците до потребителите в логистична система, както и
процесът на формиране на запасите в отделни звена на системата. Отстоява се
тезата, че разпределението и придвижването на материалния поток в логистична система е възможно да се рационализира чрез приложение на специални
подходи и техники. В основата на последните в изследването се предлагат математически модели и методи, целящи, както оптимизиране на самото разпределение на материалния поток в логистична система, така и съпътстващите ги
разходи по формиране и съхранение на запасите.
1. Икономическа постановка на проблема за оптимизиране
разпределението на материален поток в логистична система
Логистичната система от гледна точка на терминологичния речник APICS
(American Production and Inventory Control Society) се определя като „процес на
планиране и координиране на всички аспекти на движението на материалните
ресурси, незавършеното производство и готовия продукт за минимизиране на
общите разходи” (APICS Dictionary, 1995). Конкретно за тази разработка логистичната система се разглежда в по-ограничен аспект, а именно като съвкупност от доставчици, потребители или логистични посредници, взаимно свързани
с определен материален поток и обединени в единно цяло, с цел прилагане на
рационални подходи в процеса на планиране и координиране на неговото движение. От тази позиция биха могли да се очертаят следните отличителни признаци на така възприетата логистична система: наличие на потоков процес; физическо движение на материалния поток; определена системна цялостност.
Това кратко представяне на логистичната система позволява да се направят някои обобщения, очертаващи по-важните й свойства, които следва да се
имат предвид при използването на математическия апарат.
1. Логистичната система следва да се разглежда като цялостна (единна)
съвкупност от съставящи я елементи, които взаимодействат помежду си.
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2. Между отделните елементи на логистичната система са установени
съществени връзки, които със закономерна необходимост определят интегративните качества на системата.
3. Връзките между самите елементи на логистичната система следва да
бъдат рационално установени, т.е. логистичната система притежава свойството организираност.
4. Логистичната система следва да притежава интегративни качества,
които са несвойствени за нито един от елементите £ поотделно: способност да се доставя определен продукт в определено време, на определено място, с необходимите качества, с минимални разходи.
2. Конструиране на модел за оптимизиране разпределението
на материален поток в логистична система
Постановката на икономико-математическия модел за оптимизиране разпределението на материален поток в логистична система може да се сведе до
следното. Да разгледаме логистична система, състояща се от m отправни пункта (наричани доставчици) и n приемателни пункта (наричани потребители),
получаващи от доставчиците еднороден (или взаимозаменяем) продукт. Нека с
ai да означим наличностите в i-ти доставчик, а с bj – потребностите на j-ти
потребител за някакъв период от време T. Означаваме още с cij транспортните
разходи за превоз на единица продукт (товар) от i-ти доставчик до j-ти потребител. Следва изрично да отбележим, че при извършените изследвания са отчетени също така и някои предположения:
1. Съществуват транспортни връзки (комуникации) между всички отправни и приемателни пунктове2.
2. Транспортните разходи за единица товар сij са постоянни, независимо от
общите обеми на превозените продукти.
3. Не се допускат комуникации, както между отделните доставчици, така
и между потребителите.
4. Предполагаме, че общото количество еднороден продукт, което се намира в отправните пунктове, е равно на общото количество, от което се
нуждаят крайните потребители, т.е.
m

n

a  b
i 1

i

j 1

j

.

Това е условие за баланс3 между наличните обеми от продукти и потребностите за всички звена от логистичната система. Този предполагаем баланс
гарантира, че:
• наличното количество от продукта, което се намира в отправните пунктове ще бъде транспортирано;
2
3

В противен случай следва да бъдат приложени подходи за евентуално блокиране на превозите.
При отсъствие на такъв баланс следва да се насочим към открит модел на задачата.
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• потребностите на всички приемателни пунктове ще бъдат изцяло задоволени.
Предполага се също, че не се налагат ограничения по отношение на това,
кой от доставчиците (който може да бъде и производител) ще задоволи потребностите на потребителите.
Логистичната система, способна да отговори на предявените изисквания,
трябва да бъде организирана в единна производствено-транспортна система,
включваща всички участници в очертаните логистични процеси. До голяма степен това изискване може да се осъществи посредством следния производствено-транспортен модел:
m

n

min : Z1   cij xij ,

(1)

i 1 j 1

n

x

ij

 ai , ( i  1  m ),

(2)

ij

 b j , ( j  1  n ),

(3)

j 1

m

x
i 1

xij  0 , ( i  1  m , j  1  n ),

(4)

За доставянето на обемите от еднородния продукт от доставчиците до
потребителите, освен непосредствените транспортни, са необходими още и други
разходи по самото организиране на превозите, зависещи не от обемите, а от
броя на доставените партиди от продукта. Колкото е по-голям броят на доставените партиди, толкова са по-големи тези допълнителни разходи. С увеличаването на броя на доставените партиди, а следователно и на тяхната честота,
може да се намалят необходимите запаси от продукти, което ще доведе и до
снижаване на разходите по съхранението на запаси. Предполага се, че продуктите постъпват от всеки доставчик до всеки потребител на еднакви партиди
през равни интервали от време. Всеки потребител се осигурява с необходимите
продукти в продължение на целия период от време Т.
Нека цялото количество от продуктите xij j-ти потребител да получава от
i-ти доставчик на nij еднакви партиди през равни интервали от време. Тогава обемът на всяка отделна партида ще бъде
се окажат равни на

xij
nij

, а интервалите от време ще

T
. За единица време i-ти доставчик трябва да осигури
nij

само за j-ти потребител

xij
T

единици от продукта, а j-ти потребител за единица

време ще консумира такова количество от продукта, постъпващо само от i-ти
доставчик. До всички потребители i-ти доставчик е длъжен да изпрати за еди-
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xij
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единици от продукта, или в съответствие с (2),

ai
единици,
T

което реално отговаря на възможностите на i-ти доставчик; j-ти потребител е
m

длъжен да консумира за единица време
но (3),

bj
T

xij

T
i 1

единици от продукта, или съглас-

единици от продукта, получени от всички доставчици, което също

така съвпада с потребностите на j-ти потребител. С други думи, всички комуникации могат да работят самостоятелно в този смисъл, че всяко количество
xij от еднородния продукт, независимо от другите аналогични количества, може
да се доставя и консумира равномерно в течение на целия период от време T на
партиди с произволни размери. Важно е само всички партиди от един и същи
доставчик до един и същи потребител да имат еднакви обеми и да постъпват
през равни интервали от време.
За да се определят всички разходи в логистичната система, приемаме, че
разходите по организиране на доставките обикновено са пропорционални на броя
на партидите от доставки и стойността на разходите по съхранение на запасите
– обемите на запасите и времето за съхранението им. Означаваме с: pij разходите за организиране на една партида от доставките на i-ти доставчик до j-ти
потребител (тези разходи могат да зависят от самите доставчици и потребители); ri – разходите4 по съхранение на единица запас в складовете на i-ти доставчик; kj – стойност на разходите за съхранение на единица запас в складовете на j-ти потребител в продължение на целия период от време T. Стойността
на разходите Z2 за организацията на всички доставки в логистичната система
за време може да се изрази така:
m

n

Z 2   pij nij .

(5)

i 1 j 1

Всяка партида с обем

xij
nij

, която j-ти потребител получава от i-ти дос-

тавчик, се консумира равномерно в интервала от време T , в началото на койтоо
nij

запасите от постъпилата партида се състоят от пълния й обем, а в края (към
момента на постъпването на следващата партида от същия доставчик) те са
равни на нула. Поради това средната величина на запаса от продукта, който jти потребител получава само от i-ти доставчик, ще бъде

4

1 xij
и в течение на
2 nij

Величините, които въвеждаме могат да имат и друго тълкуване – разходи за преработка, разходи за запазване на качеството, разходи за пакетиране и др.
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времевия интервал

T
ще се консумира поредната партида, а следователно и в
nij

продължение на целия период от време T. Сумарната средна величина от запа1

m

xij

са в j-ти потребител ще бъде 2  n .
i 1
ij

xij

Аналогично всяка партида с обем n се формира в i-ти доставчик за jij
T

ти потребител през еднакви интервали от време n . В началото на всеки такъв
ij
интервал (веднага след отправяне на поредната партида) запасите от продукта,
равномерно натрупвайки се в i-ти доставчик само за j-ти потребител, са равни
на нула, а в края (непосредствено преди отправянето на поредната партида)
xij

– n . Средната величина на тези запаси във всеки от разглежданите интервали
ij
от време, а следователно и в продължение на целия период от време T, са равни
1 xij

на 2 n . Следователно, сумарната средна величина на запасите в i-ти отправен
ij
пункт ще бъдат:
x
1 n
xij ij

2 j 1 nij
n

 xij



1
2ai

n

xij2

n
j 1

.

ij

j 1

Тогава стойността на разходите по запасите в i-ти доставчик ще се опреri
делят от 2a
i

n

xij2

n
j 1

.

ij

Въз основа на този резултат лесно се определя общата стойност Z3 на
разходите за съхранение на запасите във всички отправни пунктове
xij2
1 m n
.
Z 3   ri
2 i 1 j 1 ai nij

(6)

Общата стойност Z4 на разходите за съхранение на запасите във всички
потребители ще бъде
Z4 

x
1 m n
k j ij .

