
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ИЗЛИЗА ОТ 1957 Г. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            



РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ 

Данчо Данчев – главен редактор, Икономически университет – Варна, България. 
Христо Мавров – зам. -главен редактор, Икономически университет – Варна, България. 

Юлияна Тодорова – оперативен редактор, Икономически университет – Варна, България. 
Росица Заркова – технически секретар, Икономически университет – Варна, България. 

E-mail: sp.Izvestiya@ue-varna.bg 

Телефон: 0882 164 848 
 

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ 

Абдел-Бадех Салем. Университет Ейн Шамс, Кайро, Египет. 

Ада Мирела Томеску. Университет на Орадеа, Румъния. 
Анатоли Ковалев. Одески държавен икономически университет, Украйна. 

Андрияна Андреева. Икономически университет – Варна, България. 
Анибал Скаварда. Американски университет, Шарджа, ОАЕ. 

Веселин Хаджиев. Икономически университет – Варна, България. 
Владимир Сълов. Икономически университет – Варна, България. 

Галина Савина. Национален технически университет, Херсон, Украйна. 
Джовани Ладжойа. Университет Алдо Моро, Бари, Италия. 

Здислав Полковски. Университет по предприемачество и технологии, Полковице, Полша.  
Зоя Младенова. Икономически университет – Варна, България. 

Иван Желев. Икономически университет – Варна, България. 
Ирина Брусакова. Държавен инженерно-икономически университет, Санкт Петербург, 

Русия. 
Магдалена Качниевска. Варшавско училище по Икономикс, Варшава, Полша. 

Марек Павлак. Католически университет, Люблин, Полша. 
Мария Станимирова. Икономически университет – Варна, България. 

Надя Костова. Икономически университет – Варна, България. 
Николас Екзадактулос. Технологически институт, Солун, Гърция. 

Николета Михалева. Икономически университет – Варна, България. 
Рекай Один. Университет на Сараево, Босна и Херцеговина; Национална полицейска ака-

демия, Турция. 
Рене Тимблемонт. Савойски университет, Франция; Женевски университет, Швейцария. 

Росела Бардази. Университет на Флоренция, Италия. 
Росен Николаев. Икономически университет – Варна, България. 

Румен Калчев. Икономически университет – Варна, България. 

Силвия Парушева. Икономически университет – Варна, България. 
Силвия Свеженова. Бизнес училище на Копенхаген, Копенхаген, Дания. 

Слави Генов. Икономически университет – Варна, България. 
Събка Пашова. Икономически университет – Варна, България. 

Таня Дъбева. Икономически университет – Варна, България. 
Татяна Костова. Университет на Южна Каролина, САЩ. 

Фотис Мисополус. Университет на Шефилд, Великобритания. 
Хенрик Егбър. Университет по приложни науки Анхалт, Бернбург, Германия. 

Христина Благойчева, Икономически университет – Варна, България. 
Христо Мавров. Икономически университет – Варна, България. 

Цвета Зафирова. Икономически университет – Варна, България. 

mailto:sp.Izvestiya@ue-varna.bg


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СТАТИИ 

1. Bilqis Bolanle Amole, Emmanuel Olateju Oyatoye, 

 Sulaimon Olanrewaju Adebiyi 

 Prioritization Of Service Quality Influences On Patients` Satisfaction 

 Using Analytic Hierarchy Process: The Nigeria Experience  ................................ 5 

 

2. Станка Жекова, Добрина Димова  

 Влияние на образованието върху продължителността 

 на безработицата в условия на дисбалансиран трудов пазар  ........................ 27 

 

3. Иван Куюмджиев  

 Разработване на алгоритъм за генериране 

 на компютърна тестова комбинация  .............................................................. 47 

 

4. Радан Мирянов 

 Оптимизиране управлението на превози в морския транспорт  .................... 62 

 

5. Йордан Иванов 

 Ценови аспекти на конкурентоспособността 

 на „Крафт“ пивото в България  ....................................................................... 80 

ОБЗОРНИ СТАТИИ 

6. Доника Стоянова 

 Измерване на въздействието на системите за управление 

 на качеството върху разходите за несъответствия  ........................................ 96 

 

7. Божана Иванова 

 Оценка на безплатни CRM решения за дейността 

 на малките е-магазини в България  ............................................................... 110 

 

 

 

 

 



C O N T E N T S  
 

RESEARCH PAPERS 

1. Bilqis Bolanle Amole, Emmanuel Olateju Oyatoye, 

 Sulaimon Olanrewaju Adebiyi 

 Prioritization Of Service Quality Influences On Patients`Satisfaction 

 Using Analytic Hierarchy Process: The Nigeria Experience  ................................ 5 

 

2. Stanka Zhekova, Dobrina Dimova 

 The Impact Of Education On The Duration Of Unemployment 

 Under Conditions Of Imbalanced Labour Market  .............................................. 27 

 

3. Ivan Kuyumdzhiev 

 Developing An Algorithm For Generating Computerized 

 Test Combinations  ............................................................................................ 47 

 

4. Radan Miryanov 

 Optimization Of Maritime Transport Management  ............................................ 62 

 

5. Yordan Ivanov 

 Price Aspects Of “Craft” Beer’s Competitiveness In Bulgaria  ........................... 80 

REVIEW PAPERS 

6. Donica Stoyanova 

 Measuring The Impact Of The Quality Management Systems  

 On The Costs Of Non-Compliance  .................................................................... 96 

 

7. Bozhana Ivanova 

 Evaluation Of Free CRM Solutions For Small E-Business 

 Operations In Bulgaria  .................................................................................... 110 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕСТИЯ  2016 

том 60 

№1 Списание на Икономически университет – Варна 

 

5 

PRIORITIZATION OF SERVICE QUALITY INFLUENCES ON PATIENTS` 

SATISFACTION USING ANALYTIC HIERARCHY PROCESS: 

THE NIGERIA EXPERIENCE 

 

Bilqis Bolanle AMOLE
1
 

Emmanuel Olateju OYATOYE
2
 

Sulaimon Olanrewaju ADEBIYI
3
 

 

JEL I1  Abstract 

Keywords: 

Patient satisfaction, 
Analytic Hierarchy 
Process, 
service quality, 
healthcare delivery. 

 This paper proposed the use of Analytic Hierarchy Process (AHP) for 
the prioritization of factors influencing patients’ satisfaction with 
service quality dimensions of public teaching hospitals in Southwest 
Nigeria. To accomplish this purpose, data were collected from 326 
respondents who were patients of public teaching hospitals in 
southwest Nigeria. The data were modeled and analysed with AHP 
excel software. The results show the rank of service quality 
dimensions criteria and the alternatives based on the respondents 
preferences for satisfaction. The finding revealed that empathy 
dimension criteria were given the highest preference while the waiting 
time dimension was the least preferred. In the global ranking of all the 
decision alternatives of the service quality dimensions of hospitals, the 
interaction of patients with hospital staff were given highest 
preference while the least preferred were the unpredictable time for 
treatment. This study recommends that there is need for healthcare 
managers to consider the perception of patients towards service 
quality dimensions alternatives on how they ranked those factors so as 
to improve their quality of service that would enhance patient 
satisfaction. 

 

 

1. Introduction 

 

The importance of providing a responsive, quality healthcare delivery and 

understanding patient satisfaction is widely acknowledged in developed and 

developing countries. Healthcare service quality is an indicator aiding the discovering 
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of the aspects of service quality that require changes to improve patient satisfaction 

(Jackson and Kroenke 1997). The importance of patients’ views as an essential tool 

for monitoring and managing as well as improving service quality has been stressed 

by many studies. Seeking patents’ opinion while providing treatment improves their 

responses to respective treatment (Ahmed, Amir and Haran 2004). 

Satisfaction surveys done in some developed countries showed greater 

satisfaction and quality of care from patients whose views were sought in tertiary 

institutions (Asekun-Olarinmoye, Bamidele, Egbewale, Asekun-Olarinmoye and 

Ojofeitimi 2009; Benjamin, 1999). This is in line with one of objective of health care 

team to provide the best quality of health care and service to patient in Qatar (Emadi, 

Falamarzi, Al-Kwuwari and Al-Ansari 2009). Peprah (2013) argues that for the limited 

healthcare resources to be allocated and managed effectively, it is therefore prudent for 

healthcare providers to access and identify patients’ priorities among various service 

quality dimensions and to improve these dimensions for patient satisfaction. Despite 

various studies done in assessing the quality of services rendered by the hospitals in 

developing country like Nigeria, to the best of the researchers’ knowledge, there is 

rarity of literature that has explored the use of Analytic Hierarchy Process (AHP) in 

prioritizing the service quality dimensions of teaching hospitals in Nigeria. Thus, the 

aim of this study is to prioritize factors influencing service quality dimensions of public 

teaching hospitals in Nigeria using AHP and proffer strategies for improving health care 

service delivery so as to achieve higher level of patients’ satisfaction in Nigeria. 

AHP is a widely used multi-criteria decision making tool. Unlike the 

conventional methods, AHP uses pair-wise comparisons which allow verbal 

judgments and enhances the precision of the results. The pair-wise comparisons are 

used to derive accurate ratio and scale priorities developed by Saaty (1980), AHP 

provides a proven, effective means to deal with complex decision making and can 

assist in identifying and weighing criteria, analyzing the data collected and expediting 

the decision-making process (see Adebiyi, Oyatoye and Amole, 2015; Oyatoye  

Adebiyi and Amole, 2015). This study is very significant in the way it expands the 

frontier of knowledge on how to enhance health care delivery, increase patient 

satisfaction as well as contributes to the body of literature that dwell with the 

application of operations research models to health sector. 

The rest of the paper is organized as follows. In the next section, relevant 

literature on service quality with reference to medical services is reviewed. While the 

subsequent section describes the methodology used. Thereafter the result of the study 

were analysed and discussed. The paper finally concludes based on findings and made 

recommendations. 
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2. Literature Review 

 

The study of Gotlieb, Grewal, and Brown (1994), explored patient discharge, 

perceived hospital service quality and satisfaction, and identified evidence of a clear 

distinction between perceived service quality and patients’ satisfaction. In this way, 

they found out that patients’ satisfaction mediated the effect of perceived service 

quality on behavioural intentions, which include adherence to treatment regimes and 

following provider’s advice. However, Cleary and Edgman-Levitan (1997) pointed 

out that satisfaction surveys in the health care sector did not measure quality of care, 

as they did not include important aspects of care items such as being treated with 

respect and being involved in treatment decisions. In addition, Taylor (1999) noted 

that confusion continued in the sector regarding the difficulty in differentiation of 

service quality from satisfaction and reported that some authors, like Kleinsorge and 

Koenig (1991), referred to them as synonymous terms. Despite this, patients’ 

satisfaction continues to be measured as a proxy for patient’s assessment of service 

quality (Turris, 2005). 

Andaleeb (2008) studied patient satisfaction (measured by using factor 

analysis). This study was conducted on caregivers who had accompanied a child came 

to a hospital in Dhaka. A regression model was constructed by using factor analysis 

based upon the five dimensional SERVQUAL model. The model explained 67.4% of 

the variation in the patients’ satisfaction which was taken as the dependent variable. 

The behavior of the nurses, the behavior of the doctors and facilitation payments 

(staff expectation of extra payment for normal services that were provided to the 

patients) had been appeared as statistically significant determinants of patients’ 

satisfaction. Tangibles composite (all the items that were related to the cleanliness of 

the hospital and staff) and input adequacy (availability of medicines and equipment 

whenever needed), appeared as statistically insignificant. 

Karassavidou, Glaveli and Papadopoulos (2009) aimed to identify the service 

quality dimension used by patients for service quality evaluation in Greek NHS 

(National Services Hospitals). A SERVQUAL questionnaire, including an 

expectation and perception section, each consisting of 26 statements having seven 

point Likert scale was used for the survey. A survey of 137 patients was conducted in 

six hospitals located in Northern Greece. In this study, principal component method 

was used to extract factors. Factor analysis resulted in three extracted factors. Alpha 

coefficient ranged from 0.785 to 0.996 and confirmed the reliability of all three 

dimensions. Gap analysis was also performed to determine the degree to which the 

difference between expectations and perceptions exist among patients surveyed. 
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In the study of Mejabi and Olujide (2008), they provided insight into the nature 

and characteristics of consumer focused service quality, as it pertains to the Nigerian 

hospital setting, through identifying a workable measurement scale and determining 

the underlying service quality dimensions. Two teaching hospitals were used. The 

instruments had a battery of 39 consumer focused service quality attributes on which 

respondents rated the hospital on importance and performance. The dimensions were 

confirmed through factor analysis of importance data, performance data and 

computed quality data. The results indicated that eight dimensions - resource 

availability, quality of care, condition of clinic/ward, condition of facility, quality of 

food, attitude of doctors and nurses, attitude of non-medical staff and waiting time for 

service, best described the service quality phenomena, producing Cronbach-alpha 

reliability coefficients of 0.74 to 0.94. 

According to Ahmed and Samreen (2011) aimed at evaluating the performance 

of some selected hospitals in Karachi on the basis of the SERVQUAL model related 

to customer service quality. For this purpose, data was collected from 252 outpatients 

visiting three selected hospitals each from public sector, private sector and semipublic 

sector. Factor analysis was used to extract the important factors on the basis of 

responses obtained from patients. The factor analysis result indicated five factors 

which are tangibility and professionalism, reliability & responsiveness, assurance and 

empathy, feedback and guidance, affordability. Based on these factors, regression 

models were obtained for all three hospitals. These models have the predictors that 

are statistically significant determinants of the patients’ satisfaction for each hospital. 

Umar, Oche and Umar (2011) researched the patient waiting time in tertiary 

institution; through a study conducted in the Northern part of Nigeria.  They observed 

that the amount of time a patient waits to be attended to is one factor which affects the 

utilisation of health care services. Patient satisfaction has emerged as an increasingly 

important parameter for assessing the quality of health care; therefore, health care 

facility performance can be best assessed by measuring the level of patient’s 

satisfaction. In this study also, a cross-sectional descriptive study was carried out at 

the outpatients’ departments of the Uthman Danfodio University, Sokoto. Here a total 

of 384 new patients were randomly selected. Furthermore, a set of pre-tested 

questionnaires was used to extract information from the respondents while descriptive 

statistics was used for analysis. In all, a total of 118 (31%) of the patients waited for 

less than an hour in the waiting room, while 371 (96.6%) spent less than 30 minutes 

with the doctor. More than half, 211 (55%) of the respondents were satisfied with the 

service delivery in the hospital, while only 63 (16%) of the respondents admitted to 

being given health talks while waiting to be attended to by the doctor. Although 
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majority of the patients waited for more than one hour before being attended to, more 

than half of them were, however, satisfied with the services rendered to them. It is 

imperative, therefore that health care institutions and providers put in place measures 

aimed at reducing waiting time and ensuring patients’ satisfaction. 

Obamiro (2013) examined the effects of waiting time on patients’ satisfaction in 

Nigerian hospitals. It discussed the relationship between waiting time and patients’ 

satisfaction. In so doing, data was obtained through structured questionnaire 

distributed to a randomly selected 240 outpatients of the selected public and private 

health centres so as to ascertain their views with regards to waiting time and 

evaluation of level of satisfaction with service delivery. The data obtained were in 

turn analysed using descriptive statistics. This study revealed that a good number of 

patients were satisfied with the service delivery, despite experiencing long waiting 

time. Though, lengthy waiting line is rampant in the public hospitals than in the 

private ones. However, this does not affect patients perception of quality care offered 

because long waiting time is a general occurrence in Nigerian hospitals especially in 

publicly funded health centers. Based on the findings, Obamiro concluded that efforts 

should be made by hospital administrators and medical personnel to eliminate 

unnecessary delay in service delivery and where unavoidable; the waiting time should 

be made productive. In addition, emphasis should be directed toward the training of 

medical personnel on ways to create patient-oriented services and deliver more 

efficient services. 

Peprah and Atarah (2014) assessed patients’ satisfaction using SERVQUAL 

model in Suyani Regional hospital in Ghana. The SERVQUAL instrument was adapted 

and modified to capture the relevant data. A total of 214 patients were employed in the 

study. Data were analysed using SPSS (version 16.0) for descriptive statistics and 

patients satisfaction were determines by the services quality gap model. The result 

indicated that the overall satisfaction of patients concerning the service quality of the 

hospital was good. On the other hand the gap scores showed negative gaps for four of 

the service quality dimensions out of six used in the study, indicating that patients were 

not satisfied with the service quality in relation to those dimensions. This therefore calls 

for management action to improve service delivery in those areas. These dimensions 

were Reliability, Communication/interpersonal relationship, Assurance, and 

Responsiveness. On the contrary, Tangibility and Empathy dimensions scored positive 

which affirms patients’ impression about the service. 

Umeano-Enemuoh, Onwujekwe, Uzochukwu and Ezeoke (2014) examined 

patients’ satisfaction and quality of care in tertiary institution in Southeast Nigeria. In 

their contribution, they aim to determine the factors which enhance and deter patients’ 
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satisfaction in a tertiary institution and the quality of care.  To do this, the study used 

a cross sectional survey design in which 360 carefully selected participants completed 

self-administered questionnaire to rate their satisfaction level, quality of services 

provided, as well as factors of importance where best service was provided. Overall, 

participants were quite satisfied (Mean score = 3.75) with the services provided by 

the different service providers. Equally, respondents also noted that the overall quality 

of care of the health facility was good (mean score = 3.45). Pharmacy received the 

highest satisfaction level with a mean rating of 4.1. Over a third participants (38%) 

rated the services provided by the doctors as best despite giving the highest quality 

ratings with a mean of 3.9 to pharmacy compared to mean ratings of 3.4 for the 

doctors. In the same vein, respondents’ greatest displeasure was with the time spent at 

the facility as 63.9% of them were displeased. More than a third (36.9%) of the 

patient was most pleased with information given to them as a factor of importance. 

Moreover, participants were quite satisfied with the services provided as well as the 

quality of care by the different service providers of the health facility.  As a 

consequence, it was concluded that there is need for interventions in terms of time 

spent at the facility which would promote good customer focused service delivery.  

Based on the review of literature so far, there is limited study that has been able 

to prioritize the factors influencing the service quality dimensions of teaching 

hospitals using the Analytic Hierarchy Process technique which this study set out to 

do and proffer effective strategies for improving the health care service delivery in 

Nigeria. 

 

3. Methodology 

 

This study employed cross sectional survey research design. The study covers all 

the public teaching hospitals in southwest geopolitical zone of Nigeria. The public 

teaching hospitals in the zone are: Lagos University Teaching Hospital (LUTH), Idi- 

Araba; Lagos State University Teaching Hospital (LASUTH), Ikeja; Olabisi Onabanjo 

University Teaching Hospital (OOUTH), Sagamu; University College Hospital (UCH), 

Ibadan; Obafemi Awolowo University Teaching Hospital (OAUTH), Ile-Ife; Ladoke 

Akintola University Teaching Hospital (LAUTH), Osogbo; and Ekiti State University 

Teaching Hospital (EKSUTH), Ado – Ekiti.  Purposive sampling technique was used to 

select six public teaching hospitals in southwest Nigeria. Random sampling technique 

was used to distribute copies of questionnaire to 420 patients who had received services 

from the public teaching hospitals within a year. That is 70 patients representing each of 

the public teaching hospital in south west Nigeria. Out of the copies of questionnaire 



B.B. Amole, E.O. Oyatoye, S.O. Adebiyi.  Prioritization of service quality  

influences on patients` satisfaction using analytic hierarchy process: the nigeria experience 

11 

distributed 326 copies of questionnaire were found useful for the analysis. Figure 3.1 

shows hierarchical model of the hospital service quality assessment which include the 

main goal which is determinant of patients’ satisfaction with respect to the service 

quality dimensions of hospitals. The criteria are the seven service quality dimensions 

and the alternatives. 

The AHP analysis was done using Microsoft Excel software with specific 

instructions to make it adaptable to the analysis. The value for calculation in the AHP 

method is acquired from the questionnaires that have been filled by 

respondents/patients. The process of analysis by using the AHP method is done in 

two stages as follows (Taylor III, 2002): 

(i) First Stage: Determinant of patients’ satisfaction with hospitals service 

quality dimensions: (a) Establishing the Pairwise Comparison Matrix for each 

decision alternative and for each criterion, (b) Synthesisation, (c) Establishing the 

Pairwise Comparison Matrix for each of the criteria, (d) Establishing the Normalised 

Matrix, (e) Establishing the Preference Vector (f) Calculating overall values for each 

decision alternative, and (g) Determining the rank of alternatives according to the 

values that have been acquired in the previous stage. 

(ii) Second Stage: Test of Consistency, after analysng the data by using the 

AHP method, the result of the selection process must be tested for consistency. The 

test of consistency is done by using the  following formulae: 

(iii)  

 CI  =  (λMax – n)/(n  – 1) (3.1) 

 

Where λMax = 
i

 ciwi  

 

After acquiring Consistency Index (CI), the next step is calculating Consistency 

Ratio (CR) by using formula 

 
RI

CI
CR   (3.2) 
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Where:  

n = Number of items compared 

Wi = Weight  

Ci = Sum along column 

CR = Consistency Ratio 

CI  = Consistency Index 

RI = Random Consistency Index 

The Random Consistency Index (RI) can be observed in Table 3.1 as follows: 

Table 3.1 

Random Index 

 

N     1    2       3        4        5        6       7        8        9        10      11      12     13      14      15 

R.I.  0    0   0.58   0.90   1.12   1.25   1.32   1.41   1.45   1.49   1.54   1.48   1.56   1.57   1.59 

Adapted from Saaty, (2000) 

If CR ≥ 10%, the data acquired is inconsistent 

If CR < 10%, the data acquired is consistent. 

 

4.0 Results and Discussion 

 

Table 4.1 

Summary of the social economic characteristics of the respondents 

 

Variables Frequency Percentage (%) 

Gender   

Male 145 44.5 

Female 181 55.5 

Total 326 100 

Age   

18-25years 120 36.8 

26-35yrs 63 19.3 

36-45yrs 77 23.6 

46 and above 66 20.2 

Total 326 100 
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Educational Qualifications   

SSCE 98 30.1 

NCE/ND 23 7.1 

HND 34 10.4 

B.Sc./BA 146 44.7 

MBA/M. Sc/ M.Ed. 9 2.8 

 Others 16 4.9 

Total 326 100 

Filling questionnaire for    

Myself 274 84.0 

My child  8 2.5 

Spouse/partner 8 2.5 

Relative/family member 26 8.0 

Others 10 3.1 

Total 326 100 

Reasons for visiting the 
hospital  

  

For an advice 80 24.5 

For medical treatment 156 47.9 

For routine checkup 77 23.6 

Others 13 4.0 

Total 326 100 

Source: Field survey 2014 

 

Table 4.1 shows the social economic characteristics of the respondents. It 

reveals that 145 (44.5%) of the respondents were males, while 181 (55.5%) were 

females. Two hundred and sixty (260) or 80% of them were between 18- 40 years of 

age, while 66 (20%) were above 45 years of age; 98 (30.1%) respondents were SSCE 

Degree holders, 23(7.1%) were NCE/ND certificate holders, 180 (55.1%) were 

HND/BSC/BA degree holders; 9 (2.8%) were MBA/M. Sc/ M.Ed. degree holders 

while 16 (4.9%) had other qualification. With regards to filling the questionnaire, 274 

(84%) respondents did it themselves, while the remaining 52 (16%) respondents were 

assisted by their children, spouse, and other relatives. With respect to the reason for 
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visiting the hospital, 156 respondents (47.9%) came for medical treatment, 80 

(24.5%) respondents came for advice, 77 (23.6%) respondents came for routine 

checkup, and 13 (4%) respondents came for other reasons known to them. 

 

4.1 Composite Priorities 

 

The Analytic Hierarchy Process model deployed for this study has three levels: 

The goal, the criteria, and the alternatives. The priorities for the patients critical 

preference of the factors that determine their satisfaction towards the quality of 

service rendered in the selected teaching hospitals in Southwest, Nigeria are presented 

in Tables 4.2 to 4.9. 

 

4.1.1. Analysis of alternatives with respect to the criteria 

 

Table 4.2 

Composite priorities of the decision alternatives about tangibility dimension 

 

Decision 
alternatives with 

regards to 
tangibility 

Cleanliness of the 
hospital 

environment (CHE) 

Hospital’s 
personnel 

appears neat 
(HPAN) 

Up to date 
Medical 

Equipment 
(UDME) 

Physical 
facilities(PF) 

Pooled Average 
Composite priority 

0.2525 0.2300 0.3938 0.1237 

Relative 
preference ranking 

2 3 1 4 

Source: Survey Data (2014). 

 

Table 4.2 shows the patients’ perception with regards to decision alternatives of 

tangibility dimension using the composite priorities. The most preferred alternative 

under the tangibility is up-to-date medical equipment with a priority of 0.3938, 

followed by the cleanliness of the hospital environment with a priority of 0.2525. 