2 i 1 j 1 nij

(7)

Следва да бъдат отчетени също разходите по съхранение на запасите в
продължение на времето на доставки на продукти от доставчика до потребителя. Обикновено те се поемат или от доставчика, или от потребителя, в зависимост от начина на разплащане.
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Нека предположим, че партида с обем

xij
nij

се транспортира от i-ти дос-

тавчик до j-ти потребител за период от време tij. Означаваме с qij стойността
на разходите за съхранение на единица запас по време на транспортирането от
i-ти доставчик до j-ти потребител. Тогава стойността за съхранение на една
xij

партида с обем n за време tij на придвижването й от i-ти доставчик до j-ти
ij
x t

ij
ij
потребител ще бъде qij . n . T , а стойността на съхранението на всички продукij

ти xij, т.е. за всички партиди nij, по време на превозите, ще бъде равна на

qij xij tij
T

.

Ако приемем, че тези разходи следва да се заплащат от доставчиците, то
qij следва да се приеме равно на ri; ако пък разходите се поемат от потребителите, то ясно е, че qij = kj. По този начин общата стойност Z5 за съхранение на
запасите за цялата логистична система в периода на придвижването на продукта ще се определят от равенството
m

n

Z 5  
i 1 j 1

qij xij tij
T

.

(8)

Като сумираме всички разходи, определени от (1), (5), (6), (7) и (8), намираме израз за всички разходи Z в логистичната система, свързани с разпределението на материалния поток в нея:
2
m n
qxt  m n 

1 x
1 x 
Z    cij xij  ij ij ij     pij nij  ri ij  k j ij  .
T  i1 j 1 
2 ai nij 2 nij 
i 1 j 1 

(9)

Във формула (9) съвсем преднамерено е отделено събираемото, зависещо от nij .
3. Метод за определяне на оптимално решение на конструирания
икономико-математически модел
Определянето на оптимално решение на конструирания модел се свързва
с намиране на възможно най-малката стойност на сумата Z. За нейното определяне ще се опитаме да групираме членовете във втората сума на (9) по числата nij така, че всяка от тези величини да приеме минималната стойност само
по отношение на nij при произволно фиксирано xij. И едва тогава ще пристъпим
към търсене на минималната стойност на Z, определяйки по този начин обемите на доставки от всеки доставчик до всеки потребител за целия период от
време T. И така, нека означим с Zij, тази част от (9), която зависи само от nij:
Z ij  pij nij 

ri xij2  ai k j xij
2ai nij

.

(10)
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Търсим производната на Zij спрямо nij и я приравняваме на нула.

dZ ij
ri xij2  ai k j xij
 pij 
 0,
dnij
2ai nij2
откъдето определяме

nij 

ri xij2  ai k j xij
.
2ai pij

(11)

Заместваме nij в (10) с неговото равно от (11) и намираме

pij

ri xij2  ai k j xij ri xij2  ai k j xij

2ai pij
2ai

2ai pij
.
ri x  ai k j xij
2
ij

(12)

Така полученият израз може да се приеме като едно по-общо представяне
на известната формула на Уилсън (Стерлигова 2009:174, Атанасов, Дочев
2005:223). След известни опростявания изразът (12) ще приеме вида:

2 pij (ri xij2  ai k j xij )
.
ai

(13)

Определеният по този начин израз представя минималновъзможната сума
на разходите, както по организацията на всички доставки от i-ти отправен пункт
до j-ти потребител, така и тезиq възникващи при съхранението на запасите в iти доставчик само за продукти, предназначени за j-ти потребител, и в j-ти потребител, получени от i-ти доставчик. По такъв начин, задачата за минимизиране на разходите при произволен фиксиран обем xij на доставките може да се
разглежда в звеното „i-ти доставчик – j-ти потребител”, независимо от другите
аналогични звена. Нека заместим в (9) намерените стойности на nij изразени
посредством (11). Така получаваме представянето
m n 

qt 
2 pij ri 2

Z    cij  ij ij  xij 
xij  2 pij k j xij  ,
T 
ai
i 1 j 1 



което по-кратко може да бъде записано във вида
m

n

Z   ( ij xij   ij xij2   ij xij ) ,

(14)

i 1 j 1

където:
 ij  cij 

qij tij
T

,  ij 

2 pij ri
ai

,  ij  2 pij k j .

Сега може разглежданата задача да се формулира по следния начин: да се
намери минимумът на функцията Z (определена посредством (14)) при ограничителни условия (2) – (4). Ако βij = γij = 0, то се достига до закрит модел на
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транспортна задача. Функцията Z, определена посредством (14), е сепарабелна, тъй като всяко от събираемите зависи само от една променлива xij. Лесно е
да се съобрази, че всяка от функциите g ij   ij xij   ij xij2   ij xij има отрицателна
втора производна за всяко xij, следователно, това са изпъкнали функции. Тъй
като Z е сума от изпъкнали функции, то и Z е също изпъкнала функция. Известно е (Зангвилл, 1973), че минималната стойност на изпъкнала функция Z може
да се достигне само във върхова точка от многостена на решенията, определен
от ограничителните условия (2) – (4).
Ще предложим метод за решаване на получената задача, основаващ се на
алгоритъм на разпределителния метод (Атанасов, 2009) за решаване на транспортна задача. За целта е целесъобразно да се предложи начален опорен план,
който да бъде представен в таблица на транспортна задача, имаща m реда и n
стълба (табл. 1).
Таблица 1
B

B1

A

 11
A1

x12

x22

…

…

Ai

…

xi 2

…

bj

…

…

 ij

xij

…

i2

…

…

…

xm 2
 m2

…

b1

b2

…

…

…

xin

ai

…

…

…
 in

…

 m2

xm1
 m1

a2

 in

 ij

 m1
Am

…

 2n
x2 n
 2n

 i2

xi1
 i1

x2 j

…

…

a1

 1n

2 j

 i1

x1n

…
2j

 22

ai

 1n

1 j

 22

x21
 21

x1 j

…

12
 21

A2

Bn

…
1j

 12

x11
11

Bj

…

B2

 mj

…

 mn

xmj

…

xmn
 mn

bj

…

bn

 mj

am

Да построим начален опорен план по известното правило на „северозападния
ъгъл” (Атанасов, 2009), броят на положителните компоненти в който е най-много
равен на m + n – 1 . В произволен контур винаги може да се намери една клетка от
транспортната таблица, за която xij = 0. Нека x1,x2,...,x2k–1,0 са числата, които се
съдържат в клетките от контура в тази таблица, в която се намират при неговото
обхождане. Тогава по този контур може да се осъществи преразпределение по про-
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изволно положително число, не надминаващо θ = min{x1,x2,...,x2k–1}. Ако при тази
ситуация може да се намали стойността на целевата функция, то преразпределението следва да се осъществи по максималновъзможното число, т.е. по θ, с цел постигане на максимално намаление на значението на целевата функция Z. Ако преразпределението по максимално възможното число за всички контури води до увеличение на целевата функция, то това е признак за приключване на преразпределенията, т.е. намерен е оптимален план. Ще отбележим, че въпросът относно това,
дали полученият минимум е и абсолютен, остава открит. Ако поне при едно от
преразпределенията по някакъв контур може да се намали стойността на целевата
функция Z, то с помощта на това преразпределение се осъществява преход към нов
опорен план. Посредством краен брой стъпки по този метод може да се получи
решение, което не може повече да се подобрява, като се използва само този метод.
4. Приложение на икономико-математическия модел
с примерни числови данни
Ще направим опит да тестваме предложения подход на база числови данни. Нека предположим, че са налице 3 доставчика и 4 потребителя.
Таблица 2
Bj

B1

Ai

B3

B2
4

1

B4
1

ai
1

A1

7
1

1

2

1

2

1

2

2

A2

4
2

2

2

1

1

2

1

4

A3

6
3

bj

2
6

2
3

1
3

5

Коефициентите αij и γij са зададени посредством матриците
1 1 2 2
 ij  2 2 2 1 ,
3 2 2 1

4 1 1 1
 ij  1 1 2 2 ,
1 2 1 4

а всички коефициенти βij за простота на изчисленията приемаме за равни на
нула, т.е. ri = 0, i = 1,2,3.
Построяваме начален опорен план по правилото на „северозападния ъгъл”
(табл. 3). Числата αij са разнесени в долните леви ъгли на клетките, а γij – в
горните десни ъгли на клетките от таблицата.
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Таблица 3
Bj

B1

Ai

B3

B2
4

A1

1

6

B4
1

1
7

1

1

1

2

1

– 2

2
2

2

1

A2

+ 2
4

2

2

2

1

1

2

+ 1

A3

– 4

1
3

bj

ai

2
6

2
3

6

5
1

3

5

На този опорен план съответства стойност на целевата функция, равна на
Z1  (1.6  4. 6 )  (1.1  1. 1)  (2.2  1. 2 )  (2.2  2. 2 )  (2.1  1. 1)  (1.5  4. 5 )  46,99

Като извършим преразпределение по означения контур (табл. 3), съдържащ
изследваната клетка, с числото 2, получаваме ново решение (табл. 4).
Таблица 4
Bj

B1

Ai

– 4

A1

B3

B2
+

6

1

1

1
7

1

2

+ 1

–

A2

2

1

2

2

2
2

2

1

1

2

1

A3

4

3
2
6

2
3

4

2

2

3

ai

1

1

bj

B4

3

6

1
3

5

За така полученото решение намираме Z2 = 45,68. На следващата стъпка
намираме нов опорен план (табл. 5) със стойност на целевата функция Z3 =
44,61.
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Таблица 5
Bj

B1

Ai

4

A1

1

4

B4
1

1
7

1

2

1

2

1

2

2

2

4

2

2

2

2

1

1

2

1

A3

4

3
3

bj

ai

3

1

A2

B3

B2

2
6

6

3

2

1

3

3

5

В табл. 6 е представено оптималното решение, което е получено при преразпределение по контура, съдържащ клетки x11, x21, x24, x14, и по контур – x21,
x24, x34, x31, съответно за числата 4 и 3.
Таблица 6
Bj

B1

Ai

4

1

A1

B4
1

2

2

1

2

2

3
2

2

1

1

4
6

3
2

6

1

2

3
3

4

1

2

A3

7

4

1
1

A2

ai
1

3
1

bj

B3

B2

2
3

1
3

5

При така получения оптимален план (табл. 6) Zmin = 43,93.
Заключение
Постигнатите резултати в изследването показват, че предложеният подход създава добри предпоставки за осъществяване на ефективното движение
на материалния поток в логистичните системи, осигуряващо минимална стойност на разходите по съхранение на запаси и по поддържане високо ниво на
качеството на придвижвания материален поток. Това ни дава основание да считаме, че е постигната поставената основна цел и са решени свързаните с нея
задачи. Защитена е тезата на автора, че разпределението и придвижването на
материалния поток в логистична система е възможно да се рационализира на
база приложение на специални подходи и техники, като основните постигнати

Статии

69

резултати могат да се сведат до следното: 1) представена е икономическата
постановка на проблема за оптимизиране на разпределението на материалния
поток в логистична система; 2) конструиран е икономико-математически модел, осигуряващ движение на материалния поток в логистична система при формиране на минимални разходи за транспортирането и съхранението му в системата; 3) предложен е подход за определяне на оптимално решение на така конструирания икономико-математически модел; 4) въз основа на приложение на
предложения икономико-математически модел върху примерни числови данни
е показана ползата от неговото реално приложение в практиката.
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OPTIMIZING THE ALLOCATION OF MATERIAL FLOW
IN A LOGISTICS SYSTEM
Chief Assist. Prof. Dr Tanka Milkova
Abstract
The article is devoted to the issue of the optimum allocation of material flow in a logistics
system, the author’s proposition being that the allocation and movement of the material flow in
a logistics system can be rationalized, based on the use of special approaches and techniques.
There is presented the economic formulation of the problem and is constructed the economic
and mathematical model ensuring the movement of the material flow in a logistics system at
minimum cost of its transportation and storage in the system. There is put forward a method for
finding the optimal solution of the economic and mathematical model designed in this way and
is presented its approbation on the basis of sample numerical data, through which there is
shown the benefit of its actual application in the practice.
Keywords: optimization, material flow, logistics system.
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Гл. асс. д-р Танка Милкова
Резюме
В статье рассматривается проблема оптимального распределения материального
потока в логистической системе. Автор считает, что распределение и продвижение материального потока в логистической системе возможно рационализировать на базе применения специальных подходов и техник. Представлена экономическая постановка проблемы, сконструирована экономико-математическая модель, обеспечивающая движение
материального потока в логистической системе при формировании минимальных расходов на его транспортировку и сохранение в системе. Предложен метод определения оптимального решения таким образом сконструированной экономико-математической модели, представлена ее апробация на основе примерных количественных данных, тем самым представлена выгода ее реального применения в практике.
Ключевые слова: оптимизация, материальный поток, логистическая система.
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ПОДХОДИ НА ИНТЕРПРЕТИРАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ
НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ В МЕНИДЖМЪНТА
Гл. ас. д-р Радко Радев
Въведение
В голяма част от теоретичните разработки възможностите се интерпретират като условия, формирали се в резултат от благоприятното влияние на
факторите на външната среда. Основен недостатък на този подход е, че той е
пасивен по своя характер и стеснява значително кръгозора на мениджмънта,
като го превръща в „консуматор”, а не в създател на предпоставки за непрекъснато развитие на бизнесорганизацията.
В условията на динамично променяща се среда, нарастваща глобализация
и интензивност на конкуренцията, се налага възприемането на един по-активен
подход за интерпретиране на възможностите.
Тезата, която се застъпва, е, че съвременната интерпретация на възможностите изисква една по-широка перспектива на възприемане на източниците и
конкретните причини, които ги обуславят. Във връзка с това се приема схващането, че всички външни условия и вътрешни предпоставки трябва да се разглеждат като потенциални източници на възможности.
Чрез възприемането им по този начин мениджърите разширяват своя кръгозор, като формират предприемачески стил на поведение, основан на непрекъснато развитие на знанието в управляваните от тях бизнесорганизации. По този
начин възможностите се „търсят” във всяка ситуация, действие, бездействие,
промяна, които биха позволили подобряване на управлението, начина на функциониране и в крайна сметка на резултатите от дейността.
Целта на тази статия е да се предложи интерпретация на възможностите
по начин, който излиза извън границите на общоприетото схващане, че те се
обуславят единствено от благоприятното влияние на факторите на външната
среда.
За постигането на главната цел се поставят няколко основни задачи:
 Да се извърши кратка характеристика на двете основни групи подходи
за възприемане и интерпретация на възможностите от управленска гледна точка.
 Да се изведе класификация на основните групи подходи, в зависимост
от източниците и причините, които ги обуславят.
 Да се предложи класификация на възможностите, която подкрепя защитаваната в статията теза.
 Да се предложи общ алгоритъм за оценка на възможностите, идентифицирани чрез активните подходи.
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1. Подходи на интерпретиране на възможностите
В зависимост от начина, по който се разглеждат, могат да бъдат обобщени две основни групи подходи да възприемане на възможностите – пасивни и
активни. Основание за тяхното обособяване са различните гледни точки, които
се застъпват от отделните автори и школи в областта на стратегическия мениджмънт.
1.1. Пасивни подходи
Първата от двете основни групи подходи, които се разглеждат в тази статия, са пасивните. Характерното за тях е, че като източници на възможности
(за бизнесорганизациите) се възприемат единствено формиралите се в резултат от индивидуалното или комбинираното положително влияние на факторите
на външната среда благоприятни условия (фиг. 1).
Предимства за
бизнес
организацията

Възможности
за бизнес
организацията
Силни страни

Благоприятни
условия

Слаби страни

Неблагоприятн
и условия

Ограничения
за бизнес
организацията

Заплахи за
бизнес
организацията

Фиг. 1. Пасивни подходи на възприемане на възможностите
Ролята на мениджърите в този случай се състои в оценяване на благоприятните предпоставки чрез „матрица на възможностите”, от които бизнесорганизацията – в зависимост от притежаваните силни и слаби страни – е в състояние или не да се възползва. Заплахите се приемат единствено като неблагоприятни фактори, по отношение на които трябва да се възприемат защитни действия, за да се минимизира тяхното негативно влияние (Steiner, 2008; Schaltegger,
Burritt and Petersen, 2003; Славова, 2011; Петкова и Георгиева, 2012).
Базисен пасивен подход
Като основна положителна страна на базисния пасивен подход може да се
посочи, че той съвпада с традиционното разбиране, според което, като източници на възможности се разглеждат само благоприятните външни за организацията условия. Това го прави лесен за възприемане, поради което е широко приет