Next is `hospital personnel appears neat` with a priority of 0.2300, while the least 

preferred alternative is the `physical facilities` with priority of 0.1237. 
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Table 4.3 

Composite priorities of the decision alternative about reliability dimension 

 

Decision alternative 
with regards to 

reliability 
dimension 

Accuracy of 
medical 
report 

(AMR), 

Accuracy 
of  expense 

report 
(AER) 

Employees 
Respect 
Patients 

Privacy(ERPP
) 

Provision of 
Adequate 

Information about 
Patient Medical 

Condition 
(PAIPMC) 

Pooled Average 
Composite priority 

0.3843 0.1685 0.2351 0.2120 

Relative preference 
ranking 

1 4 2 3 

Source: Survey Research (2014). 

 

Table 4.3 displays the patients’ perception with regards to decision alternative 

of reliability dimension. The most preferred alternative under the reliability 

dimension is the `accuracy of medical report` (AMR) with a priority of 0.3843. This 

is followed by employees respect patients privacy with a priority of 0.2351, 

`provision of adequate information about patient medical conditions` has a priority of 

0.2120 and the least preferred is the `accuracy of expense report` (AER) with a 

priority of 0.1685. 

Table 4.4 

Composite priorities of the decision alternative with regards 

to responsiveness dimension 

 

Decision alternative 
with regards to 
responsiveness 

dimension 

Prompt 
Service 

willingness of  
administration staff to 

attend to patients 
queries (WASPQ) 

Hospital Staff tell Patient 
exactly when services will 

be performed (STPE) 
 

Pooled Average 
Composite priority 

0.5411 0.3111 0.1478 

Relative preference 
ranking 

1 2 3 

Source: Survey Research (2014). 
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Table 4.4 reveals patients’ perception with regards to the decision alternatives of 

responsiveness dimension using composite priorities. This dimension has three 

alternatives in this study. Patients’ mostly preferred `prompt service` with a priority of 

0.5411, followed by `willingness of administration staff to attend to patients’ queries` 

(WASPQ) with a priority of 0.3111, and the least preferred is the `hospital staff to 

inform patient exactly when services will be performed` with  a priority of 0.1478. 

Table 4.5 

Composite priorities of the decision alternatives with regards 

to assurance dimension 

 

Decision alternatives with 
regards to responsiveness 

dimension 

Patient feel safe in 
their interaction with 

employees (PFSE) 

hospital employees 
are polite (HEAP) 

proficient 
medical staff 

(PMF) 

Pooled Average Composite 
priority 

0.6329 0.2171 0.1500 

Relative preference ranking 1 2 3 

Source: Survey Research (2014). 

 

Table 4.5 shows patients’ perception with regards to the decision alternatives of 

assurance dimension using the composite priorities. The most preferred alternatives 

under the assurance dimension is that `patient feel safe in their interaction with 

employees` (PFSE) with a priority of 0.6329. This is followed by `hospital employees 

are polite` (HEAP) with a priority of 0.2171 and the least preferred is the `proficient 

medical staff` (PMF) with a priority of 0.1500. 

Table 4.6 

Composite priorities of the decision alternatives with regards to empathy dimension 

 

Decision alternatives 
with regards to 

empathy dimension 

Warm and 
Caring Attitude 

(WCA) 

employees understanding 
towards feelings of 
discomfort (EUFD) 

Employees keep 
Patient Best Interest at 

Heart (EPBIH) 

Pooled Average 
Composite priority 

0.5287 0.2933 0.1780 

Relative preference 
ranking 

1 2 3 

Source: Survey Research (2014). 
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Table 4.6 shows patients’ perception with regards to the decision alternatives of 

empathy dimension. This dimension has three decision alternatives in this study. The 

most preferred alternatives under the empathy dimension is `warm and caring 

attitude` with a priority of 0.5287, followed by `employees understanding towards 

feelings of discomfort` (EUFD) with a priority of 0.2933 and `employees keep patient 

best interest at heart` (EPBIH) with a priority of 0.1780. 

Table 4.7 

Composite priorities of the decision alternatives with regards 

to effective communication dimension 

 

Decision alternatives with 
regards to effective 

communication dimension 

Adequate 
information to 
patients (AIP) 

Doctors  give 
adequate 

instruction 
(DAI) 

Taking patient opinion 
into consideration  in 
treatment (TPICT) 

Pooled Average Composite 
priority 

0.4662 0.3809 0.1529 

Relative preference ranking 1 2 3 

Source: Survey Research (2014). 

Table 4.7 shows patients’ perception with regards to the decision alternatives of 

effective communication dimension. The most preferred alternatives under the 

effective communication dimension are that giving `adequate information to patient` 

with a priority of 0.4662. This is followed by `doctors giving adequate instruction` 

with priority 0.3809, while the least preferred is taking `patients’ opinion into 

consideration in treatment` with a priority of 0.1529. 

Table 4.8 

Composite priorities of the decision alternatives with regards to waiting time dimension 

Decision alternatives 
with regards to waiting 

time dimension 

Waiting time is 
important to 

patient (WTIP) 

Hospital tries to 
keep waiting time 

to a minimum 
(HTWM) 

Waiting time at the 
hospital is 

predictable (WTHP) 

Pooled Average 
Composite priority 

0.5755 0.2182 0.2063 

Relative preference 
ranking 

1 2 3 

Source: Survey Research (2014). 
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Table 4.8 shows the patients’ perception with regards to the decision 

alternatives of waiting time using composite priorities. This dimension has three 

decision alternatives. The most preferred alternatives under the waiting time 

dimension is `waiting time is important to patient` (WTIP) with a priority of 0.5755, 

followed by `hospital tries to keep waiting time to a minimum` (HTWM) with a 

priority of 0.2182 and the least preferred is `waiting time at the hospital is 

predictable` (WTHP) with a priority of 0.2063. 

Table 4.9 

Composite priorities of the criteria with regards to Goal 

 

Goal: Patients 
perception 

towards service 
quality 

Tangi-
bility 

Relia-
bility 

Respon-
siveness 

Assurance 
Empa-

thy 

Effective 
communi-

cation 

Wai-
ting 
time 

Pooled Average 
Composite Priority  

0.1619 0.1560 0.1562 0.1435 0.1646 0.1480 0.0698 

Relative Preference 
Ranking 

2 4 3 6 1 5 7 

Source: Survey Research (2014). 

Table 4.9 shows the priorities of the criteria with respect to the main goal which is to 

determine patients’ satisfaction towards quality of services rendered in the teaching hospital. 

This is done by considering the five generic dimensions of service quality as propounded by 

Parasuraman Berry and Zeithaml (1991), and two additional important dimensions namely: 

effective communication and waiting time which are equally important to patients in 

determining their satisfaction with hospitals. Based on the perception and pairwise 

comparison of the patient the most important factor which determines  their satisfaction, is 

the empathy dimension with a priority of 0.1646, followed respectively by the tangibility 

dimension with a priority of 0.1619, responsiveness dimension with a priority of 0.1562, 

reliability dimension with a  priority of 0.1560, effective communication dimension with a 

priority of 0.1480, assurance dimension with a priority of 0.1435, while the least 

determinant factor is the waiting time dimension with a priority of 0.0698. 

Following the procedure of AHP analysis using Microsoft excel which is done 

in two stages as stated under the methodology. This procedure was used to derive 

individual weight for each of the service quality dimension criteria and also calculate 

the individual weight of the decision alternatives with respect to the decision criteria. 

These weights are also known as local priority and it is presented in table 4.10. 
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Table 4.10 

Tabular presentation of the decision criteria and alternatives local priority 

 

Criteria 
Local 

Priorit
y  

Alternatives 
Local 

Priority 

Tangibility 0.1619 

Up-to- date medical equipment(UDME) 0.3938 

Cleanliness of hospital environment(CHE) 0.2525 

Hospital’s personnel appears neat(HPAN) 0.2300 

Physical facilities (PF) 0.1237 

Reliability 0.1560 

Accuracy of medical report (AMR) 0.3843. 

Employees respect patients’ privacy (ERPP) 0.2351 

Provision of adequate information about patients’ 
medical condition (PAIPMC) 

0.2120 

Accuracy of expense report (AER) 0.1685 

Responsiveness 0.1562 

Prompt service (PS) 0.5411 

Willingness of the administration staff attend to 
patients queries (WASPQ) 

0.3111 

Hospital Staff tell Patient exactly when services will 
be performed (STPE) 

0.1478 

Assurance 0.1435 

Patient feel safe in their interaction with employees 
(PFSE) 

0.6329 

Hospital Employees are Polite(H EAP) 0.2171 

Proficient medical staff (PMF) 0.1500 

Empathy 0.1646 

Warm and Caring Attitude (WCA) 0.5287 

Employees understanding towards feelings of 
discomfort (EUFD) 

0.2933 

Employees keep patient best interest at heart (EPBIH) 0.0173 

Effective 
Communication 

0.1480 

Adequate Information for Patient (AIP) 0.4662 

Doctors give Adequate Instruction (DAI) 0.3809 

Taking patient opinion into consideration  in treatment 
(TPCIT) 

0.1529 

Waiting time 0.0698 

Waiting Time is Important to Patient (WTIP) 0.5755 

Hospital tries to keep waiting time to a minimum 
(HTWM) 

0.2182 

Waiting time at the hospital is predictable (WTHP) 0.2063 

Source: Data Analysis 2014. 
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Table 4.10 shows the individual local weight of the service quality dimension 

criteria and the local weight of the decision alternatives with respect to the service 

quality dimension criteria. These local weights of the decision criteria and alternatives 

were now used to calculate the total weight or global weight/priority. 

 

Computation of the global weight 

 

When the weight among elements on every level is derived, the weight of the 

whole level is calculated. In AHP, it is observed that each level in the hierarchy is 

independent of the other. This implies that the probability multiplicative law holds. 

Moreover, the total weight of each alternative was calculated by multiplying the 

weight of decision criteria by decision alternative weight. 

Table 4.11 

Tabular presentation of the decision alternatives with their 

corresponding global /total weight 

 

Decision Alternatives 
Total/ Global 

Priority 
Ranking 

Up-to-date medical equipment (UDME) 0.0638 5
th

 

Cleanliness of hospital environment (CHE) 0.0409 10
th
 

Hospital’s personnel appears neat (HPAN) 0.0372 12
th
 

Physical facilities (PF) 0.0200 21
st
 

Accuracy of medical report (AMR) 0.0600 6
th

 

Employees respect patients’ privacy (ERPP) 0.0367 13
th
 

Provision of adequate information about patient medical 
condition (PAIPMC) 

0.0331 14
th
 

Accuracy of expense report (AER) 0.0263 17
th
 

Prompt service (PS) 0.0845 3
rd

 

Willingness of the administration staff attend to patients queries 
(WASPQ) 

0.0486 8
th

 

Hospital Staff tell Patient exactly when services will be 
performed (STPE) 

0.0231 18
th
 

Patient feel safe in their interaction with employees (PFSE) 0.0908 1
st
 

Hospital Employees are Polite (H EAP) 0.0311 15
th
 

Proficient medical staff (PMF) 0.0215 20
th
 

Warm and Caring Attitude (WCA) 0.0870 2
nd
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Employees understanding towards feelings of discomfort 
(EUFD) 

0.0483 9
th

 

Employees keep patient best interest at heart (EPBIH) 0.0293 16
th
 

Adequate Information for Patient (AIP) 0.0690 4
th

 

Doctors give Adequate Instruction (DAI) 0.0564 7
th

 

Taking patient opinion into consideration  in treatment (TPCIT) 0.0226 19
th
 

Waiting Time is Important to Patient (WTIP) 0.0402 11
th
 

Hospital tries to keep waiting time to a minimum (HTWM) 0.0152 22
nd

 

Waiting time at the hospital is predictable (WTHP) 0.0144 23
rd

 

  

 

Figure 4.1. Bar chart showing decision alternatives with their corresponding priority 

 

The vertical bar-chart in figure 4.1 represents the pictorial diagram of decision 

alternatives where the vertical bar length is the priority of each alternative. From the 

chart, it can be seen that patient feeling safe in their interaction with the hospital 

employees has the longest bar with priority of 0.0908. This is followed by warm and 

caring attitude with pr (0.0870),  prompt service with pr (0.0845), adequate 

information to patients with pr(0.0690),up-to-date medical equipment with 

pr(0.0638), accuracy of medical report with pr (0.0600), doctors give adequate 

instruction  with pr(0.0564), willingness of administration staff to attend to patients 

queries with pr(0.0486), employee understanding towards feelings of discomfort with 
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pr(0.0483), cleanliness of hospital environment with pr(0.0409), waiting time is 

important to patient with pr(0.0402), hospital personnel are neat with pr (0.0372), 

employee respect patients’ privacy with pr(0.0367), provision of adequate 

information about patient medical condition with pr(0.0331), hospital personnel are 

polite with pr (0.0311) in that order. From the chart, waiting time at the hospital  has 

the shortest bar with pr(0.0144), followed by hospitals tries to keep the waiting time 

to barest minimum with pr(0.0152), physical facilities with pr(0.0200), proficient  

medical staff with pr(0.0215), taking patients opinion into consideration in treatment  

with pr(0.0226) and then accuracy of medical expenses with pr(0.0263). These 

priorities must sum up to one, thereby satisfying the law of probability. 

 

5. Conclusion and recommendations  

 

The patients have been able to prioritize the service quality dimensions of 

hospitals in order of importance in which the policy-maker or health administrators 

could abide by in order to improve the quality of health care delivery and enhance 

patients’ satisfaction. 

The result of the Analytic Hierarchy Process (AHP) model showed that among 

the seven dimensions of service quality of hospital which were the criteria identified 

in determining the patient satisfaction, the empathy dimension was rated the highest. 

This indicated that the patients were most satisfied with the warm and caring attitude 

of the hospital staff.  The second highest ranked was the tangibility dimension which 

showed that patients were satisfied with having up-to-date medical equipment in the 

hospitals, compared to cleanliness of the hospital environment. The third dimension 

that was rated next was the responsiveness dimension which indicated that patients 

believed that giving prompt services to them in the hospital is paramount, followed by 

the reliability dimension because patients believed that the teaching hospitals gave 

accurate medical report when needed. Followed by effective communication 

dimension which showed that adequate information for the patients is essential 

compared to others, followed by assurance dimension which showed that patients feel 

safe in their interaction with the employees of the hospital is most important 

compared to others, while waiting time dimension was rated the least satisfying, and 

indicates that the waiting time of the patient before service is still an issue which 

corroborated the views of Umar et al (2011), Obamiro (2013), and Umeano-Enemuoh 

et al (2014). AHP is therefore useful in structuring the complexity of health care 

decisions and ascertaining values and preferences of those factors involved in health 

care decision-making. Previous studies in Nigeria which had used the method in 
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health sector were limited to prioritizing the management function in the 

pharmaceutical industry (Ogunyemi, Ibiwoye and Oyatoye, 2011). 

In ranking all the decision alternatives of the service quality dimension, the 

alternative that has the highest preference was patient feeling safe in their interaction 

with the employees, while the least preferred was predicting the waiting time, 

indicating that majority of the patients are satisfied with their interaction with the 

employees, but cannot predict the time services would be rendered. There is need for 

healthcare managers to consider the perception of patients towards service quality 

dimensions alternatives on how they have been able to rank those factors so as to 

improve their quality of service that would enhance patient satisfaction. In addition, 

the priority and the ordering of healthcare service quality dimensions from the patient 

perspective will enhance international best practices through policy implementation 

that stimulate patients’ satisfaction by meeting their service needs. 
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ВЛИЯНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

ВЪРХУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА БЕЗРАБОТИЦАТА 

В УСЛОВИЯ НА ДИСБАЛАНСИРАН ТРУДОВ ПАЗАР 

 

Станка ЖЕКОВА
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JEL J64  Резюме 

Ключови думи: 

образование, крат-
косрочна и дългос-
рочна безработица. 

 В статията са представени резултатите от проведено изследване 
на връзката между образованието и продължителността на безра-
ботицата на функциониращ в различни икономически условия 
трудов пазар. Целта на изследването е да се оцени степента на 
влияние на образователното равнище върху шанса за дългосроч-
на безработица, в условията на балансиран и дестабилизиран по 
време на икономическа криза пазар на труда. Оценката на ефекта 
от влиянието на образованието върху продължителността на 
безработицата е осъществена на базата на индивидуални данни

1
 

за икономически активните лица, набрани чрез провежданото от 
Националния статистически институт извадково „Наблюдение на 
работната сила“. Данните за безработните лица и техните соци-
ално-демографски характеристики се отнасят за четвъртото 
тримесечие на 2008 и 2013 г. и включват съответно 14971 и 14652 
наблюдавани лица. С помощта на логистична регресия е устано-
вено, че връзката между образованието и продължителността на 
безработица на незаетите лица се проявява ясно при стабилен 
трудов пазар. В условията на нестабилна икономическа среда 
ефектът от влиянието на образованието върху продължителност-
та на безработицата намалява до незначителни равнища. Наличи-
ето на дисбаланс между търсенето и предлагането на трудовия 
пазар в период на икономическа нестабилност заличава ролята на 
по-високото образователно равнище за редуциране на продължи-
телността на безработицата на незаетите лица. 
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Въведение 

 

Функционирането на пазара на труда се детерминира от параметрите на ико-

номическата среда и от социално-демографските характеристики на икономически 

активните лица. Икономическите трусове дисбалансират трудовия пазар чрез нега-

тивното си влияние върху равнището на заетостта. Такова влияние е налице в Бъл-

гария след 2008 г., когато за пръв път след 2000-та година се заражда негативна 

тенденция в заетостта на трудоспособното население (Жекова, 2013). Общата тен-

денция на намаление на заетостта и нарастване на равнището на безработица проя-

вява нюанси по отношение на отделните подгрупи население, формирани на базата 

на различни социално-демографски характеристики на лицата, формиращи работ-

ната сила. Основна социална характеристика на работната сила е образованието, 

определяно като водещ фактор за успешната реализация на икономически активни-

те лица на пазара на труда. Може да се очаква, обаче, ролята на този фактор да се 

проявява по различен начин в условията на стабилна икономическа среда и в пери-

оди на икономическа нестабилност, съпроводена от дисбалансираност на трудовия 

пазар. Изследването на ролята на образованието в този аспект би дало информация 

за връзката между параметрите на икономическата среда и степента и посоката на 

влияние на образователното равнище на икономически активните лица върху тях-

ната реализация на трудовия пазар. Такъв вид анализ би осигурил база за формира-

не на гъвкава политика и приемане на ефективни механизми за въздействие върху 

пазара на труда в условия на нестабилна икономическа среда. Той би създал въз-

можност да се предвиди в каква насока би се променило влиянието на образовани-

ето при неблагоприятно променени параметри на икономическата среда, в която 

функционира пазарът на труда.  

Ефектът от влиянието на образованието на икономически активните лица 

върху възможностите им за реализация на трудовия пазар може да се оцени в 

различни направления. Наред с основната връзка - тази между образованието и 

принадлежността на лицата към един от двата компонента на предлагането на 

трудовия пазар (заети и безработни лица), интерес представлява връзката между 

образованието на безработните лица и продължителността на времето, през 

което са незаети. Известно е, че по време на икономическа нестабилност нарас-

тва не само общото равнище на безработица, но и нейната продължителност. 

Дългосрочната безработица
2
 е сериозен социален проблем и част от него би 

могъл да намери успешно решение, ако се установят факторите, които му влия-

ят. Един от тези фактори би могъл да бъде образователното равнище на незае-

тите лица на пазара на труда. Научният интерес към влиянието на този фактор е 
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провокирал провеждането на редица изследвания, целящи достигане до емпи-

рични доказателства за ролята на образованието за успешната реализация на 

трудовия пазар. Изследване на пазара на труда в Гърция установява, че равни-

щето на образование не оказва влияние върху вероятността за безработица 

(Livanos, 2009), както и върху шанса за краткосрочна или дългосрочна незаетост 

(Livanos, 2007). На базата на индивидуални данни от наблюдението на работна-

та сила в Турция през 2000 и 2001 г. и с помощта на пробит модели е установе-

но съществено влияние на образованието върху продължителността на безрабо-

тица на незаетите лица (Tasci, Ozdemir, 2006). Изследване на факторите за дъл-

госрочна безработица в Гърция чрез логистична регресия води до извода, че 

най-уязвими по отношение на дългосрочна безработица са лицата с ниска сте-

пен на образование (Daouli, Demoussis, 2015). Противоположен на този резултат 

е получен при изследване на факторите за продължителността на безработицата 

в Аржентина за периода 1998-2005 г. Чрез мултиномен пробит модел се устано-

вява, че продължителността на безработицата е по-висока при лицата с по-

високо равнище на образование (Canavire-Bacarreza, Soria, 2007). Използвайки 

параметрични и непараметрични методи (Proportional Hazard Model, Log-

Logistic and Log-Normal Model), Tansel и Tasci (2005) показват, че вероятността 

за безработица в Турция намалява с увеличаване на равнището на образование 

на икономически активните лица. Според друго изследване, базирано на изпол-

зване на Survival analysis за оценяване на влиянието на образованието върху 

продължителността на безработицата, лицата с висше образование остават без 

работа средно в продължение на 5 месеца, докато при лицата без образование 

този период е средно 13 месеца (Dănăcică, Babucea, 2007). Чрез Survival analysis 

е оценена продължителността на безработицата и факторите, които й влияят в 

някои окръзи в Румъния (Ciuca, Matei, 2010). Резултатите от изследването по-

казват, че процентът на продължително безработните се влияе от редица соци-

ално-демографски фактори, включително и образованието, като всеки окръг 

има различен модел на въздействие. На базата на данни за САЩ и Канада са 

получени емпирични доказателства, че образованието е ефективно средство за 

повишаване на адаптивността към променящия се пазар на труда и на шанса за 

повторно наемане на работа (Riddell, 2012). Изследване на връзката между 

образованието и безработицата по време на Голямата рецесия в САЩ показва, 

че равнището на безработица има обратна вариация спрямо нивото на образо-

вание (Zhang, Peppas, 2015). Влияние на образованието върху функционирането 

на пазара на труда е установено и в Босна и Херцеговина (Resic, Balavac, 2010).  
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Разнопосочните резултати от изследванията водят до извода, че образова-

нието има съществена роля за редукция на продължителността на безработица, 

но тази роля има различни проявления. Тя се определя от конкретните иконо-

мически условия, в които функционира пазарът на труда. Параметрите на ико-

номическата среда рефлектират върху посоката и силата на влияние на образо-

ванието, поради което това влияние не може да се абсолютизира, а трябва да се 

изследва в конкретните условия на функциониране на трудовия пазар. Това 

разбиране е особено важно в периоди на икономическа нестабилност и съпро-

вождащ я дисбаланс на пазара на труда. То е в основата на интереса на авторите 

на това изследване към спецификата на влияние на образованието върху про-

дължителността на безработица на незаетите лица в България, в условия на 

стабилна и подложена на сътресения икономическа среда. Целта на статията е 

да се оцени степента на влияние на образователното равнище върху шанса за 

дългосрочна безработица в условията на балансиран и дестабилизиран по време 

на икономическа криза трудов пазар и да се формулират изводи относно проме-

нящата се роля на образованието при променени параметри на икономическата 

среда, в която функционира пазарът на труда.  

 

Подход и информационна база на изследването 

 

Обобщеният вид на връзката между образованието и продължителността 

на безработица на незаетите лица е представен чрез концептуалния модел на 

фиг. 1. Чрез визуализацията на връзката моделът се залага като база за нейния 

анализ, осигуряваща възможност за избор на най-подходящ аналитичен подход 

и инструментариум. Идеята не само да се установи наличие на връзка, но тя да 

бъде и количествено измерена, определя избора на аналитичен подход – регре-

сионен анализ на представената в концептуалния модел връзка. Изборът на 

инструментариум за реализация на регресионния анализ в случая е свързан с 

вида на изследваните променливи. Образованието и продължителността на 

безработицата са представени в концептуалния модел чрез две качествени про-

менливи, втората от които бинарно скалирана. Моделирането на връзката меж-

ду такива променливи изисква използване на регресионен анализ, различен от 

класическия. Подходяща за анализ на скалирани по този начин променливи е 

логистичната регресия (Agresti, 1996; Gujarati, 1992).  
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Фиг. 1. Концептуален модел на връзката между образованието 

и продължителността на безработица на икономически активните лица 

 

Използването на логистични модели за описване на връзките между обра-

зованието и продължителността на безработицата изисква определена манипу-

лация на първичните данни. Независимата променлива - равнище на завършено 

образование, е представена на четиристепенна ординална скала – начално, ос-

новно, средно и висше образование. За оценка на ефекта от влиянието на всяка 

от тези категории е необходимо те да бъдат кодирани по определен начин. Ко-

дирането може да се осъществи чрез използване на схема с фиктивни (дъми) 

променливи, което позволява количествено измерване на ефектите от влиянието 

на отделните категории на независимата върху зависимата променлива. В слу-

чая се получават три дъми променливи, които имат следния вид: 

c1=1 за „начално образование“, 0 за всички останали категории; 

c2=1 за „основно образование“, 0 за всички останали категории; 

c3=1 за „средно образование“, 0 за всички останали категории; 

Образователно равнище 

начално основно средно висше 

Работна сила 

заети лица 
краткосрочно 

безработни 

дългосрочно 

безработни 
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Последната категория на независимата променлива - „висше образование“, 

се дефинира като база за сравнение, тоест като своеобразен стандарт, по отно-

шение на който се оценява влиянието на всяка от останалите категории на обра-

зованието върху зависимата променлива. Въз основа на така съставените дъми 

променливи логистичният модел, описващ връзката между образователното 

равнище и продължителността на безработица на незаетите лица, приема след-

ния вид: 

ln
1

= β0 + β1c1+ β1c2+ β3c3, (1) 

където: π е вероятност за успех (за сбъдване на зависимата променлива);  

(1-π ) – вероятност за неуспех (за несбъдване на зависимата про-

менлива); 

1
– шанс за успех – измерва колко пъти вероятността за 

сбъдване на зависимата променлива е по-голяма (по-малка) от 

вероятността тя да не се сбъдне;  

β0, β1, β2 и β3 – параметри на модела; 

c1, c2 и c3 – дъми променливи за начално, основно и средно обра-

зование.  

 

За оценяване на така представения модел са използвани индивидуални 

данни
3
 за икономически активните лица, набрани чрез провежданото от Нацио-

налния статистически институт извадково „Наблюдение на работната сила“. 

Данните за заетите и за безработните лица и техните социално-демографски 

характеристики се отнасят за четвъртото тримесечие на 2008 г. и четвъртото 

тримесечие на 2013 г. и включват съответно 14 971 и 14 652 наблюдавани лица. 

Изборът на четвъртото тримесечие на двете години се основава на съображени-

ето, че това е тримесечие, което изключва сезонната заетост и мобилност на 

лицата и дава по-точна представа за реалната ситуация на пазара на труда. На-

личието на сезонна заетост личи ясно от представените на фиг. 3 данни за рав-

нището на безработица по тримесечия на съответните години - то е най-високо 

през първото и четвъртото тримесечие, когато се свива или преустановява сто-

панската дейност със сезонен характер. Изключение от тази тенденция прави 

2008 г., когато равнището на безработица трайно намалява и през четирите 

тримесечия, и 2009 г. – с трайно нарастваща през цялата година безработица. 
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Нарастването на безработицата - както сезонната, така и годишната, продължа-

ва до 2013 г., след което се наблюдава спад в равнището й (фиг. 2 и 3). Този 

факт, както и данните за намаляващия брутен вътрешен продукт на страната 

(фиг. 4), дава основание периодът 2009 - 2013 г. да се определи като период на 

икономическа криза, а 2008 г. – като последната година на икономическа ста-

билност и балансираност на пазара на труда, предхождаща кризата. В този 

смисъл изборът на годините 2008 и 2013 като база за анализа не е самоцелен – 

те фиксират два разнородни, по отношение на ситуацията на пазара на труда, 

периода. Сравнителният анализ на получените за двете години резултати ще 

позволи да се формулират изводи относно степента на влияние на образование-

то върху продължителността на безработицата и промяната на това влияние при 

дестабилизиране на икономическата среда, в която функционира трудовият 

пазар.  

 

 
 

Фиг. 2. Равнище на заетост и на безработица в България (%) 
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Фиг. 3. Равнище на безработица по тримесечия (%) 

 

 

Фиг. 4. БВП – промяна спрямо съответното тримесечие 

на предходната година (%) 

 

Логистичен модел на връзката между образованието 

и продължителността на безработица на незаетите лица 

 

За оценяване на ефекта от влиянието на равнището на образование върху 

продължителността на безработицата използваме теоретичния логистичен мо-

дел, представен чрез уравнение 1. В случая величините „π“ и „1-π“ са съответно 

вероятностите за дългосрочна и за краткосрочна безработица, а съотношението 
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между тях – 
1

, измерва шанса за дългосрочна безработица на незаетите 

лица. Логистичният модел е разработен последователно в два варианта – на 

базата на извадковите данни от 2008 и от 2013 г. Оценяването на параметрите 

на първия вариант на модела по метода на максималното правдоподобие прик-

лючва на трета итерация, а логистичният модел придобива вида: 

ln 
1

= -0,511 + 1,185c1 + 1,185c2 + 0,422c3 (2) 

Тестовите характеристики на модела доказват неговата адекватност, но 

параметърът пред променливата „c3“, представяща категорията „средно образо-

вание“, е статистически незначим при равнище на значимост 0,05. С известна 

предпазливост можем да интерпретираме съдържателно този параметър при 

равнище на значимост 0,10.  

Равенството на параметрите пред променливите „c1“ и „c2“ показва еднак-

ва степен на влияние на категориите „начално и по-ниско“ и „основно образо-

вание“ върху шанса за продължителна незаетост на безработните лица. Катего-

рията „средно образование“ не оказва съществено влияние, знак за което е нис-

ката стойност на параметъра пред променливата „c3“ и по-голямата грешка, с 

която той е обременен. Положителната стойност на оценените параметри на 

модела дава основание за извода, че шансът за дългосрочна безработица на 

лицата с начално и основно образование е по-голям от този на лицата с висше 

образование. Непосредствената интерпретация на параметрите на модела е 

трудна за възприемане, тъй като стойностите им се отнасят за логаритъма на 

шанса за дългосрочна безработица. С цел избягване на това неудобство, моде-

лът се оценява по отношение на самия шанс за дългосрочна безработица на 

незаетите лица:  

2 31
–0, , 1,1852 0,422

1

с с с
е  (3) 

Получените чрез модела експоненциални стойности на параметрите по-

казват, че шансът за дългосрочна безработица на незаетите лица с начално и 

основно образование е 3,3 пъти по-висок от този на незаетите лица, притежава-

щи висше образование. По-нататъшното развитие на модел (3) дава възможност 

да се оценят вероятностите и шансовете за дългосрочна безработица на незаети-
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те лица при всяка конкретна степен на образованието. Оцененият в този аспект 

модел придобива вида: 

2 31

2 31

(–0, , 1,1852 0,422 )

2008 (–0, , 1,1852 0,422 )
1

с с с

с с с
ι

е

+ е

 (4) 

Оценяването на параметрите на втория вариант на модела – с извадковите 

данни от 2013 г., приключва на трета итерация на метода на максималното 

правдоподобие, а моделът се конкретизира в следния вид: 

ln
1

= 0,283 + 0,421c1 + 0,292c2 + 0,135c3 (5) 

Получената тестова характеристика за модела дава основание той да бъде 

определен като неадекватен, което прави некоректно използването му за по-

нататъшен анализ. Неадекватността на модела означава, че независимата про-

менлива няма съществен принос за формиране на вариацията на зависимата. 

Това е основание да обобщим, че през 2013 г. образованието не оказва статис-

тически значимо влияние върху продължителността на безработицата на незае-

тите лица. Като използваме оценения логистичен модел (4), можем да получим 

шансовете и вероятностите за дългосрочна безработица в зависимост от образо-

ванието на незаетите лица само за 2008 г. (таблица 1). 

Таблица 1  

Шанс и вероятност за дългосрочна безработица на незаетите лица 

с различни равнища на образование (2008 г.) 

 

Равнище на завършено 

образование 

Шанс за дългосрочна 

безработица (π/1-π) 

Вероятност за дългосрочна 

безработица (π) % 

Начално и по-ниско 1,96 66,24 

Основно 1,96 66,24 

Средно 0,91 47,78 

Висше 0,60 37,50 

 

Резултатите в таблица 1 показват убедително значителна разлика във ве-

роятностите за продължителна безработица на незаетите лица с различна степен 

на образование. Особеното в случая е, че влиянието на образователното равни-
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ще се поляризира и се съсредоточава в две точки – ниска и висока степен на 

образование. При двете ниски степени на образование вероятността за дългос-

рочна безработица на незаетите лица е с 96% по-висока от вероятността за 

краткосрочна безработица. Средната степен на образование няма съществено 

влияние, тъй като при нея вероятностите за дългосрочна и за краткосрочна 

безработица са приблизително еднакви. След средната образователна степен 

настъпва обрат в посоката и силата на влияние - вероятността за дългосрочна 

безработица на незаетите лица с висше образование е с 40% по-ниска от веро-

ятността за краткосрочна безработица. Този двуполюсен модел на влиянието на 

образователното равнище върху продължителността на безработицата престава 

да функционира в нестабилна икономическа среда, повлиян от дисбаланса меж-

ду търсене и предлагане на пазара на труда.  

 

Мултиномен логистичен модел на връзката между образованието 

и заетостта, дългосрочната и краткосрочната безработица 

 

Оценените по-горе логистични модели измерват шансовете за дългосрочна 

или краткосрочна безработица на лицата, намиращи се в състояние на незае-

тост, тоест, те дават отговор на въпроса: каква е вероятността лицата, попадна-

ли в категорията „безработни“, да бъдат дългосрочно или краткосрочно незаети, 

в зависимост от притежаваното от тях образование. Ако този въпрос се разшири 

и се отнесе до всички икономически активни лица, формиращи предлагането на 

пазара на труда, той би звучал по следния начин: каква е вероятността лицата, 

формиращи работната сила, да бъдат заети, дългосрочно или краткосрочно 

безработни, в зависимост от притежаваното от тях образование. Освен всичко 

друго, отговорът на този въпрос би помогнал да се достигне до логично обясне-

ние на неадекватността на логистичния модел (5), описващ като статистически 

незначимо влиянието на образованието върху продължителността на безрабо-

тицата на незаетите лица през 2013 г. За разрешаване на разширения в тази 

насока изследователски въпрос е използван мултиномен логистичен модел (М-

логит модел), адаптиран към специфичната предметна област. Зависимата про-

менлива в модела - „заетост на икономически активните лица“, е зададена като 

номинално скалирана, с три възможни изхода при всяко наблюдавано лице – 

заето, краткосрочно безработно или дългосрочно безработно. В съответствие с 

трите възможни изхода, с „π1“ в модела е означена вероятността за заетост, с 

„π2“ - вероятността за краткосрочна безработица, и с „π3“- вероятността за дъл-
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госрочна безработица 
3

( ii
. Отношението 

2

1

измерва шанса за крат-

косрочна безработица (вместо заетост), а отношението 
3

1

 - шанса за дългос-

рочна безработица (вместо заетост).  

М-логит моделът е разработен последователно на базата на данните от 

2008 и от 2013 г. За всяка от двете години са получени по два варианта на моде-

ла - относно шанса за краткосрочна безработица (вместо заетост), и относно 

шанса за дългосрочна безработица (вместо заетост). Оценяването на параметри-

те на моделите за 2008 г. приключва на шеста итерация, в резултат на което 

моделите се конкретизират в следния вид:  

ln
2

1

= -4,348 + 2,034c1 + 1,156c2 + 0,596c3 (6) 

ln
3

1

= -4,858 + 3,219c1 + 2,341c2 + 1,017c3 (7) 

Тестовите характеристики за адекватност на моделите и за значимост на 

параметрите им дават основание те да бъдат използвани за по-нататъшен ана-

лиз. Представени по отношение на шанса за краткосрочна и дългосрочна безра-

ботица, с цел по-ясна интерпретация на параметрите им, моделите (6) и (7) 

придобиват следния вид:  

2

1

= е
-4,348 + 2,034c1 + 1,156c2 + 0,596c3

 (8) 

3

1

= е
-4,858 + 3,219c1 + 2,341c2 + 1,017c3

 (9) 

Експоненциалните стойности на параметрите на модел (8) оценяват шан-

совете за краткосрочна безработица (вместо заетост) на лицата с начално, ос-

новно и средно образование спрямо тези на лицата с висше образование. Тези 

шансове са съответно 7,6, 3,2 и 1,8 пъти по-високи от шанса за краткосрочна 

безработица при лицата с висше образование. Шансовете нарастват при нама-

ляване на равнището на образование, с най-съществено нарастване при лицата с 
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начално и по-ниско образование. От експоненциалните стойности на парамет-

рите на втория модел – модел (9), се получават шансовете за дългосрочна без-

работица (вместо заетост) на лицата с начално, основно и средно образование, 

спрямо същия шанс на лицата с висше образование. И тук е налице установена-

та с предходния модел закономерност - шансовете за дългосрочна безработица 

нарастват при намаляване на равнището на образование, но в сравнение със 

шансовете за краткосрочна безработица те са значително по-високи при всички 

образователни степени. При лицата с начално, основно и средно образование 

шансовете за дългосрочна безработица (вместо заетост) са съответно 25,0, 10,4 

и 2,8 пъти по-високи от тези при лицата с висше образование. 

Процедурата по оценяване на параметрите на М-логит моделите за 2013 г. 

приключва на шеста итерация, в резултат на което моделите придобиват след-

ния вид:  

ln
2

1

= -3,596 + 2,352c1 + 1,614c2 + 0,727c3  (10) 

ln
3

1

= -3,313 + 2,772c1 + 1,905c2 + 0,862c3 (11) 

Тестовите характеристики на двата модела потвърждават тяхната адекват-

ност, както и статистическата значимост на параметрите им. Това е основание 

да продължим анализа с експоненциалния вид на моделите: 

ln
2

1

= е
-3,596 + 2,352c

1
 + 1,614c

2
 + 0,727c

3 (12) 

ln
3

1

= е
-3,313 + 2,772c1 + 1,905c

2
 + 0,862c

3 (13) 

Като цяло, установената за 2008 г. закономерност по отношение на изме-

нението на шансовете за краткосрочна и дългосрочна безработица (вместо зае-

тост) при прехода към по-ниско равнище на образование се запазва – шансове-

те, както за краткосрочна, така и за дългосрочна незаетост, нарастват при по-

ниските образователни степени. Тази най-обща констатация, обаче, съдържа 

нюанси, които се открояват ясно при сравнителния анализ на получените резул-

тати за двете анализирани години (таблици 2 и 3).  
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Таблица 2 

Шанс за краткосрочна безработица на лицата 

с различни равнища на образование, спрямо тези с висше образование 

 

Равнище на завършено 

образование 

Шанс за краткосрочна безработица (π2/π1) 

2008 г. 2013 г. Изменение (%) 

Начално и по-ниско 7,6 10,5 38,2 

Основно 3,2 5,0 56,3 

Средно 1,8 2,1 16,7 

 

Таблица 3 

Шанс за дългосрочна безработица на лицата 

с различни равнища на образование, спрямо тези с висше образование 

 

Равнище на завършено 

образование 

Шанс за дългосрочна безработица (π3/π1) 

2008 г. 2013 г. Изменение (%) 

Начално и по-ниско 25,0 16,0 -36,0 

Основно 10,4 6,7 -35,6 

Средно 2,8 2,4 -14,3 

 

През 2008 г. съществува много по-голяма диференциация между шансове-

те за дългосрочна и за краткосрочна безработица при ниските и донякъде при 

средното равнище на образование, спрямо високата образователна степен. 

Шансовете за дългосрочна безработица при лицата с начално и основно образо-

вание са над 3 пъти по-големи от тези за краткосрочна незаетост. През 2013 г. 

разликите намаляват до около 1,4 пъти по-големи шансове за дългосрочна без-

работица при лицата с ниска степен на образование, а при тези със средно обра-

зование шансовете за дългосрочна и краткосрочна безработица почти се израв-

няват. Резултатите в таблици 1 и 2 показват разнопосочното изменение на двете 

характеристики - шансовете за дългосрочна безработица на лицата с различни 

равнища на образование, спрямо тези с висше образование, намаляват, докато 

тези за краткосрочна незаетост нарастват. В най-висока степен тази тенденция 

се наблюдава при двете ниски образователни равнища, което говори за намаля-

ващо влияние на образованието върху възможностите за реализация на пазара 
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на труда по време на икономическа нестабилност. Сближаването на шансовете 

за дългосрочна и за краткосрочна безработица при ниските образователни сте-

пени и изравняването им при средното равнище на образование води до неадек-

ватност на оценения за 2013 г. логистичен модел на връзката между образова-

нието и продължителността на безработица на незаетите лица. 

Моделите (8), (9), (12) и (13) дават възможност да оценим вероятностите 

за заетост, за краткосрочна и за дългосрочна безработица на лицата с различни 

равнища на образование през двете изследвани години, с което да достигнем до 

допълнителни елементи на изследваните връзки и да разширим формулираните 

по-горе изводи:  

π1(2008) = 
, ,0 c , c 0, c , , c , c ,0 c

1

e e
 (14) 

 

π2(2008) =

, ,0 c , c 0, c

, ,0 c , c 0, c , , c , c ,0 c

e

e e
 (15) 

 

π3(2008) = 

, , c , c ,0 c

, ,0 c , c 0, c , , c , c ,0 c

e

e e
 (16) 

 

π1(2013) =
, , c , c 0, c , , c , 0 c 0, c

1

e e
 (17) 

 

π2(2013) = 

, , c , c 0, c

, , c , c 0, c , , c , 0 c 0, c

e

e e
 (18) 

 

π3(2013=

, , c , 0 c 0, c

, , c , c 0, c , , c , 0 c 0, c

e

e e
 (19) 

 

Получените чрез така представените модели резултати са поместени в 

таблица 4. 
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Таблица 4 

Шанс за краткосрочна и за дългосрочна безработица 

на икономически активните лица с различни равнища на образование (%) 

 

Равнище на завърше-

но образование 

Шанс за краткосрочна 

безработица вместо заетост 

(π2/π1) 

Шанс за дългосрочна безра-

ботица вместо заетост (π3/π1) 

2008 г. 2013 г. 2008 г. 2013 г. 

Начално и по-ниско 9,9 28,8 19,4 58,2 

Основно 4,1 13,8 8,1 24,5 

Средно 2,4 5,7 2,1 8,6 

Висше 1,3 2,7 0,8 3,6 

 

Представените в таблица 3 резултати показват, че през 2008 г. шансовете 

за дългосрочна безработица на лицата с ниска степен на образование са два 

пъти по-големи от шансовете им за краткосрочна безработица (вместо заетост). 

Нарастването на равнището на образование води до стопяване на разликата и до 

по-нисък шанс за дългосрочна безработица при лицата с висше образование. 

Променената ситуация на пазара на труда през 2013 г. рефлектира по различен 

начин върху възможностите за трудова реализация на лицата с различни рав-

нища на образование. Шансовете за дългосрочна безработица нарастват при 

всяка от образователните степени, но при лицата с ниско образование те оста-

ват, както и през 2008 г., приблизително два пъти по-високи от шансовете им за 

краткосрочна незаетост. Не така изглеждат нещата при лицата със средно и с 

висше образование. Ако през 2008 г. шансът за дългосрочна безработица при 

тях е съответно почти равен или по-нисък от шанса им за краткосрочна незае-

тост, през 2013 г. шансът за дългосрочна безработица и при двете образовател-

ни равнища е около 1,5 пъти по-голям от този за краткосрочна незаетост. Този 

факт говори за много по-интензивно нарастване на шанса за дългосрочна безра-

ботица при лицата със средно и с висше образование, в сравнение с притежава-

щите ниска образователна степен лица. При ниските образователни равнища 

шансът за дългосрочна безработица нараства 3 пъти през 2013 г., докато при 

лицата със средна и с висока образователна степен нарастването е съответно 4 и 

5 пъти (таблица 5). 
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Таблица 5 

Изменение на шанса 

за краткосрочна и за дългосрочна безработица на икономически активните 

лица с различни равнища на образование през 2013 спрямо 2008 г. (%) 

 

Равнище на завърше-

но образование 

Нарастване на шанса за 

краткосрочна безработица 

вместо заетост (π2/π1) 

Нарастване на шанса за 

дългосрочна безработица 

вместо заетост (π3/π1) 

Начално и по-ниско 191 200 

Основно 235 203 

Средно 142 303 

Висше 113 372 

 

Заключение  

 

Резултатите от проведеното изследване на връзката между образованието 

и продължителността на безработицата в Р България при дисбалансиран трудов 

пазар дава основание за следните обобщаващи изводи: 

1. В условия на икономическа стабилност се наблюдава двуполюсен модел 

на влияние на образованието върху продължителността на безработица на неза-

етите лица – много по-висока вероятност за продължителна безработица на 

незаетите лица с ниско образование, приблизително еднакви вероятности при 

лицата със средно образование, и значително по-ниска вероятност за продължи-

телна безработица при незаетите лица с висше образование. Този модел на 

влиянието на образователното равнище върху продължителността на безрабо-

тицата престава да функционира в нестабилна икономическа среда. Наличието 

на дисбаланс между търсенето и предлагането на трудовия пазар заличава роля-

та на по-високото образователно равнище за редуциране на продължителността 

на безработицата на незаетите лица. 

2. Както в условия на стабилен, така и при дисбалансиран трудов пазар, 

шансовете и за краткосрочна, и за дългосрочна безработица са по-ниски при 

лицата с по-високо равнище на образование. Съществено различна е, обаче, 

интензивността на изменение на тези шансове при промяна на параметрите на 

икономическата среда, в която функционира пазарът на труда. В неблагоприят-

но променени икономически условия, шансовете за дългосрочна безработица 

нарастват при всяка от образователните степени, но при лицата с ниско образо-
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вание интензивността на това нарастване е много по-ниска, в сравнение с ин-

тензивността на нарастването при лицата със средно и с висше образование. 

Това означава, че при лицата с ниско образование влиянието на икономическата 

нестабилност се изразява единствено в нарастване на равнището на дългосроч-

ната и на краткосрочната безработица – нарастване в приблизително еднаква 

степен, което не води до промяна в съотношението между шансовете на тези 

лица да бъдат дългосрочно или краткосрочно безработни. Такава промяна, 

обаче, се констатира при лицата със средно и висше образование, и тя е в посо-

ка на интензивно нарастване на шанса им за дългосрочна безработица в услови-

ята на нестабилен трудов пазар.  

3. Направените по-горе обобщения водят до извода за намаляващо влия-

ние на образованието върху възможностите за редуциране на продължителност-

та на безработица по време на икономическа нестабилност. В този смисъл на 

преден план излиза необходимостта от преосмисляне на политиката на пазара 

на труда, която в периоди на дестабилизиран трудов пазар е насочена предимно 

към нискообразованите лица. Поставянето във фокуса на тази политика на 

лицата с по-висока степен на образование би рефлектирало не само върху пара-

метрите на трудовия пазар, но и върху цялостното състояние на икономическата 

срада, в която той функционира. 

 

Бележки 

 

1. Използвани са данни за икономически активните лица на възраст 15-64 го-

дини.  

2. За дългосрочно безработни се считат лицата, които са били без работа за 

период, по-дълъг от една година (бел. авт.). 

3. Използвани са данни за икономически активните лица на възраст 15-64 

години. 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА ГЕНЕРИРАНЕ 

НА КОМПЮТЪРНА ТЕСТОВА КОМБИНАЦИЯ 

 

Иван КУЮМДЖИЕВ
1
 

 

JEL I210, C830,  

        C880 
 Резюме 

Ключови думи: 

оценяване във вис-
шето образование, 
компютърно гене-
риране на тестова 
комбинация, адап-
тивни тестове 

 В статията са разгледани компютърно генерираните тестове като 
един от най-ефективните методи за оценяване във висшето обра-
зование. Изследването разкрива проблеми свързани с автомати-
зираното генериране на тестова комбинация с произволни въпро-
си. Предложен е алгоритъм, който да се справи с посочените 
проблеми като използва предварително дефинирана сложност на 
всеки от въпросите в теста. Проведени са многобройни тестове на 
алгоритъма, за да бъде оценено неговото качество при различни 
изисквания зададени от потребителите. Направените изследвания 
и получените резултати демонстрират ефективен метод за ком-
пютърно генериране на форма на изпитване, която може да бъде 
описана като предхождаща адаптивните тестове. 

 

В условията на криза повече от всякога е необходимо повишаване на ка-

чеството на висшето образование, както и увеличаване ефективността на работа 

на университетите. Важна част от процеса на обучение е оценяването на знани-

ята на студентите. Процесът на оценяване включва няколко заинтересовани 

страни. На първо място, това са студенти и преподаватели. Студентите получа-

ват представа дали знанията и уменията, които са получили са ясно изразени и 

измерими към даден момент от време. За преподавателя то става условие и 

механизъм в регулацията на собствената му работа по отношение на учебното 

съдържание – разбрани и усвоени ли са отделните теми, кои от тях затрудняват 

студентите повече от нормалното и т.н. (Десев и др, 1977). 

Друг участник в процеса на оценяване са висшите учебни заведения. Про-

верката на нивото на знанията на студентите (в т.ч. кандидат-студентски изпи-

ти, текущ контрол, семестриални оценки, държавни изпити) заема голямо коли-

чество ресурси – заетост на учебни зали и преподаватели, печатни материали и 

т.н., което значи, че повишаване на ефективността дори в малка степен би дове-

ло до значителни по размер икономии в глобален мащаб.  