Статии

73

в теорията и практиката. Разбирането на възможностите по този начин съвпада
със значението на думата „opportunity” в английския език – подходящ момент
или обстоятелства, които способстват за това да се случи нещо очаквано (положително).1
Основният негов недостатък се състои в това, че той предполага пасивна
или в най-добрия случай реактивна роля от страна на мениджмънта. Мениджърът
се разглежда по-скоро като „улавящ” възможностите, които се обуславят в резултат от благоприятното влияние на факторите на външната среда, отколкото
като „създател” на такива. В най-крайния вариант на този подход възможностите се възприемат като такива, само ако съвпадат с притежаваните от организацията силни страни.
Две разновидности на базисния пасивен подход
Наред с базисния пасивен подход, се идентифицират две негови основни
разновидности.
Първият допълнителен подход се отнася до търсене на пазарни възможности, чрез които се „експлоатират” силните страни, които бизнесорганизацията притежава. По този начин се цели максимизиране на ползите, които произтичат от
тях (Key, 1993; Heene and Sanchez, 1994). Вторият допълнителен подход се характеризира с това, че той разглежда възможността за преодоляване на определени
слаби страни (Mintzberg, 1994; Mintzberg, Lamel, Quinn and Ghoshal 2003).
Тези две разновидности могат да бъдат определени като „преходни”. От
една страна, те предполагат относително по-активно поведение от страна на
мениджърите по отношение на възможностите, в сравнение с базисния пасивен
подход. От друга страна, те се различават от активните подходи, както по линия на обхвата на източниците, от които произтичат възможностите за бизнес
организацията, така и във връзка с отношението на обуславяне „цели (и стратегии) – възможности”. В този смисъл, възможностите се определят в зависимост от това, дали те съдействат за постигането на приетите цели и стратегии
или не, без да се разглежда вариант за тяхната промяна.
1.2. Активни подходи
Втората група разглеждани подходи, които се застъпват в тази статия, се
определят като активни. Те „предписват” възприемането на възможностите в
далеч по-широки граници, в сравнение с пасивните. По този начин на благоприятните условия на външната среда не се гледа като на единствения източник,
който обуславя възможности за бизнесорганизацията. Като такива се приемат
и някои неблагоприятни предпоставки, които се идентифицират. Отличителна
тяхна характеристика е, че вътрешнофирмените предпоставки (фирмени силни
и слаби страни) се разглеждат като основни източници на възможности (фиг. 2).
Активните подходи предполагат и различен начин на възприемане на
възможностите по линия релацията „цели (и стратегии) – възможности”. Във
1

http://oxforddictionaries.com/definition/english/opportunity

ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна

74

връзка с това възможностите не се идентифицират единствено в контекста на
изпълняваната стратегия. Излиза се извън тези тесни рамки, като се допуска и
вариант на преразглеждане на целите и на изпълняваната стратегия (Ansoff,
2007; Porter, 2008; Tregoe and Zimmerman 1983).
Четвърти тип
възможности за
бизнес
организацията
Силни страни

Благоприятни
условия

Слаби страни

Неблагоприятн
и условия

Трети тип
възможности
за бизнес
организацията

Първи тип
възможности за
бизнес
организацията

Втори тип
възможности за
бизнес
организацията

Фиг. 2. Активни подходи на възприемане на възможностите
Най-общо, предимството на активните подходи се изразява в ориентация
към непрекъснато развитие и търсене на нови предизвикателства, базирани на
знанието. Възприемането им по този начин предполага активна роля от страна
на мениджърите, които не само идентифицират възможностите, но и сами създават такива (Bennis, Namus and Leaders 1985; Kuratko, 2007). В този смисъл мениджърите трябва „решително да се освободят от ролята им да „тичат след
промяната” и да овладеят изкуството да генерират промяна, която води до целесъобразни от икономическа, социална и екологична гледна точка резултати”
(Манов, 2001).
Аргумент в подкрепа на приемането на активните подходи се открива в
значението на съществителното „възможност” в българския език. Според
българския тълковен речник, под „възможност” се разбира „удобен случай,
начин, средство, които позволяват осъществяването на нещо”. В първата част
от определението, възможността се свързва с „удобен случай”, който се обуславя от средата. Във втората се визират вътрешните предпоставки – „начин,
средство”, а в третата са очакваните ползи от реализацията на възможността
– „осъществяване на нещо (цел, стратегия)”.2
За синонимите, които се откриват може да се извърши подобно групиране.
Чрез него се разкриват различите аспекти на значението на понятието „възможност” в бизнесорганизациите. В първата група попадат тези синоними, според
които възможността се свързва с вътрешните условия и предпоставки: начин,
2

http://talkoven.onlinerechnik.com

Статии

75

средство, способ, сгода, метод, прийом, компетенция, компетентност. Втората
група синоними разкриват възможностите като обусловени от външните условия, като същевременно се подчертава техният вероятностен характер: удобен
случай, почва, повод, причина, надежда, леснота, вероятност, изглед, шанс, сигурност, опасност, риск, евентуалност. Накрая се включват синонимите, които
разкриват обхвата на възможността: сфера, място, обсег, обхват.3
Цитираното значение и посочените синоними потвърждават необходимостта от приемането на една по-широка перспектива на възприемане на възможностите, те следва да се „търсят” във всяка ситуация, действие, бездействие,
промяна, които биха позволили подобряване на конкурентната позиция по продукти и пазари, на икономическите показатели, на имиджа и други.
В рамките на активните подходи могат да се посочат три основни разновидности. Първата се свързва с предприемаческия подход, втората – с концепцията за „обучаващите се организации”, а третата произтича от конфигурационния подход в стратегическия мениджмънт.
Предприемачески подход
Този подход на възприемане на възможностите е присъщ на бизнес организациите, най-вече МСП, които се характеризират с предприемачески модел
на управление. Въпреки неопределеността и ограниченията, пред които се изправя една организация, предприемаческият модел на поведение извежда на
преден план търсенето на възможности и тяхното реализиране пред запазването на статуквото и сигурността. Според традиционното разбиране, предприемаческият стил на мислене се характеризира с единоначалие, при което предприемачът се възприема като единствения член на организацията, който е „оторизиран” да идентифицира и оценява възможностите за организацията (Kumar,
2008; Beaver, 2002; Stokes and Wilson, 2010). При развитието на предприемаческия подход се излиза извън тази тясна рамка. Достига се до разбирането, че
„култивирането” на предприемаческото мислене е в основата на непрекъснатото развитие, както на компаниите от предприемачески тип, така и при тези с
професионално управление. Всички членове на организацията (не само мениджърите) са ориентирани към непрекъснато търсене на нови възможности, разглеждани в техния най-широк смисъл (Kuratko, 2007; Morris and Kuratko, 2010;
Burns, 2008; Drucker, 2012).
Концепция за „обучаващата се организация”
В основата на този подход се поставя натрупването и развитието на колективно знание и непрекъснато обучение на мениджмънта и на останалите служители в организацията. При неговото развитие се очертава различни етапи: частен инкрементализъм, логически инкрементализъм, стратегически инициативи,
развиваща се стратегия, ретроспективно осмисляне. Съобразно концепцията за
обучаващите се организации (learning organizations), към идентифицирането на
3

http://sinonimen.onlinerechnik.com/
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възможностите не трябва да се подхожда едностранно, като се разглеждат единствено вътрешните предпоставки или външните условия. В основата си тя почива на принципите на диалектиката и холизма, според които възможностите се
търсят във вътрешните условия на бизнеса (ресурси, способности, процеси, ключови компетентности, различните аспекти от дейността) и в условията на външната
среда (микро- и макрофактори). Основната идея е, че развитието на бизнеса се
определя от способностите на организацията да придобива ново знание и да развива съществуващото чрез непрекъснато обучение на всички нива и във всички
области от дейността (Kiechel, 2010; Chandler, 1962; Lindblom and Woodhouse, 1993).
Конфигурационен подход
Конфигурационният подход е най-комплексния от трите активни подхода.
Ключовите изходни понятия, чрез които се разкрива неговата същност, са конфигурацията и трансформацията. Чрез конфигурацията се изразява относителната устойчивост на наложилата се в организацията структура, организационната култура, изпълняваната стратегия, постигнатите резултати, влиянието на
факторите на външната среда. Трансформацията, от своя страна, се определя
като процес на разработка на стратегиите и преминаване от едно състояние в
друго, при което се извършва частична или цялостна стратегическа промяна.
Конфигурационният подход се прилага в зависимост от вътрешни условия,
предпоставки и възможности и заплахи, които се обуславят от влиянието на
факторите на външната среда. При този подход се има предвид: жизненият
цикъл на бизнесорганизацията и нейните продукти, пазарните позиции, организационната структура, големината, степента на диверсификация; условията на
макро и микросредата, промяна на приоритетите и целите.
Според конфигурационната школа, ролята на стратегическия мениджмънт
е да осигури устойчивост за относително дълги периоди от време, като в максимална степен оползотворява възможностите, които са „в съзвучие” с изпълняваната стратегия. Когато е необходима стратегическа промяна, се определя
обхватът и степента на трансформация. В този смисъл, възможностите може
да засягат една или няколко отделни части, а в крайния случай и организацията
като цяло. Наред със стратегията, трансформацията може да включва и възможности, свързани с промяната на останалите устойчиви елементи – структура,
система, култура, персонал и други (Ansoff, 2007; Mintzberg, 1994; Miller, 1984).
Голямото многообразие от възможности, които предлагат активните подходи, налагат необходимостта от тяхната класификация, в зависимост от източниците и причините, които ги обуславят.
2. Базисна класификация на възможностите
според активните подходи
Базисната класификация на възможностите се извършва чрез определяне
на вътрешните и външните за бизнесорганизацията източници и причини, които
ги обуславят. Източник на първите два типа базисни възможности са извън
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бизнесорганизацията, т.е. такива, върху които мениджмънтът по дефиниция не
може да влияе. Свързаните с този източник причини са благоприятните или
неблагоприятните условия на заобикалящата среда. Източникът на следващите два типа възможности са вътрешните условия, като конкретните причини са
притежаваните от бизнесорганизацията слаби и силни страни (табл. 1).
Таблица 1
Базисни възможности
1
Източници на
възможности

Фактори на
външната среда

2
Конкретни
причини
Благоприятни
предпоставки
Неблагоприятни
условия

Слаби страни на
Фактори на
организацията
вътрешната среда

Силни страни на
организацията

3
Идентифициране и класифициране на
базисните възможности
1. Първи базисен тип - възможности за
„използване” на благоприятна предпоставка,
обусловена от средата.
2. Втори базисен тип - възможности,
свързани с преодоляване на неблагоприятно
влияние на външните фактори.
3. Трети базисен тип - възможности за
преодоляване на слаба страна, което би
способствало за подобряване на
управлението и функционирането на бизнес
организацията.
4. Четвърти базисен тип – възможности,
свързани с използване на дадена силна
страна на бизнес организацията или нейното
допълнително развитие.

Източник: Адаптирано по Златев, В., Р. Радев. Въведение в управлението на
проекти. УИ „Стопанство”, 2011, с. 57-64.

Първият тип базисни възможности произтичат от благоприятното влияние на факторите на външната средата. Оползотворяването на този тип
възможности в краткосрочен и средносрочен план зависи от икономическия и
управленски потенциал на бизнесорганизацията, а в дългосрочен - от тяхното
развитие. Накратко, възможността от този тип може да се опише като: 1) „благоприятна предпоставка – възможност за постигане на по-високи резултати”,
когато положителното влияние на външната среда съвпада със съществуваща
силна страна; 2) „благоприятна предпоставка – възможност за постигане на
по-добри резултати в бъдеще”, когато се изисква бизнес организацията да развие допълнително притежаваните силни страни или да преодолее свои слабости. Тук се включват действия, свързани с промяна на продуктово-пазарния профил и извършването на сериозни инвестиционни разходи.
Вторият базисен тип възможности се идентифицират, когато влиянието на външните източници е неблагоприятно. На пръв поглед възприемането на
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израза „да се използва заплахата като възможност” звучи като практически
невъзможна за изпълнение задача. На практика могат да се посочат поне две
основни разновидности на възможностите от този тип: 1) когато всички конкурентни фирми са подложени на едно и също неблагоприятно влияние, за всяка
от тях съществува възможност да преодолее заплахата по-добре от своите
конкуренти, като подобри конкурентната си позиция по отделни продукти, пазари и като цяло; 2) ако неблагоприятните условия на външната среда се „разчетат” като неизбежни и необратими, те могат да „форсират” мениджърите да
предприемат промени, които са отлагани – преструктуриране, навлизане на нови
пазари, пускане на нови продукти, тъй като има аргументи за преодоляване на
съпротивата на различи заинтересовани групи.
Третият тип възможности се свързват с необходимостта бизнес организацията да предприеме действия за преодоляване на своите слаби страни, тъй
като те се възприемат като вътрешни условия, имащи ограничително и задържащо влияние върху текущите и/или бъдещи резултати. При разглеждането на този
тип възможности мениджърите следва да разглеждат преодоляването на всяка
идентифицирана слаба страна като възможност да се подобри конкурентната
позиция на бизнес организацията, нейният потенциал за развитие и резултатите от
дейността. Пример за подобна възможност е въвеждането на пазара на подобрен или напълно нов продукт. Други подобни примери са: ако бизнесорганизацията има недостиг на производствени мощности; слабости в логистичната област;
пропуски в маркетинговата област; недостиг на управленски капацитет и прочие.
Тяхното преодоляване е възможност за това бизнесорганизацията да подобри
своята конкурентна позиции, да повиши продажбите, приходите и печалбата си.
Четвъртият базисен тип се обуславя от присъщите на бизнес организацията силни страни, които не се “експлоатират” в пълна степен. Това са характеристики, които формират конкурентни предимства за бизнес организацията.
Притежаваните силни страни способстват за постигане на по-добри резултати
от дейността в краткосрочен и средносрочен план, когато външните условия са
благоприятни. В дългосрочен план стои въпросът за тяхното развитие и допълване. Такава възможност, например, съществува, когато бизнесорганизацията
притежава продукт, който се приема добре, но се предлага на ограничен географски пазар. Разширяването на неговото географско присъствие е възможност за повишаване на продажбите, пазарния дял, приходите, печалбата. Друга
подобна възможност се наблюдава тогава, когато бизнесорганизацията притежава силни пазарни позиции чрез съществуващите си продукти. Това й дава
възможност да се лансират нови продукти на съответните пазари.
Изведените групи базисни възможности се класифицират допълнително
според: географския обхват (локални, регионални, национални, интернационални
и глобални); продължителността на възможностите и/или очакваните ползи (краткосрочни, средносрочни и дългосрочни); характера на ползите (икономически,
неикономически и управленски). Важен класификационен признак е характерът
на възможностите (в зависимост от това дали те са от стратегическо, тактическо и оперативно естество) (Златев, 2011).
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3. Алгоритъм за оценка на възможностите
Наличието на множество възможности дава основание да се въведе концепция за „управление на портфейл от възможности”. В основни линии, нейната
същност се състои в това, че чрез нея се въвежда изискването мениджърите да
класифицират, оценяват и реализират възможностите в зависимост от очакваните ползи, т.е. степента, в която те способстват за постигане на приоритетите на
бизнесорганизацията. Оценката се извършва като се отчитат и ресурсите, свързани
с реализацията на възможностите. Ключови термини при извършването на оценка са: „групи – интереси”, „потребност”, „ползи”, „разходи”, „ефективност”.
Идентифицираните възможности се оценяват чрез разглеждането на два
хипотетични варианта на развитие – „не се реализира” и „реализира се”. При
разглеждане на първия вариант се оценяват последиците, които могат да се
очакват за организацията, ако не се предприемат действия по отношение на
идентифицираните възможности. При втория вариант се оценяват ефектите,
които може да се очакват, ако организацията пристъпи към реализация на
възможностите. Икономическите възможности се оценяват според тяхната
икономическа целесъобразност, а неикономическите - според очакваните ползи
и разходи. Накрая се извършва окончателна преценка. Възприемането на активния подход на разглеждане на възможностите налага да се изведе общ алгоритъм за тяхното оценяване и приоритезиране (фиг. 3).
На първия етап се пристъпва към анализ на варианта, при който
възможността не се реализира, като се преминава през пет взаимно свързани етапа (от 1.1. - до 1.5.). Целта е да се оцени какви биха били последиците за
организацията, ако тя не осъществи идентифицираната възможност.
 Първо, определят се очакваните положителни ефекти (1.1.). Като основни такива се посочват: не се поема допълнителен риск, не се ангажират допълнителни ресурси, не се извършват допълнителни и инвестиционни разходи, служителите не се ангажират с дейности, които ги отклоняват от ежедневните им задължения и др.
 Второ, оценяват се отрицателните последици, ако възможността не се
реализира (1.2.). Така например, ако не се осъществи определена технологична възможност, това би довело до намаляване на сравнителната
производителност на организацията и нейната конкурентноспособност.
 Трето, определя се периодът, в рамките на който организацията би се
придържала към този вариант, без това да се отрази върху нейното функциониране и резултати, застрашавайки оцеляването й (1.3.).
 Четвърто, извършва се сравнение на положителните страни и отрицателните последици за организацията, ако не се реализира възможността (1.4.).
 Накрая се представя обобщена оценка, като целта е да се прецени целесъобразността на варианта, при който възможността не се реализира.
Резултатът от този етап е и основание за последващо сравнение с алтернативния вариант, при който се разглежда хипотезата, при която идентифицираната възможност не се реализира (1.5.).
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→НАЧАЛО: Идентифициране на конкретната възможност

1. ВАРИАНТ „НЕ СЕ РЕАЛИЗИРА“:
Възможността не се реализира

2. ВАРИАНТ „РЕАЛИЗИРА СЕ“:
Възможността се реализира

1.1. Какви предимства и ползи се очакват,
ако организацията не използва
възможността? (+)

2.1. Какви предимства, резултати,
специфични и общи ползи се очакват от
реализацията на възможността? (+)

1.2. Какви отрицателни последици се
очакват, ако не се реализира
възможността ? (-)

2.2. Какви и колко ресурси и разходи са
необходими за реализация на
възможността?(-)

1.3. Колко дълго може да се придържа
организацията към пасивния подход
преди необходимостта от промяна да
стане крайно необходима?

2.3. Колко време е необходимо за
реализиране на възможността и как това
ще се отрази на текущата дейност?

1.4. Сравнителен анализ на предимствата
и положителните страни с отрицателните
последици от избора на този вариант на
развитие.

2.4. Сравнителен анализ на разходите,
непосредствените резултати и ползите за
организацията от реализиране на
възможността.

1.5. Обобщена оценка на пасивния
вариант на развитие.