                                           
1  Катедра Информатика, Икономически университет – Варна, България. e-mail: 

ivan_ognyanov@ue-varna.bg 
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Заинтересуваните страни включват и законодатели, работодатели и роди-

тели (Patrick и др., 2008). Държавата субсидира частично  висшите училища и 

налага различни критерии за акредитация, в които са включени и изисквания за 

ефективност на оценяването и използване на модерни методи за тази цел 

(НАОА, 2011). Работодателите, от друга страна, имат нужда от увереност, че 

наемат подготвени специалисти, а родителите често плащат за образованието на 

децата си и приемат оценяването като измерител на прогреса им.  

От посоченото следва, че повишаването на ефективността на изпитването 

ще доведе до положителен отзвук, както от страна на учащи, работодатели и 

родители, така и от преподаватели, университетско ръководство и държавни 

институции. Вземайки предвид този факт, целта на статията е разработване и 

тестване на ефективността на модул от тестова система, представляващ алгори-

тъм за генериране на тестови комбинации. 

 

1. Тестова форма на изпитване и проблеми при компютърно 

генериране на тестова комбинация при определени критерии 

 

Най-разпространената форма на изпитване е използването на тестове. Раз-

новидностите могат да бъдат определени на база формата на въпросите (исти-

на/неистина, кратък отговор, въпроси за допълване, комбиниране на отговорите, 

въпроси с множествен избор (Гюрова, В. и др., 2006)) или методът на оценяване 

(оценка само на верни отговори, отнемане на точки за грешни отговори, наг-

раждаване за пропуснати отговори, оценка на частични знания, въпросите с 

повече от 1 верен отговор, отнемане на точки за пропуснати отговори (Lesage и 

др, 2013). Извършени са множество изследвания в търсене на отговора на въп-

роса „кой е най-точния метод за оценяване“ и „какъв е най-добрият формат на 

теста“, които стигат до разнопосочни резултати (Kastner и Stangla, 2011, 

Ventouras и др., 2010). Но въпреки споровете в научната общност за сложността 

на видовете тестове и ефективността на начина на оценяване, е безспорно, че 

провеждането на компютърно генерирани тестове с множествен избор има 

потенциал да елиминира в голяма степен субективния фактор при оценяването. 

Степента на обективност зависи от това каква част от процеса е автоматизира-

на. При частично автоматизираните тестове изборът на въпроси, които да бъдат 

включени в теста, и/или оценяването на резултатите се извършва от човек. За да 

бъде сведен до минимум субективният фактор е необходимо и създаването на 

тестове и оценяването на резултатите да бъдат автоматизирани. 
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Разработеният алгоритъм за генериране на компютърни тестове е част от 

цялостна тестова система, която свежда участието на преподавателите в създа-

ването на изпита до въвеждане на банка с тестови въпроси и избор на критерии 

за генериране на тест. За всеки от въпросите преподавателите задават теглови 

коефициент (в интервала 1 до 5), който позволява прецизно определяне на об-

щата сложност на теста. След приключване на изпит системата извежда справка 

с информация за най-често грешените и правилно решаваните въпроси, която 

може да бъде използвана като база за редактиране на техните теглови коефици-

енти. След като бъде определена сложността на всеки от въпросите, системата 

ще разполага с достатъчно разнообразна база от данни, която може да бъде 

използвана за добавяне на опция за генериране на адаптивни тестове. При тях 

на всеки от въпросите е зададено ниво на сложност и следващия въпрос от теста 

зависи от отговорите на предишните (Ескенази и др., 1993). При една от разно-

видностите на адаптивните, тестове ако оценяваният отговори правилно – след-

ващият въпрос ще бъде с по-висока сложност, в противен случай – с по-ниска. 

Според някои изследователи, (Wainer и др., 2014) адаптивните тестове предос-

тавят точен измерител на знанията за студенти с различни нива на подготовка. 

Според същото изследване, класическият тест с множествен избор оценява 

точно само студентите със средно ниво на знания, но ощетява тези с по-високи 

и по-ниски нива на знание. 

Въпреки посочените предимства на компютърно генерираните тестове, 

намаляването на експертното участие в етапите на създаване на вариантите и 

оценяването им предполага разработване на специализиран и достатъчно гъвкав 

алгоритъм, който да позволява генериране на тестове по предварително зададе-

ни критерии. За да бъде създаден качествен модул, следва да се изследват изис-

кванията на всеки от потребителите. 

Действието на алгоритъма за генериране на тестове може да бъде описано 

на концептуално ниво на фиг. 1, където са идентифицирани следните ползвате-

ли на функциите му – преподаватели, администратори на системата, студен-

ти/кандидат-студенти, програмисти. 
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1. Преподавателите

задават параметрите

 на теста

2. От базата данни

 се извличат всички

 въпроси по предмета

3.Алгоритъмът намира

комбинация от въпроси

отговаряща на критериите

 

Фиг. 1. Взаимодействие с алгоритъма за генериране на тестове 

 

Параметрите на теста се задават от преподавателите и въвеждат от адми-

нистраторите на системата. Времетраенето, сложността на теста (сума от тегло-

вите коефициенти на въпросите, включени в него), студентите за които е акти-

вен и времевия интервал, в който да бъде достъпен, са характеристики на всеки 

от създаваните тестове. Освен тях са налични следните варианти:  

А) генериране на тест по зададен общ брой въпроси; 

Б) генериране на тест по зададен общ брой въпроси от точно определени 

теми; 

В) генериране на тест чрез избор на точно определен брой въпроси от 

всяка тема. 

Анализът на изискванията сочи, че, от гледна точка на преподавателите 

системата следва да генерира тест с въпроси, избрани на случаен принцип, 

удовлетворяващи посочените критерии. 

Следващите действащи лица в процеса на създаване на тестове са адми-

нистраторите. Те са потребителите, които въвеждат заложените от преподавате-

лите изисквания и проследяват за успешното изпълнение на алгоритъма. Като 

основни параметри за качествена работа на системата администраторите посоч-

ват бързо изпълнение на зададените условия, както и високо ниво на диалог със 

системата – съобщенията при некоректен вход показват не само причината, а и 

начина на отстраняването й. 
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След генериране на теста, той е достъпен за изпитваните в посочения вре-

меви интервал. Студентите са пасивни потребители на алгоритъма – не участват 

в неговото изпълнение и изискванията им за справедливо разпределение на 

въпросите зависят от критериите, зададени от преподавателя при генериране на 

теста. 

Алгоритъмът за генериране на тестове е част от цялата система на тесто-

вия център и като такава част взаимодейства с други нейни модули, като моду-

лите за разбъркване на въпроси и отговори, които са част от модул за визуали-

зиране на теста и т.н. Изискванията, наложени от другите програмисти, включ-

ват бързодействие и унифициран, предвидим изходен резултат от изпълнението, 

който да може да бъде използван в зависимите модули. 

Основен проблем при разработката на системата е създаването на алгори-

тъм, който да работи ефективно, както с големи, така и с малки бази от данни. 

Основните фактори, влияещи на работата, са: брой въпроси в теста, брой въпро-

си в базата от данни, брой въпроси в базата от данни, които удовлетворяват 

изискванията на тегловите коефициенти. Броят на последните зависи до голяма 

степен и от интервала за сложност на крайния тест при задаването на критерии-

те – колкото е по-голям този интервал, толкова повече ще бъдат и въпросите, 

способни да удовлетворят зададения критерий. От тази гледна точка са възмож-

ни няколко комбинации на разпределение на въпросите в базата от данни: 

к1) базата от данни съдържа много въпроси с разнообразни теглови ко-

ефициенти, а потребителят изисква създаване на тест с малко на 

брой въпроси. Например, избор на тест от 10 въпроса от 200 налич-

ни в базата от данни, разпределени в 10 теми по 20; 

к2) базата от данни съдържа много въпроси, потребителят изисква го-

лям тест, но броят на въпросите в теста отново е малък процент от 

наличните в базата. Генериране на тест от 100 въпроса при наличие 

на 10 теми с по 70 въпроса в базата данни; 

к3) броят на въпросите в базата с теглови коефициенти, удовлетворя-

ващи критериите на потребителите е близък до броя въпроси, необ-

ходими за създаване на теста; 

К3.1) създаване на голям тест от 150 въпроса при налични 20 теми по 10 

въпроса; 

К3.2) създаване на малък тест от 15 въпроса от тип текущ контрол при 

малка база от данни, състояща се от 10 теми с по 2 въпроса във всяка. 

Като се анализират изложените примери и факти, могат да бъдат изведени 

следните основни проблеми: 
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1. Силно неравномерно разпределение на въпроси. При използване на ва-

риант А) за генериране на тест съществува вероятност случайно избраните 

въпроси да бъдат осезаемо неравномерно разпределени по теми – в т.ч. тестът 

да се състои от въпроси само от една тема и/или някои теми изобщо да не бъдат 

засегнати.  

Нека имаме банка от u  на брой тестови теми, всяка от които съдържа по v  

на брой въпроса и нека да извлечем случайно w от тях. Тъй като общият брой 

на въпросите е равен на vu , то броят на всички възможни комбинации на 

изтегляне на въпросите е 

)!(!

)!(
)(

wvuw

vu
Cn w

vu  (1) 

Нека сега да изчислим вероятността изтеглените въпроси да са разпреде-

лени в точно k  теми. Очевидно ),min( vuk  . 

Номерираме в произволен ред темите от 1 до u . Тогава всяко възможно 

разпределение на въпросите в отделните теми се описва с вектор с размер u  

теми с k  строго положителни компоненти и ku  нулеви компоненти: 

),...,(
21 u

xxxX , (2) 

за който са изпълнени условията: 

wx

u

i

i

1

 и vxi  )...1( ui . 

Ако компонентите на вектора (2) са подредени в намаляващ порядък, то 

той ще има вида 

)0,...,0,,...,( 21
*
, kSsk xxxX , като 1...21 kxxx , (3) 

където }{ *
sXS  е крайно множество от вектори.  

Множеството на векторите (2) включва всички възможни пермутации от 

елементите на всички вектори (3). Тъй като това са пермутации с повторения, 

броят им се намира по формулата 

!...!!)!(

!

,2,1,

,

tsss

Ssk

kkkku

u
P , (4) 

където: )( ku  е брой на нулевите елементи на (4); 
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jsk , , )...1( tj  - брой на елементите, равни на 1, 2, ...,  t , wk
t

j

js

1

, . 

Броят на различните варианти за извличане на въпросите от темите за все-

ки вектор (3) ще бъде равен на 

Ss

u

i ii xvx

v

1 )!(!

!
 (5) 

Векторите (3) представляват неподредени разбивания на числото w  на 

точно k  положителни числа. Броят им се определя с рекурентни равенства 

(Холл, 1970). Алгоритми за генериране на разбивания са дадени от (Кнут, 2013). 

Като вземем предвид (4) и (5), то броят на всички възможни разпределе-

ния на w  въпроса в точно k  тестови секции е: 

Ss s

u

i

v
x

tsss

k C
kkkku

u
m

1,2,1, !...!!)!(

!
. (6) 

Тогава вероятността изтеглените въпроси да са разпределени в точно k  

теми ще бъде 

n

m
P k

k . (7) 

Нека, например, имаме банка от 10 теми, всяка от които съдържа по 20 

тестови въпроса. Тестът съдържа 10 въпроса, които се извличат по случаен 

начин от цялата съвкупност. Ще изчислим вероятността въпросите да са разп-

ределени в седем теми. Векторите *
,7 SsX  са: 

)0,0,0,1,1,1,1,1,1,4(*
1,7X ; 

)0,0,0,1,1,1,1,1,2,3(*
2,7X ; 

)0,0,0,1,1,1,1,2,2,2(*
3,7X . 

Като използваме (1), (6) и (7), определяме: 

280 013 309 004 451 22n ,  

000 000 000 040 363 87m ,  

1517290.372501827P . 
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Аналогично определяме (табл. 1) 

Таблица 1 

Вероятности за неравномерно разпределение на въпроси 

 

Брой теми, от които са избра-

ни въпроси (k) 

Брой реализации 

(mk) 
Вероятност (Pk)  

1 тема 1847560 0.00000000008229 

2 теми 65439360720 0.00000291476318 

3 теми 8742192030000 0.00038938979787 

4 теми 283500257040000 0.01262750891398 

5 теми 2475475002000000 0.11026121450639 

6 теми 7435792728000000 0.33120089532096 

7 теми 8363040000000000 0.37250182151729 

8 теми 3436416000000000 0.15306290768562 

9 теми 437760000000000 0.01949845957778 

10 теми 10240000000000 0.00045610431760 

 

Резултатите в таблицата показват, че средно 33 от 100 генерирани теста 

биха включвали въпроси само от 6 теми от конспекта, което би изключило 40% 

от изучавания материал. Въпреки малката вероятност, е възможно и всички 

въпроси да бъдат избрани от една и съща тема. Това налага извода, че е необхо-

димо да се приложи механизъм, който да регулира броя избрани въпроси за 

всяка тема при използване на вариант А) за генериране на тест. 

2. Невъзможност да бъдат обходени всички комбинации. Общият брой 

възможни комбинации от въпроси расте паралелно с размера на базата от дан-

ни. Изчисляването на всяка от тях би довело до огромен разход на изчислител-

ни ресурси и време. Резултатите от изчисленията за брой комбинации на посо-

чените примери са представени в таблица
1
. 
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Таблица 2 

Брой възможни тестове 

 

База данни и тест Брой комбинации 

Тест от 10 въпроса избрани от 200 254.31 

Тест от 100 въпроса избрани от 700 2409.63 

Тест от 150 въпроса избрани от 200 2158.31 

Тест от 15 въпроса избрани от 20 15504 

 

При генериране на всяка от комбинациите следва да се извърши проверка 

дали сумата от теглата на въпросите в нея отговаря на зададеното изискване за 

обща сложност на теста. Търсенето на правилните комбинации може да бъде 

сравнено с дешифриране на кодирано съобщение. Така например, за разбиване 

на (считания за неразбиваем в миналото) хеш алгоритъм за криптиране SHA-1 

са достатъчни 2
69

 операции (Schneier, 2005). 

Въпреки напредващите възможности на компютърния хардуер, извършва-

нето на такъв обем изчисления е трудно постижим. Разработен през 2013 г. 

китайски суперкомпютър извършва по 33, 86 трилиона операции в секунда. Ако 

се използва неговата изчислителна мощ, времето за проверка на първите три 

комбинации ще бъде както следва: 

Таблица 3 

Време за проверка на генерираните тестове 

 

База данни и тест Време за обработка на всички комбинации 

Тест от 10 въпроса избрани от 200 11.05 минути
 

Тест от 100 въпроса избрани от 700 2
377.78

 години 

Тест от 150 въпроса избрани от 200 2
126.46

 години 

 

Невъзможността да бъдат обходени всички възможни комбинации създава 

проблем в случаите, в които много малка част от тях удовлетворяват зададените 

изисквания. 

2. Описание и тестване на алгоритъм за генериране на компютърна 

тестова комбинация 

В опит да бъдат разрешени посочените проблеми е създаден алгоритъм 

със следната структура (фиг. 2 ) 
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Начало

Край

1) Генератор на 

случаен брой 

въпроси от тема

3) Избор на 

случайни 

въпроси

4) Запълнена ли е 
бройката въпроси

5) Сумарното

 тегло отговаря ли на 

изискванията

8) Целенасочен 

избор на въпроси 

с подходящо 

тегло

6) Достигнат 
максимален бр. 
комбинации или

 200 000
 итерации?

2) Избор на 

(N*10) % 

въпроси с теглa 

= средно аритм.

N=0

N=N+1 7) N< 10 ?

Не

Да Не

Не

Да

Да

 

Фиг. 2. Алгоритъм за генериране на тестове 

Вероятността избраните въпроси да бъдат концентрирани в определени 

теми се елиминира чрез генериране на комбинация на случаен брой въпроси за 

всеки модул, като минимумът е 1 (стъпка 1). Поради естеството на случайния 

избор е възможно в базата данни за избраната тема да няма въпроси, които да 

имат подходящи тегла, за да удовлетворят изискванията на потребителя за обща 

сложност на теста. Например, ако в темата има само въпроси с тежест 3, а изис-

кването на потребителя е за тест с максимална сложност – т.е. само въпроси с 

тежест 5. Въпреки това, не е направено изключване на неудовлетворимите ком-

бинации, защото това кореспондира с проблема, свързан с невъзможността да 

бъдат обходени всички варианти.  

За да бъде подобрено бързодействието и запазена вероятността по случаен 

път да се избере тест, броят на операциите по проверка на комбинации се свеж-

да до по-малкото от двете числа – 200 000 или общия брой комбинации*3 

(стъпка 6). Както беше посочено по-горе, има вероятност в избраното по случа-

ен начин множество от брой въпроси за тема да не съществува комбинация, 

отговаряща на изискванията. От друга страна е възможно такава комбинация да 

съществува, но дори след 200 000 разбърквания тя да не бъде открита. По тази 

причина към алгоритъма е добавена рекурсия (стъпка 7) и реципрочен коефи-

циент на разбъркване (РКР) – N. РКР указва какъв процент въпроси с тегла, 

възможно най-близки до средното, да бъдат избрани преди разбъркването. Нап-

ример, при изискване за генериране на тест със средно ниво на сложност да се 

избират въпроси със средна трудност. В началото на изпълнението този коефи-
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циент е 0, а при всяка следваща рекурсия нараства с 10%, като по този начин 

намалява времето за изпълнение, защото колкото повече въпроси са избрани на 

база своите тегла, толкова по-малко възможни комбинации остават за произво-

лен избор. 

Въпреки близо 2-та милиона операции, все пак е възможно да не бъде отк-

рит подходящ набор от въпроси, удовлетворяващи изискванията. По тази при-

чина е създадена функция (стъпка 8), която да търси целенасочено въпроси с 

подходяща сложност. Механизмите на търсене на определени въпроси до извес-

тна степен са в противоречие с изискването за случаен избор, но са единствена-

та възможност в случаи, в които общият брой комбинации е  невъзможно да 

бъде обходен.  

Справките за функциониране на системата показват, че през последната 

година са проведени над 1000 теста. Създаването на тест отнема средно 0,0002 

секунди, а максималното време за изпълнение е близо 0,001 секунди, което 

демонстрира добро бързодействие на алгоритъма. Въпреки сравнително голе-

мия брой тестове, вход в рекурсия не е извършен нито един път. Тези резултати 

са следствие от състоянието на базата от данни и изискванията към тестовете. 

Към момента има изключително малък процент въпроси с тегло, различно от 3, 

а заявките за генериране на тестове са с голям интервал за обща сложност на 

теста. При такива фактори, всяка изтеглена случайна комбинация от въпроси би 

удовлетворила зададените параметри.  

Посочените резултати не са достатъчни, за да бъде определена ефектив-

ността на работа на предложения алгоритъм и по тази причина е създаден тес-

тов модул, който да изследва по-обстойно възможностите му в различни ситуа-

ции. Използвана е следната хардуерна конфигурация – Intel Core i3-3130M CPU 

@ 2.60GHz, HDD - HGST 7200RPM  SATA-III 500GB, RAM - 4 GB DDR3-

1600(800MHz) SDRAM. Софтуерът за изпълнение на тестовете включва ОС 

Windows 7 Pro 32 bit с SP1, езикът PHP 5.5.6 и СУБД MySQL Community Server 

5.6.14. 

Като основни параметри на тестовия модул се задават четирите случая, 

изброени по-горе, а именно: 

1) генериране на тест от 10 въпроса от 200 налични в базата данни; 

2) генериране на тест от 100 въпроса от 700 налични в базата данни; 

3.1) генериране на тест от 150 въпроса от 200 налични в базата данни; 

3.2) генериране на тест от 15 въпроса от 20 налични в базата данни. 

Въпросите са разпределени равномерно по теми. За проверка на ефектив-

ността на системата при различни теглови коефициенти се създават пет при-
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мерни бази от данни с различни коефициенти. Сложността на въпросите в тях е 

произволно число между – 1 и 4; 2 и 5; 1 и 5; 2 и 4; всички въпроси са със слож-

ност 3. 

За всяка от комбинациите (общо 40)  на посочените видове тестове и бази 

от данни с теглови коефициенти се задава условие за генериране на 4000 теста в 

рамките на максимум 10 минути. За да се симулират разнообразни изисквания 

за обща сложност на теста, всяка група от 20 теста получава изисквания от 

възможно най-широк диапазон (при вариант 1 общата сложност да е между 10 и 

50) до възможно най-малък, като увеличаването на долната граница и намаля-

ването на горната е през 2%. По този начин всеки първи генериран тест от гру-

пата от 20 е с най-лесни изисквания, а всеки 20-ти – с най-сложни. 

 

3. Резултати и заключения 

 

Проведените тестове сочат, че средното време за генериране на един тест е 

0,110 секунди при генерирани 52 118 теста. 

Таблица 4 

Резултати от проведените тестове 

 

Тип 

тест 

Тегла 

на 

въпро-

сите в 

базата 

между 

Сре-

ден 

брой 

итер. 

Макс. 

брой 

итер. 

Сред-

но 

време 

за 

ген. 

(сек) 

Макс. 

време 

за ген. 

(сек) 

Общ 

брой 

тестове 

Брой 

изп. на 

целе-

нас. 

избор 

Брой 

слу-

чаи 

на 

вход в 

рек. 

Сре-

ден 

брой 

рек. 

3.2) 1-4 1,20 8 0,000 0,016 760 - - - 

3.1) 1-4 70,27 987 0,660 199,475 779 - 10 0,0231 

1)  1-4 2,47 9 0,0004 0,016 780 - - - 

2)  1-4 4,35 9 0,002 0,312 780 - - - 

3.2) 1-5 1,02 9 0,003 7,300 4000 2 2 0,01 

3.1) 1-5 1,00 2 0,001 0,016 4000 - - - 

1)  1-5 1,46 9 0,0003 0,016 4000 - - - 

2)  1-5 1,00 1 0,001 0,016 4000 - - - 

3.2) 2-4 1,00 1 0,000 0,016 4000 - - - 

3.1) 2-4 1,00 1 0,001 0,016 4000 - - - 
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1)  2-4 1,17 9 0,0002 0,016 4000 - - - 

2)  2-4 1,00 1 0,001 0,027 4000 - - - 

3.2) 2-5 1,04 4 0,0002 0,016 240 - - - 

3.1) 2-5 32,64 9 1,523 226,347 259 1 5 0,06 

1)  2-5 2,39 9 0,0004 0,016 260 - - - 

2)  2-5 1,43 9 0,001 0,016 260 - - - 

3.2) 3 1,00 1 0,0002 0,003 4000 - - - 

3.1) 3 1,00 1 0,001 0,020 4000 - - - 

1)  3 1,00 1 0,0003 0,024 4000 - - - 

2)  3 1,00 1 0,001 0,007 4000 - - - 

 

С най-високо средно време за генериране (0,437 сек.) е тест от 150 въпро-

са, избрани от база от данни с 20 теми по 10 въпроса, а с най-ниско (0,0003 сек.) 

– тест от 10 при 10 теми по 20 въпроса. Резултатите показват, че времето за 

генериране на тестове е в пряка връзка с броя итерации и броя рекурси, а те, от 

своя страна, зависят не само от размера на базата данни и размера на изисква-

ния тест, а и от съответствието между изискването за обща сложност на теста и 

теглата на отделните въпроси в базата данни. С най-продължително средно 

време за изпълнение в повечето случаи са тестовете, в които въпросите в базата 

данни са с тегла между 2 и 5 или 1 и 4, т.е. бази от данни с по-ниска или по-

висока от средната сложност. Петата база от данни, съставена само от въпроси с 

теглови коефициент 3, отговаря на състоянието на използваната на практика 

база от данни и доказва твърдението, че скоростта на изпълнение и малкият 

брой итерации са резултат от задаване на широки критерии за търсене и липсата 

на разнообразие в сложността на въпросите. 

Резултатите сочат, че алгоритъмът за генериране на тестове изпълнява 

поставените изисквания. Работи със задоволителна скорост, както с големи, 

така и с малки бази от данни. Условия за подобряване на бързодействието му са 

задаването на набор от въпроси с разнообразна сложност и създаване на тестове 

с до няколко десетки на брой въпроси. 

Използването на рекурсия забавя изпълнението на скрипта, но води до ге-

нериране на тест с въпроси, избрани на напълно случаен принцип. Както беше 

посочено, въпреки големия брой разбърквания и рекурсии, в някои случаи се 

налага прилагане на функцията за целенасочено търсене на въпроси с подходя-

щи теглови коефициенти – при проведените тестовете в три от над 52 000 слу-

чая. 



Известия 

2016  •  том 60  •  №1 

60 

Използването на разработения алгоритъм подпомага дейността на тесто-

вия център към ИУ – Варна. Компютърно генерираните тестове от разработения 

модул намаляват субективния фактор и съдържат справедливо и случайно разп-

ределение на въпросите по теми. Същевременно повишават и икономичността 

на провеждане на изпита като намаляват: 

– разходите, необходими за размножаване (копиране) на един тест; 

– разхода на време при провеждане на теста; 

– времето, необходимо за проверка и оценка на резултатите. 

Елиминира се нуждата от използването на софтуер, разработен от външна 

фирма и се създава възможност за бъдеща доработка – внедряване на система за 

адаптивни тестове. Като друга перспектива пред тестовия център може да бъде 

очертана възможността за провеждане на сертификационни изпити на външни 

организации. Безпроблемната работа на алгоритъма през последните 12 месеца  

доказва, че изпълнява наложените от потребителите изисквания. Прилагането 

му за целите на кандидат-студентския прием и проведените тестове показват 

способността му да работи и с по-големи бази от данни, без това да се отрази 

осезаемо на времето за изпълнение. 

Бих искал да изкажа благодарности на колегите, без които тази статия и 

описания в нея софтуер нямаше да съществуват – Георги Зеленков, Деян Ми-

хайлов, Милен Маринов, Петър Димитров. 

 

Бележки 

1. Изчислени са по формулата 

k
Vnk

Cn
Pk

 

Литература 

1. България. НАОА. (2011) Критериална система за програмна акредитация на 

професионални направления и специалности от регулираните професии. // 

Министерски съвет. София. 

2. Гюрова, В. и др. (2006) Приключението учебен процес. // Агенция Европрес. 

София. 

3. Десев, Л. и др.(1977) Педагогическа психология. София: Наука и изкуство.  

4. Кнут, Д. (2013) Искусство программирования. Том 4, вып. 3. Генерация всех 

М. Изд. дом «Вильямс», с. 53-55. 

5. Холл, М. Комбинаторика. М. (1970) Изд. „Мир” с. 45-46. 

 



Ив. Куюмджиев.  Разработване на алгоритъм за генериране 

на компютърна тестова комбинация 

61 

6. Eskenasi, А., Vladimirova, Т., Vassileva, J. (1993) Incorporating Student Mod-

els in Adaptive Testing Systems. Innovations in Education & Training Interna-

tional. 30( 2), p. 135-142. 

7. Kastner, M., В. Stangla. (2011) Multiple Choice and Constructed Response 

Tests: Do Test Format and Scoring Matter? Procedia - Social and Behavioral 

Sciences. (12), p. 263-273. 

8. Lesage, E., М. Valcke, Е. Sabbe. (2013) Scoring methods for multiple choice 

assessment in higher education – Is it still a matter of number right scoring or 

negative marking? Studies in Educational Evaluation. 39 (3), p. 188-193. 

9. Patrick, M., Е. Taylor, К. Thomas. (2008) Summary of Assessment in Higher 

Education and the Management of Student-Learning Data. Academy of Man-

agement Learning & Education. 7 (2), p. 269-278. 

10. Ventouras, E., D. Triantis, Р. Tsiakas, С. (2010) Stergiopoulos. Comparison of 

examination methods based on multiple-choice questions and constructed-

response questions using personal computers. Computers & Education. 54 (2), p. 

455-461. 

11. Wainer, H., N. Dorans, D. (2014) Thissen, R. J. et al. Computerized Adaptive 

Testing: A Primer 2nd Ed. Routledge. 

12. Schneier,B. (2005) SHA-1 Broken. Available from: 

https://www.schneier.com/blog/archives/2005/02/sha1_broken.html [Accessed 

30/01/2015] 

13. Worlds Fastest Supercomputer. Available from: 

http://www.telegraph.co.uk/technology/news/10129285/Chinese-supercomputer-

is-worlds-fastest-at-33860-trillion-calculations-per-second.html[Accessed 3 



ИЗВЕСТИЯ  2016 

том 60 

№1 Списание на Икономически университет – Варна 

 

62 

ОПТИМИЗИРАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕВОЗИ  

В МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ 

 

Радан МИРЯНОВ
1
 

 

JEL – C61  Резюме 

 

Ключови думи: 

оптимизация, 
морски транспорт. 

 В статията се разглеждат и анализират различни средства и мето-
ди за оптимизиране на морските превози. Началото на разработ-
ката е посветено на възможностите за конструиране на икономи-
ко-математическия модел на задачата. По-нататък в изследването 
е предложен подход за неговото разрешаване, като са разгледани 
сериозните ползи и предимства от относително неголямата му 
трудоемкост. Застъпени са и някои аспекти на динамичното 
оптимиране и на двойствеността.  

 

Морският транспорт е една от съществените компоненти на глобалната 

логистична система, тъй като е призван да осигури не само физическото прид-

вижване на стоки, но и да осъществи далеч по-мащабен кръг от логистични 

услуги. Той може да се определи като ключова логистична функция, свързана с 

преместване на продукти (товари) с определени транспортни средства, каквито 

са различните типове кораби във веригата на доставката, включваща тяхното 

натоварване, транспортиране и разтоварване от и до съответните пристанища 

(Estache and Trujillo, 2009). Предимствата на този вид транспорт следва да се 

търсят във високата превозна и практически неограничената пропускателна 

способност, осигуряваща масови междуконтинентални превози на товари и най-

вече поради изключително ниската себестойност (Ducruet and Notteboom, 2011). 

От казаното става ясно, че този транспорт свързва доста отдалечени като дести-

нации участници в логистичната система „морски транспорт” и играе ключова 

роля при осъществяване на връзката между много от участниците в логистич-

ните процеси (Bowersox, Closs and Cooper, 2002) – производители, снабдители, 

клиенти, потребители, складови бази и др. Ако морският транспорт не е добре 

вплетен и преди всичко интегриран в логистичните процеси, това неизбежно би 

генерирало допълнителни разходи, нежелани закъснения във времето, повишен 

риск от инциденти или други нарушения върху гладкостта на логистичните 
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процеси (Caramia and Guerriero, 2009). В този контекст от морския транспорт в 

значителна степен зависи осигуряването на превоза на стоки по начин, който е 

максимално синхронизиран с останалите компоненти на логистичния процес 

(Fransoo and Lee, 2011).  

За огромната значимост на морския транспорт може да се съди и от посто-

янно нарастващия темп на осъществяваната световна търговия по морета и 

океани (фиг. 1). На представената фигура може лесно да се открои съществена-

та роля на морския транспорт в контекста на „Световната търговия”, „Брутния 

вътрешен продукт” и „Индекса на индустриалното производство”. 

 

 
Източник: Review of Maritime Transport. UNCTAD, 2015, р. 5.  

 

Фиг. 1. Сравнение на темповете на световната търговия, 

търговията по море, БВП и ИИП 

 

От представените графики на фиг. 1 се вижда, че след стъпването на све-

товната икономика на крака след рецесията, морските превози бележат стаби-

лен растеж през последните години. Във връзка с това следва да се отбележи, че 
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пред транспортните оператори с все по-голяма сила стои въпросът как да уп-

равляват потоците от товари по различните маршрути така, че изгодата за тях да 

бъде максимална (Wilmsmeier and Hoffmann, 2008), т.е. себестойността и разхо-

дите по придвижването на товарите да бъдат сведени до минимум. Във връзка, 

изследването има за цел да се конструира идеализиран икономико-матема-

тически модел за оптимизиране на разходите по обслужването на различни 

маршрутни линии от гледна точка на определен транспортен оператор – нещо, 

приложимо не само в регионален мащаб, но и в световния морски транспорт. 

Един от важните проблеми, стоящ за разрешаване пред такъв оператор, е колко 

на брой и какви по тип кораби да използва от тези, с които разполага в налич-

ност, за да обслужи по възможно най-добър начин различните маршрути. Това 

изисква едновременно с удовлетворяване потребностите на неговите клиенти да 

се минимизират сумарните разходи по транспортирането на товарите по съот-

ветните отправни маршрути.  

Във връзка с това може да се счита, че предлаганият в изследването ико-

номико-математически модел има за цел да подпомогне транспортните морски 

оператори при разрешаването на този проблем. От практическа гледна точка, 

решаването на проблема може да бъде постигнато най-вече с помощта на из-

числителен софтуер онлайн (напр. www.zweigmedia.com , www.wolframalpha. 

com и др.), което в наши дни е удобен и силно препоръчителен подход.  

Заедно с математическата формализация на поставения проблем ще бъде 

направен също така и опит да се предложат подходящи подходи и съответства-

щи на тях методи за търсене на оптимални планове на съответните математи-

чески модели. Тук се застъпва позицията, че един математически модел може да 

бъде перфектен по отношение на осъществяваната от него формализация, но 

ако не съществува метод за неговата реализуемост, то той си остава само като 

едно човешко творение, нямащо ефективна практическа стойност.  

Както е известно (Aтанасов, 2015), първоначален етап от процеса на моде-

лирането е постановка и анализ на изследваната икономическа задача. Предпо-

лага се, че определен морски оператор може да обслужва m  на брой маршрути 

и нека бъдещият период, който се разглежда, е достатъчно обозрим, за да има 

компанията пълна яснота относно необходимите количества товари, които 

трябва да бъдат превозени. Това предположение по принцип не ограничава 

общността на третирания проблем, тъй като съвременните оператори имат ясни 

договорни отношения за сравнително дълги срокове и много рядко, само при 

някои извънредни обстоятелства, взимат екстрени решения (Fremont, 2009). При 

тези условия, операторът трябва да реши колко и какъв тип плавателни съдове 

http://www.zweigmedia.com/
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(напр. контейнеровози) да разпредели по всеки от маршрутите така, че еднов-

ременно с постигане на удовлетвореността на клиентите си да успее да миними-

зира разходите по превозите на товарите.  

Нека освен това се предполага, че самите контейнеровози, с които разпо-

лага операторът, могат да бъдат подразделени в n  на брой вида. Както вече бе 

посочено, от гледна точка на практиката е оправдано плавателните съдове да 

бъдат профилирани по тяхната товароподемност и вместимост
 
(Slack, 2011). 

Освен това, следва да се има предвид и обстоятелството, че не всеки тип от 

контейнеровозите може да бъде разпределен по всеки от обслужваните марш-

рути, тъй като по някои от дестинациите съответните характеристики на прис-

танищата не предразполагат към акостиране на такъв тип кораби (напр. дълбо-

чина на газене, възможност за маневриране и др.).  

За самото конструиране на математическия модел на задачата са въведени 

следните означения:  

сij  са разходи за един пълен рейс на контейнеровоз от j -тия тип по i -тия 

маршрут, 1,i m , 1,j n ;  

dij  – брой дни чакане на рейд на контейнеровоз от j -тия тип, изпълняващ 

i -тия маршрут, 1,i m , 1,j n ;  

r j  – разходи за еднодневен рейд на контейнеровоз от j -тия тип, 1,j n ;  

fij  – брой контейнеровози от j -тия тип, чиито технически характеристи-

ки позволяват изпълнението на i -тия маршрут, 1,i m , 1,j n ;  

ij  – капацитет в контейнери на кораб от j -тия тип, изпълняващ i -тия 

маршрут, 1,i m , 1,j n ;  

аi  – общ брой на контейнерите, които трябва да бъдат превозени по i -тия 

маршрут, 1,i m ;  

b j  – брой контейнеровози от j -тия тип, които са на разположение на 

оператора, 1,j n .  

Следва да се отбележи, че между въведените параметри е в сила зависи-

мостта:  
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min ,
aif bij j
ij

, 

където 
ai

ij

 представлява цялата част на 
ai

ij

. 

За конструирането на икономико-математическия модел на така поставе-

ната задача са въведени променливите величини xij , представляващи неизвес-

тен брой контейнеровози от j -тия тип, които следва да бъдат разпределени по 

i -тия маршрут, ( 1,i m , 1,j n ).  

Целевата функция, чиято минимална стойност е обект на търсене, включва 

общите разходи по транспортирането на контейнерите до крайните потребите-

ли. Тези разходи са представени посредством две „пера” – разходи, които се 

правят по експлоатацията на контейнеровозите при осъществяване на превозите 

и разходи по престоя им на рейд. Според въведените означения, първите от тези 

разходи се представят по следния начин:  

1 1

m n

i j
c xij ij , 

докато разходите по престоя на контейнеровозите на рейд имат вида:  

1 1

m n

i j
r d xj ij ij . 

Като се сумират изразените две групи разходи, за критерий за оптимал-

ност, чиято минимална стойност ще се търси, се получава:  

1 1 1 1
( )

m n m n

i j i j
Z X c x r d xij ij j ij ij . 

Кои могат да са евентуалните рестрикции, които биха били в основата на 

формирането на ограничителните условия? На първо място, планираните за 

превоз контейнери трябва да бъдат транспортирани, т.е. по възможност контей-

нерите трябва да бъдат натоварени на контейнеровозите със съответната им 

вместимост с цел транспортирането им по съответните маршрути. Това изиск-

ване може да бъде формализирано с ограничението:  
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1
, 1,( )

n

j
x a i mij ij i . 

Освен това е ясно, че контейнеровозите от всеки тип, които трябва да бъ-

дат разпределени по определените маршрути, трябва да бъдат съобразени с 

тези, които компанията реално притежава и/или би могла да ползва. От това 

произтича и следващото ограничително условие:  

1
, 1,( )

m

i
x b j nij j . 

От друга страна, следва да бъдат отчетени и техническите възможности на 

отделните контейнеровози да извършват превози по определените маршрути, 

т.е. 

0 , 1, ; 1,( )x f i m j nij ij . 

Нещо повече – освен това ограничение, променливите xij  би трябвало да 

са естествени числа или нули, което се налага от обстоятелството, че обект на 

търсене са бройки от неделими съоръжения, каквито са контейнеровозите.  

Изложеното по-горе дава основание да се изведе следният икономико-

математически модел:  

Да се намери минималната стойност на линейната форма 

 
1 1

( ) ( )
m n

i j
Z X c r d xij j ij ij  (1) 

при следните ограничения: 

 
1

, 1,( )
n

j
x a i mij ij i  (2) 

 
1

, 1,( )
m

i
x b j nij j  (3) 

 0 , 1, ; 1,( )x f i m j nij ij , ijx  – цели числа. (4) 

Конструираният модел (1)–(4) може да бъде отнесен към класа операци-

онни задачи за разпределение на ресурси, т.е. този модел по своята структура, 

като се изключи ограничението (4), е съпоставим с общата разпределителна 

задача (Атанасов, 2010). Наличието на ограниченията (4), както и изискването 

за целочисленост на променливите, внася значителни трудности при разреша-

ването на модела (1) – (4). Във връзка с това, в следващото изложение се прави 
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опит да се предложи подходящ подход и съответстващ на него метод за нами-

ране на оптимален план на конструирания модел. За тази цел първоначално ще 

бъде формулирана, а впоследствие и използвана друга, условно възприета като 

оценъчна задача. Тази оценъчна задача ще бъде формулирана в общия случай за 

задачата на целочисленото оптимиране
 
(Атанасов, 2014):  

 
0

max ( ),
X K

Z Z X  (5) 

където 1 2( , , ..., )nX x x x  е n мерен вектор, а K  – област от допустими-

те решения, като в нея се включва и изискването за целочисленост на промен-

ливите x j 1,, ( )j n .  

Определение: Задачата 
1

max ( )
X R

Z F X  ще наричаме оценъчна на задачата 

(5), ако K R  и ( ) ( )f X F X  за x K .  

Лесно е да се съобрази, че непосредствено от определението за оценъчна 

задача ще следва, че 
0 1

Z Z  за x K .  

В основата на формирането на оценъчната задача се залага функцията на 

Лагранж. Конкретно за целите на това изследване, образуването на така въведе-

ната оценъчна задача ще бъде показано за задача на целочисленото линейно 

оптимиране, а именно:  

0 max
X K

Z CX , 

където: (6) 

0
,{ }K X AX A X M , 

0 ,{ }М X X D X целочислен вектор . 

 

Тук, при записа на линейната целочислена задача (6), са използвани след-

ните означения:  

m n
A aij  – матрица от ограниченията;  

1 2
...

n
C c c c матрица-ред от коефициентите пред променливите в це-

левата функция; 

1 2
...

Т

nХ х х х матрица-стълб от променливите;  
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0 1 2
...

Т

mA b b b матрица-стълб от свободните членове;  

1 2
...

n
D d d d матрица-ред от константи, ограничаващи променливите  

x j  1,, ( )j n .  

Като се сумират ограниченията на задачата с неотрицателни теглови кое-

фициенти li  , 1,( )i m  се получава:  

0
1

( ) ( ),
n

j j
j

A L x A L  

където: 
1 2

...
m

L l l l , 
0

1 1
,( ) ( ) .

m m

i i
A L a l A L b lj ij i i i   

Нека с R(L)е означена областта  

0
1

( ) ( ) ( ),
n

j

R L X A L x A L X Mj j  

и да включим изходните условия във функцията на Лагранж. В резултат от това 

се получава: 

0 0
0

max min ( )[ ]
UX R L

Z CX U A AX . 

Като променим реда на търсенето на максимума и минимума, получаваме:  

0 min ( ),LZ U  

където: 

0 0( ) max [ ( )] max ( ) .L
X R L X R L

U CX U A AX C UA X UA  

Векторът 
*

U , за който функцията ( )L U  достига своята минимална 

стойност в областта 0U , ще наричаме вектор на обобщените множители на 

Лагранж (Красс и Чупрынов, 2013). Известно е, че за тези множители е изпъл-

нено неравенството (Tomlin, 1970):  

*
0 ( ).LZ U  

Преди да пристъпим към конструирането на оценъчната задача на модела 

(1) – (4) ще разгледаме и други, допълващи изследването задачи. 

Като пример да разгледаме ферибот с общ обем на трюмове и палуби 

3
V m  и товароподемност P t , който може да бъде използван за превоз на n  
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вида товари (контейнери, палети и др.). Единица товар от j тия вид има обем 

jv , тегло 
jр  и стойност 

jс  ( 1, )j n . Необходимо е от всички товари да се 

подберат и натоварят тези от тях, сумарната стойност на които да бъде макси-

мална, отчитайки характеристиките на ферибота по вместимост и товароподем-

ност.  

Критерият за ефективност за първата формулирана задача се явява сумар-

ната стойност на товарите от всички видове, с които трябва да бъде натоварен 

фериботът. Като управляеми фактори следва да се приемат вместимостта и 

товароподемността на ферибота, характеристиките на товарите (стойност, обем 

и тегло на единица товар). Алтернативи на задачата се явяват всички възможни 

съчетания по видове и количества товари. Ако означим с 
jх  ( 1, )j n  количес-

твата товари от j тия вид, подлежащи на транспортиране, то алтернативите 

ще се представят като съвкупност от подлежащи на превоз товари 1 2{ , ,..., }nх х х , 

разбира се, не всички възможни такива, а само онези, които удовлетворяват 

ограниченията по вместимост и товароподемност на ферибота.  

При така направената постановка на задачата, нейният математически мо-

дел ще има вида:  

Да се намери максимумът на функцията  

1 2
1

, ,...,( )
n

n j j
j

F х х х c x  

при ограничения: 

– по вместимост 

1
,

n

j j
j

v x V  

– по товароподемност 

1
,

n

j j
j

р x Р  

– по променливи величини 

0 1, .( )jх j n цели числа  

Напълно естествено е, ограниченията по вместимост и товароподемност 

да бъдат обединени в едно, така че моделът може да приеме следната опростена 

структура:  
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1

max :
n

j j

j

F c x  (7) 

при ограничения:  

 

1

( ) ,
n

j j j

j

v p x V P  (8) 

 0 ( 1, ) .jх j n цели числа  (9) 

В специализираната литература моделът (7) – (9) е известен под наимено-

ванието задача за раницата (Писарук, 2010). Независимо от това, че са разра-

ботени специални методи за разрешаване, на тази задача ние ще направим опит 

да предложим друг, малко по-различен подход за намиране на решението ѝ.  

Предварително ще направим уговорката, че управляемите параметри 

0, 0, 0, 0, 0j j jP V c v p 1,( )j n са цели числа. Това изискване е 

напълно оправдано от гледна точка на практиката. Нека 

 max 1, .
jk

j jk k

cc
j n

v pv p
 (10) 

Ще предполагаме, че не всички 
jc 1,( )j n  са равни на нула, т.е. 

0.kc  

Теорема: Ако параметърът kc , определен от равенство (10), е делител на 

числата 
jc  1,( )j n , то  

 ,k

k k

V P
x

v p
0jx  1, ;( )j n j k  (11) 

е решение на задачата (7) – (9).  

За доказателство на това твърдение ще разгледаме еквивалентната форма 

на задачата (7) – (9): да се намери максимумът на функцията 

k

F

c
 при условия: 
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1

0,
j

j
j kk

j k

cnF
x

cc
 (12) 

 
1

,( ) ( ) ( )
n j

k k j j k k j
jk k

j k

cF
v p v p v p x V P

c c
 (13) 

 0 1, .( )j

k

F
х j n и цели числа

c
 (14) 

На основание (11) и неравенство (13) ще следва, че всички коефициенти 

пред променливите са неотрицателни числа, поради което, очевидно 

,

k k k

F V P

с v p
0jx  1, ;( )j n j k  

са решения на задачата (12) – (14), а следователно (11) е решение на задачата (7) 

– (9). И изобщо, ако  

,

k k k

F V P

с v p

*

j jx x  1, ;( )j n j k  

е решение на задачата (12) – (14), то 

*

1

n j

k j
jk k k

j k

cV P
x x

v p c
, 

*

j jx x  1, ;( )j n j k  

ще бъде решение на задачата (7) – (9).  

Втората допълваща задача ще формулираме по следния начин. Нека пред-

положим, че плавателен съд с товароподемност (вместимост) Р  единици трябва 

да се натовари с n  различни вида товари. Известни са сумарните разходи 
jc  и 

теглото (обемът) 
ja  на единица от j тия вид товар. Единиците от всеки товар 

са неделими, т.е. това са контейнери и други подобни съоръжения. Трябва така 

да се комплектова товарът на плавателния съд, че разходите по неговия превоз 

да бъдат минимални.  
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Ако означим с 
jх  единиците от j тия вид товар, които трябва да се на-

товарят, превозят и разтоварят от дадено пристанище до друго, то математичес-

кият модел на задачата ще има вида:  

Да се намери минимумът на функцията 

 
1

n

j j
j

Z c x  (15) 

при ограничения  

 
1

,
n

j j
j

а x P  (16) 

 0 1, .j

j

P
х цели числа за j n

a
 (17) 

За извеждане на функционалните уравнения на задачата допускаме, че сме 

натоварили nх  единици от n тия вид товар, където nх  е цяло число, 

0 .n

n

P
х

a
  

Съгласно принципа за оптималност на Белман (Лалов, 1973), останалата 

товароподемност (вместимост) n nP a х  трябва да се изразходва ефективно. 

Въвеждаме функцията ( )nf P  – минималната стойност на превозите на товари-

те от n  вида, които могат да бъдат натоварени на плавателен съд с товаропо-

демност (вместимост) Р .  

И така, сумарните разходи на превозите при взетото решение nх  ще бъдат  

 1 .( )n n n n nc х f P a х  (18) 

Тъй като nх  е цяло число от затворения интервал 0; ,
n

P

a
 то опти-

малното решение по отношение на nх  е това, което минимизира израза (18), т.е.  

1

0

min( ) { ( )},
n

n

n n n n n n
P

х
a

f P c х f P a х  

за 1n , а при 1n  се получава  
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1 1 1 1min( ) { } .
n

P
f P c х c

a
 

Така достигаме до задача, която може да бъде решена с използване мето-

дите на динамичното оптимиране (Спиридонов, 1978).  

Нека след тази предварителна подготовка да насочим своето внимание 

към формирането и разрешаването на оценъчната задача на модела (1) – (4). За 

конструирането ѝ ще включим във функцията на Лагранж ограниченията (3), а 

другите остават в същата област, в която ще се осъществява минимизацията на 

функцията на Лагранж. И така, конкретно за модела (1) – (4) намираме: 

*

1 1 1 1
min max max ,( ) ( ) ( ) ( )

m n n m

ij j ij ij j j ij
R U Ui j j i

F c r d x u b x U U  

където:  

1
, 1, , 0 ,{ ( ) }

n

ij i ij ijj
j

R X x a i m x f цели числаi  

 
1 1 1 1

1 1 1

min

min

( ) ( ) ( )

( )

m n n m

ij j ij ij j j ij
R i j j i

m n n

ij j ij ij j j
Ri j ji

U c r d x u b x

c r d x b u

 (19) 

1 2
1

, 1, , 0{( , ,..., ) ( ) }.
n

i i i in ij i ij ijj
j

R x x x x a i m x f цели числаi  

За намиране стойността на функцията F(U)в някоя точка трябва, съгласно 

(19), да се решат m  задачи за раницата, т.е. задача от вида (7) – (9), за чието 

линейно разрешаване бе посочен подход.  

Изрично ще подчертаем, че векторът 
*

U  може да бъде намерен чрез из-

ползване методите на линейното оптимиране (Атанасов, 2014), като участващи-

те вектори могат да се конструират в хода на самото решение. Действително, 

ще отбележим, че множеството iR  съдържа краен брой точки: { }t

i i iR X t T . 