2.5. Обобщена оценка на активния вариант
на развитие.

3. Окончателна оценка на възможността и
определяне на необходимостта от нейното
реализиране: → КРАЙ

Източник: Адаптирано по Златев, В., Р. Радев. Въведение в управлението на
проекти. УИ „Стопанство” 2011, с. 57-64, УИ „Стопанство”, 2011.

Фиг. 3 Алгоритъм за оценка на възможностите
Вторият етап обхваща оценката на алтернативата, при която
възможността се реализира. При нея се оценява ситуацията, при която се
предполага, че идентифицираната възможност се реализира. Този подход способства да се оценят очакваните ползи, от една страна, и необходимите за
целта ресурси, от друга. Оценката и в този случай се осъществява чрез преминаването през пет стъпки. Те съответстват на петте стъпки, чрез които се оценява варианта, предвиждащ реализация на възможността.
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 Първо, оценява се до какви конкретни резултати би довело реализирането на дадена възможност. От значение е да се определят очакваните
ползи за организацията, техният географски обхват и продължителност
на тяхното действие (2.1.).
 Второ, извършва се оценка на ресурсите, които са необходими за реализиране на възможността, в т.ч. материални, човешки и финансови.
Чрез тази стъпка се определя способността на организацията да създаде необходимите предпоставки за осъществяване на идентифицираната
възможност. Оценката на необходимите ресурси и свързаните с тях разходи е основата, на която се установява ефективността и целесъобразността на съответната възможност (2.2.).
 Трето, определя се периодът от време, който би бил необходим, за да
се реализира възможността и да се получат очакваните резултати. В
допълнение се оценява отражението, което реализирането би оказало
върху ангажираността на заетите лица с рутинните операции в организацията, върху нейното текущо и бъдещо функциониране (2.3.).
 Четвъртата стъпка включва осъществяването на сравнителен анализ, при който очакваните резултати и ползи се съпоставят с разходите,
за да се извърши оценка на ефективността и да се аргументира необходимостта от предприемане на действия за реализиране на идентифицираната възможност (2.4.).
 Чрез петата стъпка се извършва окончателна оценка на целесъобразността на реализирането на идентифицираната възможност. Това изисква да се извърши съпоставка между икономическите и неикономическите ползи, които се очакват, от една страна, и разходите и ресурсите,
които са необходими за целта от друга (2.5.).
На третия етап се взема окончателно решение и се аргументира
необходимостта от реализирането на дадена възможност.
В основата на тази аргументация се поставят резултатите от отделните
стъпки и окончателните обобщени оценки на двата алтернативни варианта. Чрез
съпоставимостта, която се постига чрез предложената методическа рамка, се
постига сравнение на двата възможни варианта на развитие. Именно тя стои в
основата на вземането на решение за това, дали възможността следва да се
реализира или не. За окончателното решение е необходимо да се оцени и способността на организацията за реализиране или не на съответната възможност.
Целесъобразността на това решение се аргументира, като се има предвид концепцията за портфолиото от възможности, която е спомената по-горе.
Уточнения, свързани с предложения алгоритъм
Като се има предвид, че мениджърите в по-малка или по-голяма степен
извършват своята преценка за възможностите интуитивно, е препоръчително
по-методически подход на тяхната оценка. Предложеният алгоритъм представлява един такъв подход. Основен негов недостатък в настоящия му вид е,
че той е представен твърде общо и описателно. Неговото предназначение е да
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очертае рамката, чрез която се вземат свързани с възможностите решения. В
зависимост от това, дали се разглеждат икономически или неикономически
възможности, се препоръчва използването на подходящи за тяхната оценка
методи и подходи.
Тази оценка позволява възможностите да се класифицират според потенциалните ползи и необходимите разходи. Според очакваните ползи се различават: 1) възможности с нисък потенциал; 2) възможности със среден потенциал
и 3) възможности с висок потенциал. От гледна точка на разходите, които са
необходими, възможностите се подразделят на: 1) възможности, неизискващи
ресурси; 2) възможности, изискващи незначителни ресурси и 3) възможности,
реализацията на които е свързана със значителни ресурси.
Препоръки към мениджърите във връзка с икономическите и неикономическите възможности
Важна препоръка към мениджърите е свързана с класифициране на възможностите на икономически и неикономически. Тъй като първите, както се вижда
от наименованието им, оказват пряко влияние върху икономическите показатели на фирмата, тяхното идентифициране, оценка и реализация могат да се определят като относително по-рутинни за мениджмънта. Така например, мениджмънтът пристъпва към оползотворяване на всяка възможност, която способства за подобряване на икономическите резултати (например: увеличаване
на приходите, намаляване на разходите, увеличаване на печалбата и пр.) в краткосрочен план, когато за целта не се изискват значителни инвестиции. Дори
тогава, когато икономическите възможности изискват значителни инвестиционни разходи, а положителните ефекти се проявяват след години, за тяхното
оценяване се използват множество утвърдени в теорията и практиката методи
за инвестиционен анализ.
Неикономическите възможности, от своя страна, се поддават по-трудно
на идентифициране и оценяване. Основна причина за това е, че положителният
ефект от тяхното оползотворяване обикновено не се проявява директно върху
стойностите на икономическите показатели. В повечето случаи, ефектът от
тях се усеща с известен лаг във времето. Същото се отнася и до свързаните с
тях разходи. Поради тази причина мениджърите са склонни да пренебрегват
този тип възможности. Във връзка с това е и основната препоръката към тях.
Тя се състои в това, че мениджърите не трябва да подценяват значението на
неикономическите възможности, тъй като нерядко именно тяхното оползотворяване е в основата на устойчивото нарастване на икономическите показатели
в средносрочен и дългосрочен период. Така например, промяната в организационната структура, фирмената култура или въвеждането на автоматизирана управленска информационна система би могло да доведе след себе си до значителни икономически ползи за организацията.
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Заключение
Предложената интерпретация на възможностите се различава от тази, която
се предлага в голяма част от мениджърската литература, при която възможностите се разглеждат единствено като формирали се под влияние на външните
фактори благоприятни условия.
Приемането на активните подходи, които се застъпват чрез тази статия, предлага една по-широка интерпретация, при която и външни условия, и вътрешни предпоставки следва да се възприемат като потенциални източници на възможности.
Възприемането на възможностите по този начин способства за това мениджърите да се възприемат не само като „консуматори” на възможности, но и
като „създатели” на такива. В основата на приемането на активните подходи
са залегнали предприемаческият модел на поведение и концепцията за обучаващите се организации.
Предложеният алгоритмът е подходящ за оценка, както на конкретно взета икономическа или неикономическа възможност, така и при оценяването на
портфейл от възможности. В тази си вид той има за цел да очертае методическата рамка, чрез която мениджърите следва да оценяват възможностите, които
се разкриват пред управляваните от тях бизнес организации. Дори и да не се
формализира при прилагането й на практика, е препоръчително нейното приемане като мисловен модел за оценка на възможностите.
За по-прецизната оценка на възможностите следва да се използва специфичен икономически и неикономически инструментариум. Особен интерес представлява и концепцията за оценка на портфолиото от възможности. Тези два
въпроса ще бъдат предмет на внимание в бъдещи публикации на автора.
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APPROACHES TO THE INTERPRETATION AND CLASSIFICATION
OF POSSIBILITIES IN MANAGEMENT
Chief Assist. Prof. Dr Radko Radev
Abstract
In the present publication there is proposed an interpretation of possibilities, which
goes beyond the boundaries of the universally adopted view that those are conditioned solely
by the favourable influence of the factors of the external environment. Defended is the
proposition that there is needed a more active approach to the perception of possibilities,
based on the understanding that all external conditions and internal prerequisites must be
regarded as potential sources of possibilities. This approach to the perception of possibilities
is conducive to the formation of an entrepreneurial pattern of behaviour and orientation towards
continuous development of the business organizations.
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ПОДХОДЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕНЕДЖМЕНТА
Гл. асс. д-р Радко Радев
Резюме
В настоящей публикации предлагается интерпретация возможностей, выходящая
за пределы общепринятого мнения о том, что они обусловлены лишь благоприятным
влиянием факторов внешней среды. Отстаивается мнение, что необходим более активный подход к восприятию возможностей, исходя из понимания того, что все внешние
условия и внутренние предпосылки следует рассматривать как потенциальные источники возможностей. Этот подход восприятия возможностей способствует формированию
предпринимательской модели поведения и ориентации на непрерывное развитие организаций бизнеса.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА
УСТОЙЧИВОСТ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Ас. Велина Йорднова
Въведение
Пазарните условия, в които предприятията извършват своята производствено-стопанска дейност, се характеризират с непрекъснато нарастваща конкуренция и динамично променяща се среда. Това поставя всяко предприятие, в
това число и строителното, пред все по-големи изисквания и предизвикателства, с които то трябва да се справи, за да може да оцелее в тези условия. За да
продължи съществуването си, строителното предприятие трябва да бъде способно непрекъснато да се адаптира към променящата се среда. Във връзка с
това постигането на икономическа устойчивост придобива все по-важно значение за ръководството на строителното предприятие, тъй като тя позволява да
се постигнат основните бизнесцели. Икономическата устойчивост е един от
най-важните фактори, оказващи влияние върху функционирането и развитието
на предприятието в развиващите се пазари. Основен проблем, свързан с икономическата устойчивост, е нейната оценка, тъй като все още няма изградена
единна методика.
Във връзка с това целта, която си поставяме в това изследване, е да се
предложи метод за оценка на икономическата устойчивост, който може да се
използва като помощен инструмент от страна на ръководството на строителното предприятие при анализа на неговото състояние.
За постигането на тази цел си поставяме и решаваме следните задачи:
• дефиниране на понятието икономическа устойчивост;
• анализиране на различни методики за оценка на икономическата устойчивост, като се посочват техните силни и слаби страни.
1. Същност на понятието „икономическа устойчивост”
Самото понятие „устойчивост” се извлича от „устойчиво развитие” и се
свързва с доклада на Комисията Брунтланд (Van der Tak, 1992). Концепцията за
устойчиво развитие предвижда икономически растеж, който е в състояние да
задоволи потребностите на настоящето, без да застрашава възможността за
задоволяване на бъдещите такива. Измеренията на устойчивото развитие са:
социално, икономическо, екологично и институционално. Във връзка с това бихме могли да посочим, че устойчивото развитие изисква функциониране в режим
на оптимално използване на ресурсите за да се постигнат най-високи крайни
икономически, социални и екологични резултати. То е синоним на висока ефек-
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тивност и силна конкурентноспособност1, тъй като генерира по-евтини и покачествени продукти, както и по-добри условия за труд.
Устойчивостта е тясно свързана и с понятието „икономическо равновесие”, което е основна характеристика на икономическата система, свързана
със ситуация, при която взаимодействието на разнопосочни сили взаимно се
неутрализира по такъв начин, че наблюдаваните свойства на системата остават неизменни. Икономическото равновесие се разглежда двояко: като статично, т.е. положение, състояние на равновесие, и като динамично, т.е. уравновесен, балансиран процес на развитие. В този смисъл това понятие се свързва с
понятието устойчивост на системата. Ако при външни въздействия върху системата неизменността на свойствата £ се запазва, то тогава говорим за устойчиво равновесие (Икономическа енциклопедия, 2005).
Що се отнася до икономическата устойчивост, тя е научна категория, която отразява състоянието на предприятието в пазарни условия и гарантира целенасоченост на движението му в настояще и в бъдеще. Тази категория синтезира в себе си съвкупност от свойства на предприятието, в т.ч. продукция, дълготрайни материални активи (ДМА), ресурсно осигуряване, кадри и интелектуален
потенциал (Касърова).
В резултат на проучване на становища на различни автори (Окладский,
2000; Захарченко, 2002; Брянцева, 2003; Николов, 2009) за понятието икономическа устойчивост можем да посочим, че те са твърде разнообразни. По наше
виждане някои от тях не отразяват адекватно необходимите характеристики за
устойчиво състояние и способите за неговото постигане, докато други твърде
много се утежняват. Това ни дава основание, съобразявайки се с целите на
изследването, да приемем, че икономическата устойчивост на строителното
предприятие може да се характеризира като гарантиране на неговата печеливша производствено-стопанска дейност чрез повишаване ефективността на използваните производствени ресурси и управление на производството, доброто
финансово състояние, ефективното развитие на мощностите на предприятието
и социалното развитие на колектива при самофинансиране в условията на динамична външна среда2.
1