Означаваме:  

1 1
min min( ) ( ) .

i i

n n
t

i j ij j ij ij j ij jj jR t Tj j
c r d u x c r d u xi i  

Тогава за it T  ще е изпълнено  
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1 1
( )

n n
t t

j ij ij ij j ij
j j

c r d x x ui  

и задачата за намиране на максимума на ( )U  може да бъде представена по 

следния начин: 

*

1 1

( ) max
m n

i j j
i j

U b u  

 
1 1

( ) , ,( 1, ) .
n n

t
i ij j ij ij i

j j

tx u c r d x t T i mij j  (20) 

Образуваме двойствената задача: 

 
1

min : ( ) ,
m

t
ij j ij ij it

i t T

c r d x y

i

 (21) 

 
1

, ( 1, ),
m

t
ij it j

i t Ti

x y b j n  (22) 

 1, 1, ,( )
it

t Ti

y i m  (23) 

 0, 1, ; .( )ity i m t T  (24) 

Броят на векторите на задачата (21) – (24), който е равен на броя на точки-

те на множеството 1,( )iR i m  очевидно е твърде голям. Обаче за решаването 

на задачата (21) – (24) не е необходимо да се „пробягват” всички вектори. Както 

при метода на декомпозицията (Голщейн и Юдин, 1971), възможно е на всяка 

стъпка от алгоритъма на симплекс-метода да се търси този вектор, за който 

условието на задачата се нарушава в най-голяма степен. Това условие, конкрет-

но за променливите ity , се определя посредством (20). Следователно, за всеки 

индекс i  трябва да се намери такъв вектор 
t

iX , за който изразът  

1 1 1

( ) ( )
n n n

t t t
ij j ij ij ij j ij j ij j ij

j j j

c r d x x u c r d u x  

приема минималната си стойност, където ju  са разрешаващи множители, съот-

ветстващи на ограниченията (22). Следователно, за определяне на векторите, 

подлежащи на включване в базиса на задачата (21) – (24), трябва да бъдат раз-

решени m  задачи от вида:  
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1

min : ( ) ( )
n

i ij j ij j ij

j

F U c r d u x  (25) 

 

1

,
n

ij ij i

j

x a  (26) 

 0 ; 1, .ij ij ijх f х цели числа за j n  (27) 

Всяка от тези задачи (25) – (27) е задача от разгледания клас операционни 

задачи (7) – (9) (тук следва да се има предвид, че индексът i  е фиксиран), за 

решаването на които бе препоръчано използването на методите на динамичното 

оптимиране. Ако ( ) 0i iF U , където i  е разрешаващ множител, съответст-

ващ на (23), то условието за оптималност (20) ще бъде нарушено и векторът 

1 2( , ,..., ,0,...,1,0,...,0)t t t t
i i i inX x x x , компонентите на който са решения на задачата 

(25) – (25), следва да се въведе в базиса на задачата (21) – (24). След краен брой 

стъпки ще се достигне до оптималното решение на тази задача. Разрешаващият 

множител *
jU , съответстващ на (22), определя вектора, компонентите на който 

са обобщените множители на Лагранж, а 
*( )iF U  определя търсената оцен-

ка.  

Като цяло следва да се отбележи, че конструираният модел (1) – (4) може в 

най-общия случай да бъде отнесен към класа операционни задачи от транспор-

тен тип. За тях, както е известно (Желязкова, 2011), променливите величини ijx  

участват точно в по две от ограниченията – по веднъж във всяко ограничение. 

Това позволява оценъчната задача да се конструира и по друг начин, например, 

като се включи във функцията на Лагранж и друга подсистема. Конкретно, за 

изследвания модел (1) – (4)  може да се включи във функцията на Лагранж 

ограничението 

1

n

ij ij i

j

x a  

и се отчете, че 0 ;ij ij ijх f х цели числа. Така се получава  

 
0

1 1 1

( ) max min ( ) ,
j

n m m

ij j ij ij j ij i i
RU

j i i

Z X c r d u x a u  (28) 

където  



Р. Мирянов.  Оптимизиране управлението на превози 

в морския транспорт 

77 

1

, 0 , ( ) .
m

j ij ij j ij ij ij

i

R x x b x f x цели числа j фиксирано  

Оптималното решение на подзадачата на оценъчната задача (28) може 

лесно да бъде намерено с известни методи (Кендеров, 1989). Следва да се под-

чертае, че оценката, определена посредством (28), съвпада с решението на мо-

дела (1) – (4).  

Наистина, като се образува множеството  

1

, 0 , ( )
m

j ij ij j ij ij

i

R x x b x f j фиксирано  

и се използва теоремата на двойствеността (Атанасов, 2009), се получава  

 

0
1 1 1 1

0
1 1 1

min max ( )

max min ( ) .
j

m n m n

ij j ij ij i i ij ij
X R U

i j i j

n m m

ij j ij ij ij i i
RU

j i i

F c r d x u a x

c r d x a u

 (29) 

Ще отбележим, че (29) се различава от (28) само по това, че при определя-

не на областта jR  се включва изискването за целочисленост на променливите 

ijx , докато в (29) такова изискване не се поставя. Независимо от това, следва да 

се има предвид, че оптималното решение на подзадачата (29) също ще бъде 

целочислено, което гарантира съвпадането на (28) с (29).  

При търсенето на обобщените множители на Лагранж за различни цело-

числени задачи от транспортен тип, общата схема за решаване на задачата на 

линейното оптимиране остава без промени. Променят се само подзадачите, 

използвани за определяне на базисните вектори, както и самият вид на тези 

вектори. Конкретно за модела (1) – (4)  подзадачата, изпълняваща функцията на 

(25) – (27), ще има вида:  

2

1 1

min ( ) ;0 ; , 1, .(30)
n n

ij j ij j ij ij ij ij i ij ij ij ij ij

j j

c r d u x s y x a x f y y y j n  

При известни ia  и ijf  може да се търси оптимално решение на (30) при 

целочислени стойности на ijх . Това позволява (30) да се сведе до обобщената 

задача за раницата (15) – (17) в следния вид:  
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1 1 1

min , 1; {0, 1} ,
ij ij ijf f fn n

i i i i i
jp jp jp i jp jp

j p j p p

k z pz a z z  (31) 

където 
( )

1
i
jpz , ако , 1ij ijx р y  и 

( )
0

i
jpz  в останалите случаи. Тогава  

( )
( ) .

i
jp ij j ij j ijk c r d u p s  

Задачите (30) и (31) могат да бъдат решени с метода на динамичното оп-

тимиране. Той се базира на основните функционални уравнения и рекурентните 

съотношения (Спиридонов, 1978). Конкретно за третирания случай, при фикси-

ран индекс i , приложени за (25) – (27), могат да бъдат описани по следния 

начин. Нека  

1 1

min ( ) , 0 ,( 1, ) .
n n

k j j j j j j j

j j

l c u x x l x f цели числа j n  

Тогава 

 
1 1

1 1 1 1 1 1
0,

0

( ) min {( ) ( )},
k k

k k k k k k k
x f

l a

l c u x l l x  (32) 

където ( ) ,k l  ако 0l . 

Функцията ( )k l се пресмята непосредствено, а 1( )k l  се намира от (32) 

за 1, 1.k n  Стойността ( )n a  определя търсения минимум, а процесът, обра-

тен по отношение на пресмятането на стойностите на ( )k l , позволява намира-

не на оптималното решение на задачата. Самото изчисляване на стойностите на 

( )k l , заедно с намираните условно-оптимални стойности, се осъществява 

лесно посредством специални таблици
 
(Атанасов, 2015).  

В заключение следва да посочим, че предлаганият подход, след известна 

адаптация, успешно може да бъде прилаган и за разрешаване на друг тип транс-

портно-логистични задачи, свързани с дискретност на променливите величини. 

Самата изчислителна процедура на отделните етапи от разрешаването на моде-

ла (1) – (4) също не е свързана с особено големи трудности, тъй като отделните 

блокове на подзадачите са оптимизационни задачи, за които бяха предложени 

специални методи, а същите могат да бъдат и програмно осигурени.  
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ЦЕНОВИ АСПЕКТИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА 

НА „КРАФТ“ ПИВОТО В БЪЛГАРИЯ 

 

Йордан ИВАНОВ
1
 

 

JEL M30, M39 
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 Резюме 

 

Ключови думи: 

цени, ценност, 
взаимоотношения, 
клиенти, конкурен-
тоспособност. 

 „Крафт“ пивоварството е особена част от клас „Производство на 
пиво“, което привлича все повече потребители през последните 
години. Възможността за информиран избор на продукт или 
услуга, задоволяващи конкретни нужди на потребителите измес-
тва фокуса от ниската цена, към продукт с висока ценност, за 
която трябва да се заплати. Целта на тази статия е, позовавайки се 
на теоретично изведени детерминанти за конкурентоспособност 
на цената, емпирично да се изведат тези, влияещи върху избора 
на „Крафт“ пиво. Научните задачи могат да се обобщят до: из-
веждане на детерминантите, формиращи възприеманата ценност 
и теоретично обосноваване на връзката й с ценовата гъвкавост; 
теоретична обосновка на връзката между ценова гъвкавост и 
конкурентоспособност на цената; емпирично извеждане на клю-
човите детерминанти на конкурентоспособността на цената за 
„Крафт“ пивото в България. В изследването се използват методи-
те на анализ и синтез, анкетни проучвания, статистически мето-
ди, проучвания на пазара и др. 

 

Въведение  

 

В началото на второто десетилетие на ХХI в. стартира вълна за развитие 

на нови „микро“ и „малки“ предприятия в клас С.11.05 „Производство на пиво“. 

Въпреки конкурентен натиск на лидерите в бранша, те успешно се адаптират и 

отстояват своето място на пазара, като успяват да привлекат все повече реални 

клиенти. В търсенето на предимства, те са принудени да предложат на своите 

клиенти уникален продукт, чрез който да обосноват по-високата му цена. Това 

именно е причината през последните години да се засилва интересът към т.нар. 

„занаятчийско пивоварство“ (Craft Beer). Според регистрираната в България 

през 2013 година Асоциация на домашните пивовари в България, „Крафт пиво-

то“ се произвежда от малки, обикновено семейни пивоварни, произвеждащи 

                                         
1  Катедра Индустриален бизнес, Икономически университет – Варна, България. email: jor-

dan.ivanov@ue-varna.bg 
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оригинални, специални бири, с високо качество, традиции и интересни за пот-

ребителя (Асоциация на домашните пивовари в България, 2013). Определена по 

този начин „Крафт“ бирата разполага с арсенал от прийоми, чрез които, въз 

основа на уникалните характеристики на продукта, може да се обоснове конку-

рентоспособността на цената, по която се предлага този продукт. По данни на 

Съюза на пивоварите в България регистрираните „Крафт“ пивоварни в България 

през 2010 г. наброяват 4 предприятия, а през 2014 г. те са вече 8, което, предвид 

стойността на инвестициите, е много висок ръст. 

Предмет на изследването e идентифициране на факторите, влияещи върху 

конкурентоспособността на цените на „Крафт“ пивото, а обект са потребители-

те на този продукт в България.  

Целта на тази статия е, позовавайки се на теоретично изведени детерми-

нанти за конкурентоспособност на цената, емпирично да се изведат тези, влия-

ещи върху избора на потребителите на „Крафт“ пиво. 

За постигане на тази цел са решени следните научни задачи: 

1. Извеждане на детерминантите, формиращи възприеманата ценност и 

теоретично обосноваване на връзката ѝ с ценовата гъвкавост; 

2. Теоретична обосновка на връзката между ценова гъвкавост и конку-

рентоспособност на цената; 

3. Емпирично извеждане на ключовите детерминанти за конкуренто-

способност на цената за „Крафт“ пивото в България; 

В изследването се използват методите на анализ и синтез, анкетни проуч-

вания, статистически методи, проучвания на пазара и др. За анализа е използван 

софтуерният продукт SPSS. 

1. Теоретични основи за конкурентоспособност на цената 

Развитието на глобалните корпоративни структури и появата на изключи-

телно многообразие от продукти, търговски марки и производители на съпоста-

вими в количествено, качествено и имиджово отношение продукти, налага 

търсенето на нови форми за конкуренция и проявление на конкурентното пове-

дение на фирмите. „Новата конкуренция“, според Прахалад и Рамасвами (2009), 

се основава на твърдението, че „потребителят и фирмата са интимно въвлечени 

в съвместното създаване на ценности, които са уникални за индивидуалния 

потребител и устойчиви за фирмата“. Те добавят (Прахалад и Рамасвами, 2009), 

че „парадоксалното в новата икономика е това, че потребителите разполагат с 

по-голям избор, който им носи по-малка удовлетвореност, а производителите 

разполагат с повече стратегически опции, които носят по-малко приходи“. 
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Придобиването на собствеността върху преките конкуренти от големите 

световни компании им позволи да увеличат неимоверно своето пазарно присъс-

твие. Вследствие на това редица компании губят своята идентичност, а унифи-

кацията на предлаганите продукти и услуги отблъсква техните клиенти. Ето 

защо, не винаги клиентите остават лоялни на „безличието“ на продуктите на 

фирмата, към които доскоро са били привързани. Развитието на парадигмата за 

създаване на ценност при взаимоотношението между продавач и купувач раз-

бива класическите разбирания за конкурентоспособността. Развитието и все по-

голямата достъпност на информацията, дават на потребителите нов поглед и 

възможност за информиран избор. Това дава основание да се твърди, че потре-

бителите „еволюират“ не само по отношение на своя избор, но и по отношение 

на разбирането си за цената, зад която те виждат редица фактори, които пре-

допределят предпочитанията им.  

Майкъл Портър (2005, с. 75), който има най-съществен принос в съвре-

менната наука по въпросите за конкуренцията и конкурентоспособността, я 

определя като „свойство на стоките, услугите и субектите на пазарни отноше-

ния да излязат на пазара наравно със присъстващите там аналогични стоки, 

услуги или конкуриращи се субекти на пазарни отношения“. В контекста на 

това изследване, под „конкурентоспособност“ следва да се разбира: способ-

ността да задържаш и увеличаваш дела на клиентите; способността да създаваш 

добавена стойност, която удовлетворява в съдържателен и количествен аспект 

създателя ѝ и нейния ползвател; способността да управляваш ефективно конку-

рентните си предимства. 

Подобряването на пазарното представяне на компаниите следва да бъде 

подчинено на разкриването на ключовите детерминанти, които правят продук-

тите или услугите предпочитани. Като всеобщ еквивалент и измерител на цен-

ността на продукта за клиента, цената играе важна роля в конкурентната надп-

ревара. Способността на продуктите да се конкурират се определя от някой 

основни характеристики, които определят т.нар. конкурентни предимства, свър-

зани с: иновативността на продукта; качеството на продукта; икономичното 

използване на ресурсите; следпродажбеното обслужване и сервиза; потребител-

ската ценност на продукта; начина на предлагане и достъпа до този продукт; 

издръжката за неговото създаване, което е свързано със цената, която всеки е 

готов да заплати за комплекса от тези и други параметри на продуктите и усу-

гите.  

Според М. Портър (2005, с. 27), конкурентното предимство възниква от 

стой но ст та, която компанията създава за своите потребители и която преви-
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шава раз ходите за нейното създаване. Shoeu (2008, с. 12) изказва своята теза, че 

„конкурентните предимства са ключови фактори, които трябва да се поддържат 

и развиват, като въпросът е кои конкурентни предимства са устойчиви във 

времето и могат да донесат по-голяма печалба за фирмата“. Това ни дава осно-

вание да считаме, че особено значение за конкурентоспособността в съвремен-

ните условия имат характеристиките на предлаганите от стопанските субекти 

продукти или услуги. Тези свойства могат да са от различно естество и да се 

отнасят до самия продукт, до необходимите или добавяните услуги, които 

придружават основния продукт/услуга или до спецификата на производството, 

разпределението или личните продажби, а така също и до фирмата. 

Създаването и поддържането на устойчиви конкурентни предимства се 

свързва и с цената, която потребителят е готов да заплати за ценността, която 

ще получи при закупуването на конкретна стока. Във връзка с това, преди пове-

че от 25 години Савинов (1985, с. 12) пише: „Колкото потребителната стойност, 

изразена чрез качеството на един продукт, е по-висока и удовлетворява повече 

потребности, и неговата стойност, представена чрез разходите му, е по-малка, 

толкова той е по-конкурентоспособен“. Като под разходи в подобно становище 

следва да се разбират всички ресурси (финансови и нефинансови), от които 

следва да се откаже потребителят, за да получи даден продукт. Тази съпоставка 

между ползи и разходи на потребителя, когато е свързана с финансов ресурс, се 

нарича икономически ефект за потребителя, а с нефинансов ресурс психологи-

чески ефект. Ето защо може да се твърди, че решението за покупка е комплекс 

от оценка на редица взаимносвързани фактори, които следва да бъдат иденти-

фицирани, ранжирани и оценени от потребителите. Това не се извършва в изо-

лация, а в рамките на един конкурентен пазар, където цените все още имат 

ключова роля, като измерител на готовността на потребителя да се лиши от 

нещо, за да получи конкретен продукт или услуги. Ето защо, засилващата се 

борба за конкурентно надмощие на пазара превръща процеса на фирменото 

ценообразуване в дейност, подчинена на стратегическите маркетингови цели на 

компанията. Това заключение се основава на факта, че все по-често при форми-

ране на ценовите равнища се отчита не само въздействието на вътрешнофирме-

ните фактори и на външните възможности и заплахи, но и на ценността във 

всичките й форми, която се създава в процеса на икономическо взаимодействие 

между пазарните участници.  

В икономическата литература съществува тезата, че успешното използва-

не на цената в конкурентната борба е пряко свързано с продуктовата диферен-

циация (Александров, 1999). Това, от своя страна, стои в основата на търсенето 
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и предлагането на уникални продуктови характеристики, с цел привличане 

вниманието на клиентите (теза, заложена при дефинирането на „Домашното 

пивоварство“). За конкурентоспособна се счита стока, ако нейните продажна 

цена, дизайн и качество, не отстъпват на тези характеристики на стоките анало-

зи, представени на пазара (Тихонов, 1985, с. 24). Нещо повече, стремежът на 

бизнеса трябва да бъде към предлагане на строго индивидуализиран продукт, с 

уникални характеристики, чиято продажна цена да отчита оценката на клиента 

за ценността. Chen и Pearcy (2010, с. 674) говорят за ефектите от прилагането на 

теорията за „динамично ценообразуване“ за повишаване конкурентоспособ-

ността и привличането на клиенти. Характерно за нея е именно прийома да се 

диференцират потребителите, да се обърне особено внимание на качеството на 

предлаганите продукти и услуги на съществуващите клиенти, а клиентите на 

конкурентни стоки и услуги да бъдат атакувани с диференцирани ценови пред-

ложения, в зависимост от честота на покупка, търсено качество и др. Именно 

подобни прийоми се определят като „конкурентни действия“, които ясно и 

недвусмислено показват, че ценовата конкурентоспособност е възможна и тя се 

изразява не само чрез намаление на цената, но и чрез други активности, позво-

ляващи да се продава продукт на високи цени, който да бъде предпочитан от 

определен кръг потребители (20% от клиентите могат да носят 80% от приходи-

те на една компания). Ето защо е важно да се търси възможност да се предлагат 

продукти с висока ценност за клиенти, които могат да я оценят и са готови да 

платят за нея. В подкрепа на подобна позиция е и тезата на Clark и Fujimoto 

(1991,с.1), които в своя публикация от 90-те години на миналия век твърдят, че 

„новите измерения в конкурентната борба между индустриалните фирми, фоку-

сирани върху продуктовото развитие, се движат от три основни сили: интензив-

ността на международната конкуренция, фрагментирането на пазара и претен-

циозността на клиентите и разнообразието и развитието на технологиите”. 

Именно фокусът върху претенциозността на клиентите е ключът за конкурен-

тоспособността на „Крафт“ пивото по целия свят.  

Промените във взаимоотношенията между различните пазарни участници 

водят след себе си неминуемо и до трансформация и различна гледна точка 

спрямо елементите на маркетинговия микс. Концепцията за трансформацията 

на „4Р“ в „4С“ – „Продукт – Потребности и желания на клиента; Място (Дист-

рибуция) – Удобство; Цена – Оценка ( Разход за клиента); Промоция – Комуни-

кация (Символизация)“ (Котлър, 2005, с.65, Стойчев, 2008, с. 33, Данченко и 

Иванова, 2006, с.21) е ясен сигнал за динамичните промени, които настъпват не 

само в практиката, но и в теорията. Именно те ни дават основание да идентифи-
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цираме новото място на цената в конкурентната надпревара между стоките, 

което се изразява в индивидуалната оценка на потребителя за това, което полу-

чава. Във връзка с това, ние считаме, че ценовата конкурентоспособност, пре-

чупена през призмата на съвременните динамични процеси, следва да се разг-

лежда не толкова като конкуренция между продукти чрез техните цени, а като 

конкуренция на цените чрез характеристиките и ценността на продуктите (Ива-

нов, 2016, с. 59).  

Основополагащата идея за подобна дефиниция е необходимостта клиенти-

те да  получават значима разлика между стойността (себестойността, долна 

граница на цената) на продукта или услугата и ползите, които клиентът ще 

получи от продукта (ценността, горна граница на цената). Диапазонът между 

дефинираните две граници на цената, наречен „икономически ефекти от произ-

водството и потреблението…“ (Благоев, 2013, с.99) , който бива разпределян 

между производителя и потребителя, се явява много добра отправна точка за 

дефиниране на ключови детерминанти за оценка и повишаване на конкурентос-

пособността на цената. Това в известна степен наподобява идеята спомената по-

рано в тази публикация на Прахалад и Рамисвами за „съвместното създаване на 

ценност“, която справедливо да се разпределя между производителя/доставчик 

и клиентите. 

 
Фиг. 1. Модел на икономическия ефект и връзката му 

с ценността и цената 
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Разумното и балансирано разпределение на този ефект между производи-

телите и клиентите се превръща в ключов източник на конкурентно предимство 

(Pain, 2005, с. 102). Porter и Kramer (2011, с. 64 - 70) подкрепят и доразвиват 

тезата за разпределянето на ценността (стойността, както те я наричат в публи-

кацията си) като добавят, че такова разпределение не може да се определи нито 

като социална отговорност, нито като филантропия, а е по-скоро средство за 

постигане на предимства и успех за бизнеса чрез промяна в мисленето на об-

ществото. Пречупването на идеята за икономическия ефект през призмата на 

ценностния подход на ценообразуване и изграждането на партньорски взаимо-

отношения с клиентите показва, че гъвкавостта на цените зависи от съвместно 

създаваната и възприемана ценност на продуктите и услугите. Нещо повече, 

основна задача на съвременното ценообразуване следва да бъде ефективното 

управление на „икономическия ефект“ за осигуряване на значителна степен на 

гъвкавост и пазарна свобода при формиране на конкурентна цена, което е пред-

поставка за повишаване на ценовата конкурентоспособност, без това да е об-

вързано със задължително понижаване на нейното равнище.  

На фиг. 1 е илюстрирана идеята за разпределението на икономически 

ефект, както и мястото на ценността в този модел. Изводът, който се налага от 

него е, че колкото диапазонът между себестойността и възприеманата ценност 

на продукта или услугата е по-голям, толкова по-голяма гъвкавост при форми-

рането на цената ще притежава компанията. Поради това дори и по-високи 

ценови равнища за продукти, носещи на потребителите си ценност, чиято стой-

ност по тяхна оценка превишава пазарната цена, ще бъдат конкурентоспособни.  

Възприемайки ценностния подход като водеща парадигма при извеждане-

то на факторите, определящи ценовите аспекти на конкурентоспособността, и 

позовавайки се на констриран концептуален модел за оценка на ценовата кон-

курентоспособност на продукти и услуги (Иванов, 2016, с. 154), можем да изве-

дем на преден план три основни детерминанти, чиито ефект влияе върху възп-

риемането на цената от потребителя, респективно върху нейната конкурентос-

пособност: 

- предпочитанията на потребителите, фиксиращи горната граница на цен-

ността (възприеманата ценност); 

- продукта и вътрешнофирмените условия, обвързващи себестойността с 

възприеманата ценност; 

- пазарните условия, формиращи конкурентните взаимоотношения. 
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2. Методика за проучване на факторите за конкурентоспособност на 

„Крафт“ пивото в България 

 

Обект на това изследване са само крайните клиенти на „Крафт“ пиво, кое-

то означава, че останалите пазарни участници ще бъдат елиминирани от извад-

ката при изследването. Под краен клиент на „Крафт“ пиво следва да се разбира 

човек, консумиращ пиво, познаващ продукти на „Крафт“ пивоварни, който ги 

предпочита и е в състояние да предостави информация за причините, подтик-

ващи го да избере този продукт.  

Предмет е идентифицирането на факторите, влияещи върху  конкурентос-

пособността на цените на „Крафт“ пивото.  

Целта на проведеното изследване е емпирично да се изведат детерминан-

тите, влияещи върху избора на потребителите на „Крафт“ пивото в България.  

Във връзка с осъществяването на изследването е предвидено приложение-

то на дескриптивна изследователска програма, поради изискванията на поста-

вената цел. Нейната основна задача е насочена към изучаване профила на пот-

ребителите на „Крафт“ пиво в България, техните специфични възприятия и 

оценки към определени характеристики на продукта, пазара, бранда, взаимоот-

ношенията с производителя, които оказват влияние върху потребителския му 

избор. За набиране на необходимите емпирични данни е проектирана структу-

рирана он-лайн анкета.  

За провеждане на основното проучване е избран извадков подход. Разме-

рът на извадката по удобство наброява 366 души, а генералната съвкупност 

включва потребителите на „Крафт“ пиво, отговарящи на зададените критерии в 

обекта на това изследване. Може да се твърди, че по своята структура извадката 

наподобява генералната съвкупност по критерия пол на респондентите (вж. 

графика 1). 

За целите на това изследване единицата на извадката е отделният индивид, 

консумиращ пиво, а единиците от които се набират данни са лица над 18-

годишна възраст, поради естеството на продукта (алкохолно питие забранено за 

лица под 18 години). По данни на НСИ за 2015 г. в България във възрастовия 

диапазон над 18 години живеят 2975135 мъже и 3201151 жени, което отговаря 

на посоченото по-горе разпределение. 
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Графика 1. Разпределение на анкетираните по пол 

Набирането на данни се осъществява чрез разпространяването на анкетата 

чрез различни по своя характер уеб сайтове. За целите на основното проучване 

анализът на емпиричните данни е направен с факторен анализ, като са проведени 

всички предварителни проверки  за спазване на изискванията за провеждането му.  

Въз основа на проведени предварителни проучвания и дълбочинни интер-

вюта с реални клиенти на „Крафт“ пиво в България, бяха изведени изходни 

променливи в три основни фактора, както бяха дефинирани в теоретичния ана-

лиз: предпочитания на клиентите, продукти и вътрешнофирмени условия, па-

зарни характеристики. 

Проектирана е анкета с три блока въпроси. Първият блок „Общи въпроси“ 

има за цел да установи доколко хората в България пият бира и запознати ли са с 

продуктите на малките „Крафт“ пивоварни. Вторият блок въпроси е насочен 

към установяване влиянието на конкретните изходни променливи върху избора 

на клиентите при вземане на решение за покупка на „Крафт“ пиво и третият 

блок въпроси са демографски. 

Проучването бе проведено в периода от 06 януари 2016 г. до 12 януари 

2016 г. Трябва да се отбележи, че проучването следва да се окачестви като 

„непредставително извадково изучаване“, тъй като извадката е формирана по 

удобство. Считаме, че по начина, по който е проведено изследването, са въз-

можни отклонения в резултатите, поради което приложеният инструментариум 

е съобразен с извадката и скалите, характеризиращи въпросите в изследването.  

 

 
Мъж            Жена 
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3. Фактори за конкурентоспособност на „Крафт“ пивото в България 

 

Резултатите от проучването ни дават основание да изградим профил на 

клиентите, консумиращи „Крафт“ пиво в България. Дескриптивният анализ от 

първия блок въпроси показва, че едва 11 % от общо 366 души са отговорили, че 

не консумират пиво (вж. графика 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графика 2. Консумирате ли пиво? 

 

Това показва, че традиционно българинът консумира бира и не случайно 

се нареждаме на 14 място в Европа (данни на Асоциацията на производителите 

на бира в България), където делим с един от водещите производители на бира – 

Белгия. Интересни резултати се получени относно честота на консумация – 

19%, почти една пета от анкетираните (заявили, че пият бира 324 души), консу-

мират бира всеки ден. 37% от анкетираните  – 2-3 пъти седмично, а 2-3 пъти 

месечно – 29%. Около 15% от хората консумират няколко пъти годишно. Инте-

рес предизвиква въпросът за количеството, което всеки от респондентите кон-

сумира (приравнено към бутилки от 0,5 л.). Най-голям дял от отговорилите – 

56%, консумират по една бира. Не е малък делът на хората, които пият между 1-

3 бири и едва 6% се определят като „тежки“ консуматори с по над 3 бутилки.  

С въпроса „Запознати ли сте с продуктите на „Крафт“ пивоварни в Бълга-

рия?“, се цели от общият брой 324 консумиращи бира респонденти, да се отсеят 
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онези, които познават продукта, факторите за конкурентоспособност на който 

търсим. След този въпрос се откроиха 174, от анкетираните отговорили поло-

жително. Поради факта, че вторият блок въпроси е твърде специфичен и е свър-

зан с потребителски оценки за продуктова категория, която трябва не просто да 

бъде познавана, а да бъде и използвана, след въпрос номер 5 „Консумирали ли 

сте „Крафт“ пиво на Български производител?“ редуцирахме респондентите до 

153 души. Въз основа на тях можем да направим профил на клиента, консуми-

ращ българска „Крафт“ бира: преобладаващо мъже, на възраст до около 44 

години, със средни и високи доходи от големи населени места. Подобна харак-

теристика се дължи на факта, първо, че „Крафт“ пивото е със значително по-

висок алкохолен градус, което привлича повече мъжката аудитория, второ, 

цената на която се продават тези продукти е в значителна степен по възможнос-

тите на хора със средни и високи доходи и трето, достъпът до тези продукти в 

големите населени места е значително по-лесен.  

Въз основа на профила и направена редукция на анкетираните е направен 

анализ на отговорите на 153 души относно причините за избора им на „Крафт“ 

пиво.  

Приложимостта на факторния анализ е установена с помощта на тест на 

Бартлет за сферичност и индекс на Казер-Майер-Олкин (КМО) за адекватност 

на извадката. Тестът на Бартлет е предназначен за тестване на нулевата хипоте-

за, твърдяща, че променливите са некорелирани помежду си, следователно, 

корелационната матрица е една идентична матрица, при която стойностите на 

корелационните коефициенти по диагонала са 1, а всички останали – 0. От 

таблица 1 става ясно, че стойността на теста на Бартлет е 1187,787, т.е. това е 

стойност, която е достатъчно висока, за да се отхвърли нулевата хипотеза за 

липса на корелация между променливите. Индексът на Казер-Майер-Олкин 

(КМО), от своя страна, сравнява магнитудите на наблюдаваните корелационни 

коефициенти с магнитудите на парциалните корелационни коефициенти. Мал-

ките стойности на индекса (под 0,5) показват, че корелационните коефициенти 

между двойките променливи не могат да бъдат обяснени от други променливи, 

т.е. не може да се очертае наличието на някакви по-съществени скрити фактори, 

което прави факторния анализ неприложим. От табл. 1 се вижда, че стойността 

на индекса е над 0,642, което потвърждава, че факторният анализ може да се 

приеме за валиден изследователски метод в рамките на това проучване. 
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Таблица 1 

Индекс на Кайзер-Майер-Олкин и тест на Бартлет 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,642 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1187,787 

df 120 

Sig. ,000 

 

Данните от таблица 2 и таблица 3 показват, че проектираните оценъчни 

скали, свързани с извеждането на факторите за конкурентоспособност на 

„Крафт“ пивото, могат да се приемат за валидни. Дискриминантната обоснова-

ност на скалите се потвърждава от факторният анализ. Резултатите, получени от 

варимакс ротацията на 16-те компонента, показват, че те формират не три, как-

то беше изведено в теоретичния модел, а четири основни фактора: потребителс-

ки нагласи и предпочитания, продуктови характеристики, вътрешнофирмени 

условия, които се обособяват като нова самостоятелна детерминанта на конку-

рентоспособността и условия на пазара. 

Тестваните скали имат и добра конвергентна валидност. В резултат на ва-

римакс ротацията са екстрахирани три фактора с ейнгейн стойности над 1 (табл. 

2). Те обясняват 59,286% от вариацията на 16-те изходни променливи. Първият 

фактор – „потребителски нагласи и предпочитания“ обяснява 25,781% от вари-

ацията. Той обхваща променливите: промоции, реклама, грижа за клиента, 

препоръки от клиенти и продуктовите оферти на конкурентите. Вторият фактор  

– „продуктови характеристики“ обяснява 11,467% от вариацията. В него са 

включени променливите: разнообразие на вкусове, разнообразие на цветовете, 

трайност, плътност на пивото, степен на филтриране и алкохолно съдържание. 
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Таблица 2 

Ейнгейнстойности и процент обяснена вариация 

 

Ком-

понен-

ти 

Енгейн стойности Сума на квадратите 
Ротирана сума на квад-

ратите 

общо 

% на 

вариа-

ция 

комула-

тивен % 
общо 

% на 

вариа-

ция 

кому-

лати-

вен % 

общо 

% на 

вариа-

ция 

кому-

лати-

вен % 

1 4,588 28,676 28,676 4,588 28,676 28,676 4,125 25,781 25,781 

2 2,500 15,623 44,299 2,500 15,623 44,299 1,835 11,467 37,248 

3 1,676 10,477 54,775 1,676 10,477 54,775 1,811 11,316 48,564 

4 1,242 7,763 62,539 1,242 7,763 62,539 1,716 10,723 59,286 

5 0,998 6,866 69,405       

6 0,971 6,067 75,572             

7 0,896 5,598 81,170             

8 0,724 4,523 85,693             

9 0,517 3,233 88,926             

10 0,422 2,640 91,565             

11 0,349 2,178 93,744             

12 0,310 1,937 95,681             

13 0,248 1,548 97,229             

14 0,190 1,191 98,419             

15 0,147 0,919 99,338             

16 0,106 0,662 100,000       

 

Третият обособен фактор е „вътрешнофирмените условия“, който обясня-

ва 11,316% от вариациите. Той включва: производствени технологии и качество 

на използваните суровини. Четвъртият фактор „условия на пазара“ обяснява 

10,723% от вариацията и обхваща променливите: имидж на производителя в 

общественото пространство, продуктовите оферти на конкурентите, известност 

на компанията производител и достъп до продукта. Всички променливи покри-

ват изискването за натовареност към факторите от 0,5. Това ни дава основание 

да приемем така посочените фактори и съставящите ги променливи за валидни. 

Така посочените фактори и съставящите ги променливи не съвпадат с тео-

ретично изведените три фактора от концептуалният модел (Иванов, 2016), тъй 
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като те са предложени вследствие на изследване на концептуален модел, т.е. 

при него проучването е правено по принцип, а не с конкретен продукт. Поради 

това, обособилият се тогава фактор „продуктови характеристики и вътрешно-

фирмени условия“ в това изследване се раздели на два отделни фактора. Може 

да се каже, че резултатите удовлетворяват целите на изследването. Във връзка с 

това може да се направи заключението, че представените данни дават основа-

ние да се приеме, че приложеният инструментариум е достатъчно надежден и 

валиден за целите на проучването. 

Таблица 3  

Ротирана факторна матрица (n=153) 

 

 

Фактор 

потребителс-

ки нагласи и 

предпочита-

ния 

продуктови 

характеристики 

вътрешно-

фирмени усло-

вия 

условията на 

пазара 

Производствени тех-

нологии 

-0,046 -0,110 0,841 0,239 

Качество на използва-

ните суровини 

0,026 0,337 0,781 -0,260 

Разнообразие на вку-

совете на пивото 

-0,120 0,647 0,100 0,019 

Имидж на производи-

теля в публичното 

пространство 

0,384 0,078 0,086 0,722 

Разнообразие в цвета 

на пивото 

0,006 0,797 -0,003 0,190 

Промоции 0,832 -0,118 0,054 -0,099 

Реклама 0,635 -0,289 -0,141 0,318 

Трайност -0,123 0,695 0,133 0,131 

Плътност на пивото -0,106 0,770 -0,046 0,240 

Грижа за клиента 0,709 0,390 0,090 0,294 

Препоръки от клиенти 0,617 0,410 0,171 0,163 

Степен на филтриране 0,304 0,713 0,390 0,000 

Продуктови оферти на 

водещите компании 

0,171 -0,188 0,219 0,697 

Известност на компа-

нията производител 

0,223 -0,369 -0,190 0,673 
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Достъп до продукта -0,142 0,015 -0,331 0,668 

Алкохолно съдържа-

ние 

-0,097 0,851 -0,227 0,190 

Метод на екстрахиране: Principal Component Analysis.  

Метод на ротация: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

Финалният въпрос от анкетното проучване във вторият блок е насочен към 

връзката на ценността, която получават от продуктите на „Крафт пивоварните“ 

и цената, на която се предлагат продуктите: Бихте ли заплатили по-висока цена 

за „Крафт“ пиво?. Отговорът на този въпрос е категорично „ДА“ за 82% от 

участващите 153 респондента. Тези резултати са показателни, особено като се 

има в предвид, че цената на стъклена бутилка от 0,500 л. в магазинната мрежа е 

2 до 3 пъти по-висока от тази на масовите бири.  

4. Заключение 

Резултатите от проведеното проучване потвърдиха нашата позиция, че е 

възможно високите цени да са конкурентоспособни, когато се предлага продукт 

с уникални характеристики за определен сегмент потребители. Това се дължи 

на факта, че „еволюцията“ на потребителите и използването на „клиентоцент-

рични“ модели за управление на бизнеса привлича и задържа клиентите въз 

основа на ценността, която създават двете заинтересовани страни – производи-

тели и клиенти. Тази ценност, изразена чрез факторите на конкурентоспособ-

ността, позволява на компаниите да продават своите продукти на клиенти, 

които са готови да заплатят за това, че получават уникално преживяване от 

покупката. Провеждането на подобни изследвания дава отговор на въпроса, 

защо е конкурентоспособна високата цена за продукт, предоставящ желаната от 

потребителя ценност.  

В днешно време, когато обществото има улеснен достъп до информация и 

до продукти с разнообразни характеристики и качество, информираният избор, 

получаването на по-специално отношение от компанията, чиито продукт се 

потребява, е ключ към конкурентоспособността. Ето защо, безличието на про-

дукти, произвеждани от компании, заинтересувани приоритетно от цената на 

акциите си и овладяване на територии, прави оцеляването и развитието на 

„Крафт“ пивоварството в България възможно.  
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ИЗМЕРВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ ЗА 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

 

Доника СТОЯНОВА
1
 

 

JEL L 15 

 

 Резюме 

 

Ключови думи: 

система за управ-
ление на качество-
то, разходи, несъ-
ответствия, измер-
ване. 

 Установяването на въздействието на внедрената система за уп-
равление на качеството върху разходите за несъответствия е от 
значение за всяка една организация, възприела принципите на 
БДС EN ISO 9001:2008 с цел повишаване на своята ефективност. 
Основна цел на настоящата статия е да бъде представен алгори-
тъм, посредством който предприятието да може да извърши 
разчети относно приноса на действащата система за съкращава-
нето на тези разходи. Предлагат се набор от показатели за прос-
ледяване на изразходваните за нуждите на възникнали несъответ-
ствия средства по години преди и след внедряването на СУК, 
както и схема за определяне на реалната икономия, която органи-
зацията е реализирала, редуцирайки разглежданите разходи с 
инструментите на системата.  

 

Въведение  

 

В съвременните условия все повече предприятия разчитат на внедряването 

и поддържането на система за управление на качеството (СУК) за повишаване 

на своята конкурентоспособност. Наличието на сертифицирана система, без 

съмнение, повишава имиджа на организацията пред нейните настоящи и потен-

циални партньори (Costa & Martinez, 2004), подпомага преодоляването на бари-

ери за навлизане на нови пазари (Casadesuas и др., 2001), осигурява достъп до 

обществени поръчки. С това, обаче, далеч не се изчерпват позитивните въздейс-

твия от нейното функциониране. Успешно внедрената СУК е в състояние да 

доведе до значително съкращаване на разходите на предприятието, особено що 

се отнася до така наречените „разходи за несъответствия“ – допълнително из-

разходвани средства за заличаване на последиците от произведен некачествен 

продукт (Nanda, 2005).  

 

                                         
1  Катедра Индустриален бизнес, Икономически университет – Варна, България. е-mail: doni-

ka.stoyanova@ue-varna.bg 
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Независимо дали възникват по време на производствения процес, породе-

ни от отклонения в характеристиките на произведения продукт, или на по-късен 

етап, вследствие на неудовлетвореност на клиента, разходите за несъответствия 

могат да отклонят значителни средства на предприятието, необходими за осъ-

ществяване на основните му дейности. Благодарение на своите мероприятия и 

инструменти, СУК притежава потенциала не само да доведе до тяхното съкра-

щаване, но и да разкрие причините за възникването им и да предвиди подходя-

щи коригиращи действия, недопускащи повторно им проявление.  

Цел на тази статия е да бъде предложен алгоритъм, посредством който 

именно да може да бъде отчетено въздействието на функциониращата система 

за управление на качеството върху разходите за несъответствия в индустриал-

ните предприятия. Основното му предназначение е да даде ясна представа на 

мениджърския екип какъв е приносът на внедрената СУК за тяхното снижаване, 

за необходимостта от определянето на ефективността и ефикасността на нейно-

то функциониране. За целите на неговото конструиране е необходимо да бъдат 

разрешени следните задачи: 

 да бъдат изяснени същността и съставните елементи на разходите за не-

съответствия, както и механизмът, по който внедрената СУК оказва 

влияние върху тяхното съкращаване; 

 да бъдат подбрани показатели за измерване на влиянието на внедрената 

СУК върху разходите за несъответствия; 

 да бъде изведена схема за установяване на въздействието на СУК върху 

изследваните разходи и установяване на икономията от средства, реали-

зирана в резултат на функционирането на системата. 

Обект на извършваното теоретично изследване са индустриалните предп-

риятия, притежаващи внедрена и сертифицирана система за управление на 

качеството.  

 

1. Същност на разходите за несъответствия 

 

Разходите за несъответствия са обект на изследване още от зората на съв-

ременните теории за управление на качеството. Присъстват като елемент в 

разработения от Джуран (1951) и Фейгенбаум (1956) PAF модел за определяне 

на разходите за качество; в трудовете на Кросби (1979) като отправна точка за 

разсъждения; служат за основа на разработения през 1992 година британски 

стандарт BS 6143:1992 „Ръководство по икономика на качеството“. По своята 

същност те представляват загуби на предприятието, причинени от незадоволи-
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телно качество на произведената или предоставена от него продукция. Могат да 

възникнат в случаите, когато характеристиките на продукта не отговарят на 

производствените спецификации или на специфичните изисквания на клиента. 

В състава им се включват всички средства, изразходвани във връзка с констати-

раните несъответствия, по отделни икономически елементи.  

В зависимост от времето и мястото на установяване на конкретното несъ-

ответствие, се разделят на две големи групи: разходи за вътрешни несъответст-

вия и разходи за външни несъответствия. Разходите за вътрешни несъответст-

вия възникват по повод на констатирани грешки и отклонения, открити преди 

предаването на продукта към клиента (Дюкенджиев и Йорданов, 2012, с. 242). 

Към тях спадат всички изразходвани средства, свързани с: 

 произведена несъответстваща продукция, която не подлежи на корекция 

(брак); 

 преработка и ремонт на поправими дефекти в изработваните продукти 

или техни елементи; 

 провеждане на допълнителни контролни мероприятия и изпитвания, 

свързани с доработената продукция. 

От своя страна, разходите за външни несъответствия се свързват с дефек-

ти, които се откриват, след като вече продуктът е предаден на клиента. Към тях 

се отнасят средствата, изразходвани по повод на: 

 предявени рекламации; 

 начислени глоби, неустойки и отбиви от цената при неизпълнение на 

договорните изисквания; 

 изплащане на щети, потърсени по законов път, във връзка с нанесени на 

клиента вреди от употребата на продукта; 

 гаранционен ремонт, проверка и замяна на дефектни продукти. 

Снижаването на разходите за несъответствия е основна цел на всяко пред-

приятие. Тези разходи повишават общите разходи на предприятието, себестой-

ността на произвежданата продукция и намаляват финансовия резултат. От 

друга страна, всяко външно несъответствие довежда не само до материални 

щети, но и срива имиджа на организацията като доставчик на качествен продукт 

или услуга.  

Основна цел на системите за управление на качеството, разработени съоб-

разно клаузите на БДС EN ISO 9001:2008, е да бъдат предвидени и спазвани 

вътрешнофирмени регламенти, които да създадат предпоставки вътрешните и 

външните несъответствията да бъдат сведени до минимум. Това се постига чрез: 
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1) ясно разписани правомощия и отговорности на заетия персонал по от-

ношение на осъществяваните в предприятието процеси; 

2) набор от предварително планирани превантивни и контролни мероп-

риятия за осигуряване качеството на предоставяните продукти;  

3) методики за провеждане на анализи на данни от предходно възникнали 

отклонения и търсене на причините за тяхното проявление;  

4) инструменти за извършване на коригиращи и превантивни действия и 

непрекъснато подобряване.  

Ефективно разработени и внедрени, описаните елементи са в състояние да 

редуцират значително разходите за несъответствия в организацията.  

 

2. Показатели за измерване на влиянието на внедрената система за 

управление на качеството върху разходите за несъответствия 

 

До каква степен действащата СУК е успяла да допринесе за снижаване на 

разходите за несъответствия е въпрос, който вълнува всяка организация, възп-

риела принципите на БДС EN ISO 9001:2008 с цел повишаване на своята ефек-

тивност. За да може да бъде установен приносът на системата в разглежданото 

направление, е необходимо да бъдат подбрани подходящи показатели, чиито 

значения да бъдат проследени преди и след нейното въвеждане.  

В литературата няма единно мнение относно това какви показатели е най-

приемливо да бъдат използвани за сравняване на разходи за несъответствия, 

възникнали през различни периоди от време. Някои автори (Institute of 

Management Accountants, 1993) залагат на директното, абсолютно сравняване на 

разглежданите разходи по отделни години на изследвания период. За целта те 

калкулират всички средства, изразходвани поради възникване на вътрешни и 

външни несъответствия, и пряко съпоставят техните стойности. Подобен под-

ход, макар и лесен за приложение, според нас, е много неточен. Считаме, че 

притежава две основни слабости, които го правят ненадежден: 

1) Не се отчита обемът на производството, респективно на продажбите, при 

който са възникнали конкретните разходи за несъответствия. Тъй като те се 

намират в пряка връзка помежду си, при значително снижаване на произве-

дените или продадени количества, се очаква и изразходваните за несъот-

ветствия средства да последват тяхната посока на изменение. Ако за нуж-

дите на анализа се използват абсолютни показатели, то те ще отчетат, че е 

налице съкращаване на изследваните разходи, което може да доведе до 

погрешни изводи относно ефикасността на прилаганите за целта мерки.  
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2) Подобни показатели са носители на действащата в страната инфлация. 

Това, особено в дългосрочен период, може да изкриви получените ре-

зултати и също да доведе до неверни заключения. 

Повечето от съвременните автори избягват употребата на абсолютни пока-

затели за проследяване измененията на разходите за несъответствия. За тази цел 

предпочитат да използват дела или процента на изследваните разходи спрямо 

предварително избрана база, с която се намират в причинно-следствена връзка. 

Показателите, които отделните автори най-често подбират за извършване на 

анализи в разглежданото направление, са обобщени в таблица 1.  

Таблица 1 

Най-често използвани в литературата относителни показатели 

за сравняване на разходи за несъответствия, възникнали 

през различни периоди от време 

 

Автори Подбран показател 

Князюк (2011), Модрак (2007)  

 

Относителен дял/ процент на разходите за 

несъответствия спрямо общите разходи на 

предприятието 

Сайлайджа, Басак и Висванадам 

(2015), Раджеев (2013), Шулепова и 

Морозова (2012) 

Процент на разходите за несъответствия спря-

мо извършените през съответния период про-

дажби 

Ръсел и Тейлър (1999) Процент на разходите за качество спрямо про-

изводствените разходи на предприятието 

Анторанас, Мемца и Яковидоу (2010) Процент на разходите за несъответствия спря-

мо общите разходи за качество 

 

Ние също сме на мнение, че използването на относителни показатели оси-

гурява по-добра съпоставимост на изследваните разходи през отделните перио-

ди на функциониране на предприятието. Тъй като и числителят, и знаменателят 

на представените съотношения носят в себе си действащата в страната инфла-

ция за съответната година, нейното влияние се елиминира. Освен това, разходи-

те за несъответствия се обвързват с активността на предприятието през всеки 

отчитан период, с което се преодолява основния проблем, водещ до неточности 

при използването на абсолютни показатели.  