2

Конкурентноспособността на предприятието е способността му чрез непрекъснато обновяване и
усъвършенстване да създава и устойчиво да поддържа конкурентни предимства, водещи до
високи стопански резултати в дългосрочен план. (Велев 2004).
Външната среда е съвкупност от външните условия и ограничения, в които функционира предприятието. Ето защо, тя се явява източник на смущаващи въздействия върху производственостопанската дейност на строителното предприятие. Външните фактори са онези компоненти на
външната среда, които чрез своите характеристики определят условията и ограниченията във
функционирането на предприятието. Те са независими и са извън прякото влияние на ръководството. В зависимост от източниците на въздействие, факторите на външната среда могат да се
класифицират в две групи: фактори с пряко действие (преки фактори) и фактори с косвено
действие (косвени фактори). По-важните фактори с пряко действие са: клиентите, конкурентите,
доставчиците на материали, а тези с косвено действие са: обща политическа и икономическа
ситуация, технологично развитие, социални и културни отношения, регионални отношения.
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Постигането на икономическа устойчивост е важна задача, пред която е
изправено всяко предприятие, което извършва своята производствено-стопанска дейност в условията на динамичен и високо конкурентен пазар. По наше
мнение, всяко строително предприятие трябва да се стреми към постигането
на икономическа устойчивост, защото тя води до редица предимства като:
• конкурентноспособност на предприятието и неговата продукция;
• ефективна работа на предприятието;
• гъвкавост спрямо външната среда;
• адаптивност на предприятието;
• управление на риска;
• стабилност на предприятието на пазара;
• икономическа сигурност на предприятието.
Редно е да отбележим, че постигането на икономическа устойчивост е
сложен процес, който изисква много добри познания от страна на ръководните
органи на строителното предприятие. Във връзка с това ще си позволим да
представим адаптиран модел на икономическата устойчивост (фиг. 1). Моделът
съдържа всички парични потоци, необходими за производствените дейности и
отразява най-важните, според нас сфери на производствено-стопанската дейност, за който се вземат решения, а именно: инвестиционна, производствена и
финансова. В основата на модела е заложено единството на тези три вида дейности, които осигуряват необходимото и достатъчно условие за икономическа
устойчивост на строителното предприятие.
Най-важните направления за повишаване на икономическата устойчивост
на предприятието, които е необходимо да се вземат под внимание са: формиране на рационална и надеждна производствена програма, организация на снабдяването с материали и суровини, оперативно управление на производството, реализация на строителната продукция, развитие на конкурентна продукция, преструктуриране на производството, ефективно управление на инвестициите.
2. Методи за оценка на икономическата устойчивост
Един от най-важните управленски въпроси, свързан с икономическата устойчивост е осигуряването на единна методика за нейната оценка3. Във връзка
с това следва да отбележим, че сред учени и икономисти няма единно мнение
за това, какви конкретни резултати на предприятието следва да се разглеждат
като индикатори на икономическата устойчивост. Това се проявява в най-различни подходи за оценка на устойчивостта. За да се оцени икономическата устойчивост на предприятията, сега се използват основно методите за количествена оценка на финансовите резултати. За целите на това изследване ще раз3

Под оценка на икономическата устойчивост на строителното предприятие разбираме редица от
дейности, насочени към определяне на отклонението на икономическата система от желаното
състояние, при което се достига нейното ефективно функциониране и развитие по отношение на
целта във всеки един период от време, въз основа на реализацията на вътрешния си капацитет,
въпреки негативните ефекти на различни външни и вътрешни фактори.
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Фиг. 1. Модел на икономическа устойчивост
на строителното предприятие
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гледаме известни методи, които ще ни дадат възможност да направим някои
изводи.
Според А. Шеремет и Е. Негашев, отношението на материалните ресурси
и размера на собствения и заемния капитал формира икономическата устойчивост на предприятието. По тяхно мнение, осигуряването на всички необходими
ресурси за производство и техните източници обуславят същността на икономическата устойчивост (Шеремет, 1992). По наше виждане, обаче, освен оптималното съотношение на собствените и заемните средства, и осигуряването на
необходимите производствени ресурси, съществено влияние върху икономическата устойчивост оказват и редица други дейности на предприятието, като например производствена, маркетингова и т.н. Следователно, за получаването на
по-пълна и точна оценка на икономическата устойчивост трябва да се разгледат и други важни аспекти от дейността на предприятието.
Интересен метод за оценка на икономическата устойчивост извежда Ю. Богатин, който е основан на оценка на устойчивостта на основните дейности на предприятието. Този подход определя цялостната икономическа устойчивост на предприятието, която е съвкупност от стабилността на всички икономически дейности
на субекта. Авторът посочва следните видове дейности, въз основа на чиито анализ се извършва оценка на икономическата устойчивост (Богатин, 1998):
• организационно-технологични;
• снабдителни и производствени;
• маркетингови;
• финансово-икономически.
Числовата стойност на икономическата устойчивост на всяка от видовете
дейности се определя от степента на отклонение на действителните резултати
от равновесните4. Предимството на този метод, което може да посочим, е неговият комплексен характер. Оценката на икономическата устойчивост обхваща различни сфери от дейността на предприятието, което значително увеличава пълнотата на икономическата оценка. Въпреки това, по наше виждане, този
метод е трудно приложим реално в практиката.
Ясно е, че тези два подхода дават само статична оценка за предприятието
и не отразяват динамиката на неговото развитие, а също така и не са лишени от
субективност при избора на показатели. Принципът за обобщение на група от
частни показатели в една интегрирана оценка за поведението на предприятието
е интересен, макар и да е методично уязвим от гледна точка на това, че смесва
и обезличава частните показатели.
При оценката на икономическата устойчивост може да се използват и математически методи. В този случай се определят показатели и се създава икономико-математически модел, който може с някаква точност да предскаже вероятността за настъпване на несъстоятелност на предприятието. Първият опит за
разработване на модел чрез използване на финансови коефициенти за предсказ4

Равновесните резултати се определят като идеално възможните, т.е. които могат да бъдат получени при равновесно състояние на факторите, които влияят върху видовете дейности.
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ване на неплатежоспособност е разработен от У. Бивер (Beaver, 1966; 1968.)5.
След него започва разработване на серия модели (Fulmer, John, Moon, James and
Gavin, 1984; Springate and Gordon, 1978; Taffler, 1977) за решаване на проблема
чрез анализ на група компании, изследвани по предварително избрани качествени
характеристики (финансови съотношения). Повечето от успешните изследвания
в тази област се реализират с помощта на дискриминантни многофакторни модели, разработени с помощта на многомерен дискриминантен анализ. Важно е да
отбележим, че всички автори на подобни модели съветват те да се използват
като на допълнителен, а не като основен инструмент на анализа.
Най-известната и значима група модели за прогнозиране на вероятността
от банкрут представляват Z-моделите, разработени от американския учен Е.
Алтмън. Основната цел на изследователя е да се определят възможностите за
диференциране на фирмите, които не са застрашени от несъстоятелност и тези,
които са с висока степен на вероятност за фалит. Без да се спираме подробно
на самите модели (Мисхожев, 2010) ще отбележим само, че при тяхното използване трябва да се има предвид, че те са разработени в условията на конкретна
развита икономика, в определен период от време и могат да не съответстват на
съвременните условия; методиката за разработване на моделите не отчита
отрасловите различия, което се отразява неблагоприятно върху тяхната гъвкавост и адаптивност. Следователно, те трябва да се използват като допълнителен аналитичен инструмент, но също така трябва да бъдат подходящо адаптирани към конкретните конюнктурни и икономически условия.
От направения критичен анализ на методите бихме могли да посочим някои важни проблеми, които, по наше виждане, трябва да се вземат под внимание при разработването на методика за оценка на икономическата устойчивост
на предприятията:
• Проблемът с комплексността на оценката. Повечето от предложените
методи за оценка на икономическата устойчивост имат едностранен
характер (най-често при оценка на устойчивостта се взема предвид
финансовата дейност) и не се вземат под внимание други важни за предприятието дейности. В резултат на това оценката не може да бъде пълна
и точна.
• Проблемът за избор на нормативните стойности на показателите за оценка. Всички методи за оценка имат общ недостатък – слаба обоснованост или липсата на нормативни значения на даден параметър, с който
да се сравнят действителните резултати.
• Проблемът с количественото изразяване на оценката. Количественото
представяне на всички величини е свързано с някои от основните проблеми за измерване, а именно проблемът за единственост, адекватност,
обоснованост и обобщеност.
5

Той сравнява показатели на 79 неплатежоспособни фирми със същите показатели в 79 стабилно
развиващи се предприятия и установява, че пет години преди настъпването на краха разликата
между двете групи показатели е значителна и се проявяват признаци на настъпващата криза.
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В това изследване ще си позволим да предложим методика за оценка на
икономическата устойчивост на строителното предприятие като се опитаме да
отчетем някои от посочените проблеми. На първо място, считаме, че е целесъобразно да се избере критерий за оценка, който да отразява основните и значими аспекти от производствено-стопанската дейност на строителното предприятие. Определянето на основните дейности в значителна степен зависи от размера на предприятието и от неговите позиции на пазара.
Като разглеждаме функционирането на предприятието от гледна точка на
неговата икономическа устойчивост, бихме могли да определим три основни
вида дейности: финансова, отношения с клиентите и доставчиците и организация на вътрешните бизнеспроцеси. Върху всяка от тези дейности влияе както
самото строително предприятие, така и външната среда, в която то функционира. Поради тази причина, за установяването на общия показател за икономическа устойчивост на строителното предприятие е необходимо да се систематизират факторите и да се посочат характеризиращите ги показатели.
По наше мнение, оценката на икономическата устойчивост е целесъобразно да се извърши за група показатели, които отразяват конкретните фактори
и характеризират основните аспекти от производствено-стопанската дейност
на строителното предприятие. При това аналитичните показатели трябва да
съответстват на следните изисквания: икономическа обоснованост и обективност, възможност за формализация, конкретност и еднозначност на получените
резултати, възможност за изменение на показателите във времето. В табл. 1 са
предложени примерни аналитични показатели за всяка от основните дейности
на строителното предприятие.
Таблица 1
Примерни аналитични показатели
Номер на
група

Показатели в групата

Финансова

I група

Отношение на разходите за производство и
обема на строително-монтажните работи.
Коефициент на реализация на строителната
продукция.

Отношения с клиентите и
доставчиците

II група

Пазарен дял.
Удовлетвореност на потребителите.

Организация на
вътрешните бизнеспроцеси

III група

Изпълнение на бизнеспроцесите.
Ефективност на бизнеспроцесите.

Основни дейности

Тук е редно да отбележим, че освен конкретните фактори е необходимо да
се отчетат и специфичните такива, които са характерни за строителния сектор.
Специфични фактори са осигуряването на терен за строителство, различното
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място на реализация на строителната продукция, участието на различни предприятия (подизпълнители) в производството на крайния строителен продукт, поголямата продължителност на производствения цикъл и т.н.
Въз основа на предположенията по-горе, оценката на икономическата устойчивост може да се реализира посредством следния алгоритъм:
1. Изходната информация за строителното предприятие се представя като
набор от вектори Pi :
Pi  ( pi1 , pi 2 ,..., pin ) ,

където:
i е номер на групата от показатели, отнасящи се за даден фактор, влияещ
на устойчивостта;
n – брой на анализираните показатели в i-тата група.
2. Наборът от вектори Qi =( qi1 , qi 2 ,..., qin ) представлява нормативните значения на показателите за всички предприятия от строителния сектор за определен период от време t, който отразява динамиката на макроикономическата
среда. Нормативните значения са постоянни или се изменят твърде рядко.
3. Унифицирането на показателите в групите може да се извърши по формулата:
yij 

pij

,

(1)

, i  1,2,..., s ; j  1,2,..., n .

(2)

qij

или
yij 

qij
pij

Коефициентът yij определя степента на приближение до най-доброто значение на j-ти показател в i-тата група. Формула (1) се използва за показатели,
чиито ръст е свързан с подобрение на общия показател за икономическа устойчивост, а формула (2) – с противен случай.
4. Общият показател за икономическа устойчивост на строителното предприятие се определя по фолмулата:
s

n

Y   i  ij yij ,
i 1 j 1

където:
Y e икономическа устойчивост на строителното предприятие;
s

λi– приоритет на i-тата група показатели (  i  1 );
i 1

n

μij– приоритет на j-ти показател в i-тата група (  ij  1 );
j 1

yij– коефициент на отношението между значението на j-ти показател в iтата група за анализираното предприятие и същия показател за всички
предприятия от строителния сектор, определен по формула (1) или (2).
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Заключение
Икономическата устойчивост е важна характеристика на строителното
предприятие, която гарантира рационално организиране на производствено-стопанската му дейност. Нейната оценка може да се получи с различни подходи,
които придават достоверност на получените резултати. Показателите, отразяващи икономическата устойчивост, могат да бъдат най-различни, но трябва да
отразяват особеностите на средата, в която функционира предприятието и спецификата на неговата производствено-стопанска дейност, с цел постигане на
висока ефективност и устойчивост в дългосрочен план.
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POSSIBILITIES FOR ASSESSING THE ECONOMIC SUSTAINABILITY
OF THE CONSTRUCTION ENTERPRISE
Assist. Prof. Velina Yordanova
Abstract
Economic sustainability is an important characteristic of each enterprise, including the
construction enterprise. In the present study there is made an attempt to deduce some of the
main issues connected with the assessment of the economic sustainability of the construction
enterprise. For that purpose there is clarified the nature of economic sustainability and are
discussed various methods of assessment, revealing their strong and weak sides. There is
made an attempt at providing some basic guidelines, which the author believes ought to be
followed in the development of a reliable methodology for assessing economic sustainability.
Keywords: economic sustainability, assessment, construction enterprise.
ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Асс. Велина Йорданова
Резюме
Экономическая устойчивость является важной характеристикой любого предприятия, в том числе и строительного. В настоящем исследовании предпринята попытка наметить некоторые из основных проблем, связанных с оценкой экономической устойчивости
строительного предприятия. Для этой цели определяется сущность экономической устойчивости и рассматриваются различные методики оценки, причем выявляются их сильные и слабые стороны. Сделана попытка определить некоторые основные направления,
которые по мнению автора необходимо соблюдать при создании надежной методики
оценки экономической устойчивости.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, оценка, строительное предприятие.
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