Считаме обаче, че базите, които са подбрани по отношение на посочените 

в таблица 1 показатели, трябва да бъдат прецизирани. Князюк (2011), например, 

предлага като стойност за проследяване да бъде ползван относителният дял на 
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разходите за несъответствия спрямо общото равнище на разходите на предпри-

ятието. В състава на последните, обаче, се включват както разходите за опера-

тивна дейност, така и финансовите и извънредните разходи. Докато извънред-

ните разходи все пак могат да имат отношение към евентуално възникналите 

несъответствия, то финансовите не са обвързани по никакъв начин с тяхното 

проявление. Но размерът им може да варира значително през годините и да 

изкриви резултатите от извършваните разчети. Тяхното повишаване, например, 

ще увеличи стойността на знаменателя в изчислявания показател, което автома-

тично ще доведе до намаляване на неговото значение за съответната година. 

Изводите, които погрешно ще бъдат направени, са, че разходите за несъответст-

вия са снижени вследствие предприетите през периода конкретни мерки за 

тяхното редуциране, което ще подведе мениджърския екип на предприятието.  

Вторият показател, който най-често се използва в литературата, проследя-

ва какъв е процентът на изследваните разходи спрямо стойността на продадена-

та за съответния период продукция. Основният проблем, който констатираме в 

този случай, се поражда от факта, че единствено разходите за външни несъот-

ветствия са обвързани с обема на реализираните продажби. Разходите за вът-

решни несъответствия възникват в процеса на производство и ако през даден 

период от време фирмата реализира основно заприходена на склад продукция, 

произведена през предходни години, то отново възниква повод за съмнение в 

точността на предложения показател. Аналогични са разсъжденията и по отно-

шение на използвания от Ръсел и Тейлър (1999) „процент на разходите за качес-

тво спрямо производствените разходи на предприятието“. По подобен начин 

разходите за външни несъответствия не са обвързани с производствената дей-

ност на предприятието, а имат отношение само към реализацията на готовата 

продукция. Поради тази причина сме на мнение, че е необходимо да се въведе 

диференциран подход при избора на показатели, проследяващи конкретните 

разходи за несъответствия през годините – средствата, изразходвани за външни 

несъответствия да се съотнесат към извършените през периода продажби, дока-

то тези, свързани с възникването на вътрешни несъответствия – към обема на 

произведената продукция, представен в стойностно изражение.  

Използваните в литературата показатели притежават още един недостатък. 

Тъй като се изчисляват като дял или процент спрямо конкретна база, не могат 

да предоставят информация каква конкретна икономия на средства е реализи-

рана след предприемането на определени мерки, в случая след внедряването и 

функционирането на СУК. Ние считаме, че е по-приемливо, вместо да се търси 

процентното съотношение между конкретния разход за несъответствия и подб-
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раната подходяща база, да бъде установено неговото равнище на сто лева про-

изведена, респективно продадена продукция. По този начин, вместо да опреде-

лим с колко пункта са се изменили разходите за несъответствия, ще сме в със-

тояние да твърдим какви икономии на средства са възникнали по повод на кон-

кретния разход на всеки сто лева създадена продукция или реализирани коли-

чества.  

Също така сме на мнение, че анализът позволява да се навлезе още по-

сериозно в разглеждания проблем и да се проследят по-задълбочено конкретни-

те разходи за вътрешни и външни несъответствия. Възможно е да бъде устано-

вено отражението на системата за управление на качеството върху всеки еле-

мент на разглежданите разходи. 

Въз основа на извършените критични анализи и разсъждения считаме, че 

за установяването на приноса на внедрената СУК за снижаване на конкретните 

разходи за несъответствия е по-приемливо да бъдат използвани показателите, 

представени в таблица 2.  

Таблица 2 

Показатели за проследяване въздействието на внедрената СУК 

върху разходите за несъответствия в предприятието 

 

Изследвани 

разходи 
Показател Начин на определяне 

Разходи за външ-

ни несъответствия 

Равнище на разходите за 

рекламации на 100 лв. 

продажби (РРР100i) 
i

Pi
iР

Пp

P
РР

100*
100  (1)  

където: 

РРi – разходи за рекламации през през i-

та година; 

Прi – приходи от продажба на продукция 

през i-та година 

Равнище на разходите за 

глоби, неустойки, отбиви от 

цената и щети, констати-

рани по съдебен път на 100 

лв. продажби (РРГНОЩ100i)  

i

ГНОЩi
iГНОЩ

Пp

P
РР

100*
100  (2)  

където: 

РГНОЩi – разходи за глоби, неустойки, 

отбиви от цената и щети, констатирани 

по съдебен път през i-та година. 
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Равнище на разходите за 

гаранционно поддържане 

на 100 лв. продажби 

(РРГП100i) 

i

ГПi
iГП

Пp

P
РР

100*
100  (3) 

където: 

РГПi са разходи за гаранционно поддър-

жане, възникнали по повод на поръчки, 

направени през i-та година. 

Разходи за вът-

решни несъответ-

ствия 

Равнище на разходите за 

брак на 100 лв. произве-

дена продукция (РРБ100i)  

 
i

Бi
iБ

Сб

P
РР

100*
100  (4)  

където:  

БiP  са разходи за брак, възникнали през 

i-та година; 

iСб  – себестойност на произведената 

през периода продукция 

Равнище на разходите за 

доработване и допълни-

телни контролни мероприя-

тия на 100 лв. произведена 

продукция (РРДК100i)  

i

ДКi
iДК

Сб

P
РР

100*
100  (5) 

където:  

ДКiP  са разходи за брак, възникнали 

през  

i-та година. 

 

Представени по подобен начин, показателите притежават следните пре-

димства: 

 предоставят възможност за задълбочено изследване на отражението на 

внедрената СУК върху конкретните разходи за вътрешни и външни не-

съответствия;  

 не изкривяват своите резултати под въздействието на инфлацията или 

други, несвързани с разглеждания проблем, променливи; 

 изчисляват се релевантно на ситуациите, в които конкретните разходи 

могат да възникнат; 

 могат да послужат като основа за определяне на икономията на средст-

ва, която е възникнала вследствие мероприятията и инструментите на 

действащата СУК. 

Основен недостатък на подбраните показатели е, че наборът на необходи-

мите данни и извършването на тяхна база на разчети са много по-трудоемки, в 

сравнение с предложените в литературата алтернативи.  



Известия 

2016  •  том  60  •  №1 

104 

Източници на информация за тяхното изчисляване за периода преди внед-

ряването на СУК са официалната счетоводна отчетност (Отчет за приходите и 

разходите, обороти и справки от счетоводни сметки 441, 494, 609, 692, 701), 

протоколите за рекламации, глоби и неустойки, протоколите за брак и други 

релевантни записи, поддържани в предприятието. След внедряването на СУК 

изследването информационно се осигурява и от редица специфични записи по 

качеството, които стандарт БДС EN ISO 9001:2008 изисква задължително да 

бъдат поддържани – доклади за констатиране на несъответстващи продукти; 

регистри на предявените рекламации, глоби и неустойки и други. 

 

3. Алгоритъм за измерване на въздействието на внедрената система за 

управление на качеството върху разходите за несъответствия 

 

За да може да бъде установено влиянието на СУК върху разходите за не-

съответствия, е необходимо да бъдат извършени наблюдения и разчети въз 

основа на подбраните по-горе показатели през два периода от време – непос-

редствено преди внедряването на системата и за целия интервал от време на 

нейното функциониране, по отделни календарни години.  

Стойностите на показателите през периода преди внедряването на СУК 

отразяват постигнатите от предприятието резултати в опитите му за снижаване 

на разходите за несъответствия до момента, в който е взето решение за въвеж-

дане на системата по качеството. Те служат като база за сравнение, отправна 

точка за проследяване на нейното въздействие върху разглежданите нежелани 

разходи. Ако с тях се съпоставят значенията на показателите през периода след 

възприемането на принципите на БДС EN ISO 9001:2008, могат да бъдат напра-

вени изводи дали СУК е съумяла да допринесе за допълнително съкращаване на 

разходите за външни и вътрешни несъответствия. Чрез на серия от разчети 

може да бъде установена и конкретната икономия на средства, която е реализи-

рана в изследваното направление след внедряването на системата.  

Във връзка с това сме на мнение, че измерването на въздействието на 

внедрената СУК върху разходите за външни и вътрешни несъответствия може 

да се извърши посредством последователното преминаване през следните стъп-

ки: 

1) Изчисляване стойностите на представените в таблица 2 показатели за 

период от пет години преди внедряването на системата и за целия период след 

нейната сертификация (или конкретен отрязък от него, съобразно изискванията 

на мениджърите на предприятието). Базисен период за сравнение следва да бъде 
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времевият диапазон от пет години, с оглед на това, че той е достатъчно дълъг, 

за да елиминира въздействието на случайни фактори и същевременно достатъч-

но компактен, за да отчете достигнатия опит на предприятието в мерките за 

справяне с външните и вътрешните несъответствия.  

2) Проследяване изменението на изчислените показатели, търсене на тен-

денции в тяхното проявление. Установява се дали за периода след внедряването 

на СУК се снижават конкретните разходи за несъответствия на сто лева произ-

ведена, респективно продадена продукция, както спрямо разглеждания по-горе 

петгодишен интервал от време, така и по отделни години на функциониране на 

системата. В зависимост от конкретните стойности, се извършват заключения 

доколко последователно и трайно предприятието е съумяло да въздейства на 

изследваните разходи, посредством инструментите на СУК.  

3) Установяване на икономията на конкретните разходи за несъответствия 

на сто лева произведена или продадена продукция по години на функциониране 

на системата, спрямо периода преди нейното внедряване. Като базисни стой-

ности на показателите се използват средните хронологични величини от значе-

нията на конкретните показатели през петте години, непосредствено преди 

сертификацията на системата. Ако, обаче, още на етапа преди внедряването на 

системата се констатира явна тенденция на снижаване на равнищата на разг-

лежданите разходи, е желателно като базисни стойности да бъдат използвани 

значенията на показателите за годината, непосредствено преди възприемането 

на принципите на БДС EN ISO 9001:2008, тъй като те ще отчетат последните 

постижения на предприятието в усилията му за снижаване на разходите за не-

съответствия.  

Икономията на конкретните разходи за несъответствия, която се реализира 

на сто лева произведена продукция, респективно продажби, след внедряването 

на СУК се установява, както следва: 

 БРРР РРРРИР
ii 100100100  (6) 

 БГНОЩГНОЩГНОЩ РРРРИР
ii 100100100  (7) 

 БГПГПГП РРРРИР
ii 100100100  (8) 

 ББББ РРРРИР
ii 100100100  (9) 

 БДКДКДК РРРРИР
ii 100100100  (10) 
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където:  

iРИР 100 е икономия на разходите за рекламации на сто лева продажби, по 

отделни години на функциониране на СУК;  

iГНОЩИР 100  – икономия на разходите за глоби, неустойки, отбиви от це-

ната и щети, констатирани по съдебен път на сто лева продажби, по от-

делни години на функциониране на СУК;  

iГПИР 100  – икономия на разходите за гаранционно поддържане на сто 

лева продажби, по отделни години на функциониране на СУК;  

iБИР 100 - икономия на разходите за брак на сто лева произведена продук-

ция, по отделни години на функциониране на СУК;  

iДКИР 100  – икономия на разходите за доработване и допълнителни конт-

ролни мероприятия на сто лева произведена продукция, по отделни годи-

ни на функциониране на СУК;  

БРРР 100 ,
БГНОЩРР 100 ,

БГПРР 100 ,
ББРР 100 БДКРР 100  – избрана базис-

на стойност на показателите за периода преди внедряването на СУК, в за-

висимост от установената тенденция на тяхното развитие; 

i – поредна година от изследвания период; 

i ≥ 6, при изследван период преди сертификацията на СУК от пет години. 

4) Определяне на реалната икономия на конкретните разходи за несъответ-

ствия през периода след внедряването на СУК. За целта се извършва преизчис-

ляване на реализираното по отделни години снижение на изследваните разходи 

за целия обем произведена, респективно реализирана продукция: 

 
100

*100 iiР
iР

ПрИР
ИР  (11) 

 
100

*100 iiГНОЩ

iГНОЩ

ПрИР
ИР  (12) 

 
100

*100 iiГП
iГП

ПрИР
ИР  (13) 

 
100

*100 iiБ
iБ

СбИР
ИР  (14) 
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100

*100 iiДК

iДК

СбИР
ИР  (15) 

където: 

iРИР , 
iГНОЩИР , iГПИР , iБИР , 

iДКИР са реална икономия на конкрет-

ните разходи за несъответствия по отделни години на функциониране на 

СУК;  

6i , при изследван период преди сертификацията на СУК от пет години. 

Показателите от тази група отразяват допълнителните разходи за конкрет-

ни несъответствия, които предприятието би извършило, ако е произвело същото 

количество продукция в условията преди внедряването на СУК, но е спестило.  

5) Установяване на общата икономия на разходи за несъответствия (ИРi), 

реализирана след внедряването на СУК, по отделни години от нейното функци-

ониране. 

iДКiБiГПiГНОЩiРi ИРИРИРИРИРИР  (16) 

където:  

i е поредна година от изследвания период; 

6i , при разглеждан период преди сертификацията на СУК от пет годи-

ни. 

Въз основа на извършените разчети по отделни години на функциониране 

на СУК може да се съди дали системата, прилагайки своите инструменти, е 

съумяла да доведе до трайно снижаване на разходите за несъответствия и какви 

средства е спестила на предприятието, посредством използването на своите 

инструменти. По принцип всички стойности на (ИРi), по-големи от нула, свиде-

телстват за наличие на реализирани икономии през съответната календарна 

година. За да може, обаче, да бъде направено заключението, че СУК е повлияла 

ефективно върху равнището на разходите за несъответствия, е необходимо да 

бъде установена трайна тенденция за реализиране на подобни икономии през 

целия период на функциониране на СУК. В противен случай може да се говори 

единствено и само за снижаване на разглежданите разходи, породено от слу-

чайни фактори.  
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Заключение 

Измерването на въздействието на внедрената и функционираща система за 

управление на качеството върху разходите за несъответствия има значение за 

всяка организация, търсеща ефективност. Разгледаният алгоритъм предоставя 

възможност за проследяване на измененията, които са настъпили в равнището 

на разходите за вътрешни и външни несъответствия, вследствие внедряването 

на СУК, и калкулиране на реализираните като резултат икономии в изследвано-

то направление. Получената информация може да бъде използвана успешно от 

страна на висшето ръководство на предприятието за извършване на последващи 

разчети относно ефективността и ефикасността на внедрената система.  

Необходимо е, обаче, да се обърне внимание на факта, че СУК притежава 

потенциала да редуцира разходите за несъответствия, целейки се в причините за 

тяхното възникване, единствено ако е внедрена ефективно. Ако предприятието 

прибегне до възприемане на принципите на БДС EN ISO 9001:2008 проформа, 

единствено за да получи сертификат, не може да се очаква тя да допринесе за 

съществено снижаване на изразходваните в това направление средства.  

Приложението на предложения алгоритъм, а и на всички бъдещи разчети, 

свързани с измерването на СУК, може да бъде улеснено значително, ако ключо-

ви за предприятието записи по качеството се интегрират в ползвания от него 

счетоводен софтуер. По този начин стойностите на търсените от ръководството 

показатели ще бъдат извеждани автоматично, без загуба на време и усилия за 

набор на данни и извършване на калкулации.  
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ОЦЕНКА НА БЕЗПЛАТНИ CRM-РЕШЕНИЯ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МАЛКИТЕ Е-МАГАЗИНИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Божана ИВАНОВА
1
 

 

JEL – L86, L81  Резюме 

 

Ключови думи: 

безплатни CRM 
решения, CRM в е-
търговията, оценка 
на CRM системи. 

 CRM има ключова роля за развитието на е-търговията. Онлайн 
търговците, собственици на малки е-магазини, не могат да си позво-
лят скъпа CRM система, затова е необходимо да се открие метод за 
оценка на безплатните решения, предлагани на пазара. В настоящата 
статия е извършен сравнителен анализ по формирана от нас система 
от критерии за оценка и е посочено подходящо безплатно CRM 
решение за дейността на малките е-магазини в България. 

 

Въведение 

 

Удовлетворението на клиентите е основен фактор за развитието на елект-

ронната търговия и непрекъснатото повишаване на публичния интерес към нея. 

Измененията в потребностите на клиентите са водещ фактор за развитието на е-

търговията, което прави наложително и усъвършенстването на управлението на 

взаимоотношенията с тях (CRM – Customer Relationship Management). 

В България CRM-системите не се отличават с особено висока популяр-

ност, което ги утвърждава като пазарна ниша със значителен потенциал за бъ-

дещо развитие. Приложен в дейността на малките е-магазини
1
 в страната, CRM-

софтуерът може да има значителен принос за задържането им на пазара, както и 

за бъдещото им развитие.  

Целта на тази статия е да разкрие необходимостта от прилагане на CRM-

софтуер в дейността на малките е-магазини в България и да предложи система 

от критерии за оценка и избор на безплатно CRM-решение. За изпълнението на 

поставената цел ще бъде разгледана същността на CRM-системите и приложе-

нието им в онлайн търговската дейност, ще бъдат сравнени някои от достъпните 

на софтуерния пазар решения, които са подходящи за дейността на малките е-

магазини и ще бъдат предложени възможности за внасянето на подобрения в 

управлението на взаимоотношенията с клиентите в е-търговията в страната. 

                                         
1  Катедра Информатика, Икономически университет – Варна, България. e-mail: 

bozhana.ivanova@ue-varna.bg 
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Съществуват подобни научни изследвания на чуждестранни автори 

(Bucholtz, n.d.), (Wallen, 2013), (Guay, 2014), (Bdc.ca, 2015), (G2crowd.com, 

2015), но предвид все още сравнително ниската популярност на CRM-системите 

в България, нито едно от тях не е насочено към дейността на малките е-

магазини в страната. 

 

1. Същност на CRM-системите с приложение в е-търговията 

 

В специализираната литература управлението на взаимоотношенията с клиен-

тите извън контекста на сферата на приложение, може да бъде дефинирано като 

повтарящ се процес, който превръща информацията за клиентите в позитивни 

взаимоотношения с тях (Wittenmann & Ables, 2011, p. 5). CRM-стратегиите се прила-

гат в е-търговията чрез електронните системи за управление на взаимоотношенията с 

клиентите (или e-CRM-системите, които също са наричани „CRM-системи“, тъй като 

са тяхна разновидност). Всеки е-магазин взаимодейства с множество външни систе-

ми (Русков), необходими за поддържане на всички бизнеспроцеси в дейността на 

онлайн търговците, една от които е CRM-системата (вж. фиг. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Връзка на е-магазина с външните системи, необходими 

за функционирането му 

 

CRM-системите представляват съчетание на оперативен и аналитичен 

софтуер (Buttle, 2009), като оперативната част се свързва с извличането и съх-
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раняването на данни за клиентите, пазара и други, докато аналитичната част е 

обвързана с анализа на натрупаните данни, различни техники за сегментиране 

на пазара, сравнение на данните и извеждане на отчети (Yonazi, 2011, p. 283). 

Функционалната рамка на CRM-системите може да бъде дефинирана в следните 

направления: маркетинг, продажби, обслужване, стратегии и анализ.  

CRM-решенията, подходящи за дейността на е-магазините, е необходимо 

да поддържат възможности за управление на рекламните кампании, кръстоса-

ните продажби и мултиканален маркетинг. Относно обработването на поръчки-

те, CRM-системите трябва да разполагат със средства за контрол на ефектив-

ността на обслужването, съкращаване и автоматизиране на цикъла за реализи-

ране на продажба (Fjermestad, 2015). 

Допълването на базата данни за потребителите и свързването на информа-

цията, постъпваща през всички канали за комуникация с профила на конкретен 

клиент, са основни функции на CRM-системата, като се има предвид, че данни-

те за потребителите имат фундаментално значение в изграждането на CRM-

стратегиите. Голямо значение за дейността на е-магазините и тяхното развитие 

има поддържането на модул за управление на взаимоотношенията с ключовите 

за бизнеса клиенти и задържането им като такива в дългосрочен план. 

Ролята на CRM в е-търговията е ключова, не само за подобряване на 

обслужването, но и за повишаване на търсеното от страна на клиентите качест-

во на услугите (Ward, 2008), затова можем да твърдим, че съществуването и 

утвърждаването на малките е-магазини на онлайн пазара пряко зависи от интег-

рирането на CRM-система. CRM-софтуерът е от изключително значение за 

развитието на е-търговията, но не е особено популярен и използван от онлайн 

търговците в България – едва 4% от стоте водещи представители на търговията 

на дребно в България използват CRM-софтуер (Балкан Сървисис, 2015). Осъз-

наването на необходимостта от внедряването на CRM-системи в дейността на 

малките е-магазини в България, въпреки съществуващите трудности и ограни-

чения, е важна стъпка към еволюцията на управлението на взаимоотношенията 

с клиентите и е-търговията в страната като цяло. 

Поставени пред редица затруднения като набавяне на начален капитал, 

липса на кадрови капацитет, покриване на разходите, реализиране на възвръща-

емост на инвестициите в кратки периоди, въпреки ниския интерес от външни 

инвеститори вследствие на високия риск, онлайн търговците, собственици на 

малки е-магазини, не могат да си позволят закупуването на платено CRM-

решение, в резултат на което в дейността им се наблюдават множество пробле-

ми в управлението на взаимоотношенията с клиентите. 
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Проблемите на CRM, произтичащи от външната среда на организа-

цията, са намирането на клиенти и откриване на начин за задържането им в 

дългосрочен период, адаптирането на продуктовия каталог към динамичните 

промени в интересите на потребителите, изграждането и поддържането на со-

циален профил на е-магазина или марката с цел спечелване доверието и симпа-

тиите на клиентите. 

Проблемите на CRM във вътрешната среда на организацията са свър-

зани с осигуряването на качествено обслужване (формирането на квалифициран 

персонал е трудно в условията на ограничени ресурси), загубата на информация 

в процеса на комуникация с клиентите и други. 

Разгледаните проблеми вследствие на невъзможността на онлайн търгов-

ците да закупят и интегрират платен CRM-софтуер, разкриват необходимостта 

от внасянето на подобрения в управлението на взаимоотношенията с клиентите 

в дейността на малките е-магазини в България. 

Поставени в условията на финансова несигурност, собствениците на малки 

е-магазини, се сблъскват с редица обстоятелства, затрудняващи интегрирането 

на CRM-софтуер в дейността на управляваните от тях е-магазини. По данни на 

независимо проучване, проведено в България в края на 2014 г., между първите 

по приходи 6500 компании в страната, които са представители на 58 водещи 

индустрии, процентният дял на разполагащите с внедрена CRM-система е под 

10% (CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., 2014). Едва 6% от водещите 125 компании 

разполагат с работещ софтуер за управление на взаимоотношенията с клиенти-

те. За сравнение може да се посочи, че в Европейските държави процентният 

дял на компаниите, използващи CRM-решения в дейността си, е 28% (Eurostat, 

2015). Това доказва крайно ниската популярност на CRM-системите в България, 

дължаща се на няколко основни причини, които се явяват бариери пред бизнеса 

за инициирането и апробирането на иновации. Най-трудно преодолимата от тях 

е, че цената на съвременните сложни CRM-системи обикновено излиза 

извън бюджета на малките е-магазини (вж. табл. 1). Според проучване, про-

ведено през 2013 г., само 12% от запитаните фирми са готови да инвестират в 

CRM-система без проект за еврофинансиране (ФТС България, 2013). 

 

 

 

 

 

 



Известия 

2016  •  том  60  •  №1 

114 

Таблица 1 

Месечни разходи за платени CRM-системи (CRM Switch, 2013)
2
 

 

Salesforce Microsoft Dynamics CRM SAP 

Performance $300 Professional $65 Enterprise SCM $199 

Enterprise $125 Basic $30 Enterprise Standard $149 

Professional $65 Essential $15 Team User CRM Sales $89 

 

CRM-софтуерът се отличава с особено ниска популярност сред онлайн тър-

говците в България, като основната причина, на която се дължи този факт, е свър-

зана с невъзможността да бъде направена инвестиция на капитал и ресурси от 

тяхна страна за софтуерното осигуряване на управлението на взаимоотношенията 

с клиентите. Съществуващите платени решения, разработени от водещите произ-

водители на CRM-софтуер, са твърде скъпи и надвишават финансовите възмож-

ности на собствениците на малки е-магазини в България, поради което се забавя 

развитието на управлението на взаимоотношенията с клиентите. Както вече спо-

менахме, само 12% от фирмите са готови да инвестират в CRM-система. От друга 

страна, по данни в същото проучване, 76% от запитаните смятат, че внедряването 

на CRM-система в дейността им, ще ги направи по-конкурентоспособни. Въз 

основа на казаното до тук считаме, че развитието на CRM в България може да 

бъде ускорено чрез откриването на безплатен софтуер, удовлетворяващ бизнес-

потребностите на собствениците на малки сайтове за е-търговия. 

След като разкрихме необходимостта от намирането на достъпно CRM-

решение за онлайн търговците, притежаващи малки е-магазини в страната, ще 

разгледаме някои системи, подходящи за мащабите и естеството на бизнеса им. 

Тъй като безплатните CRM-системи често се възприемат погрешно, като със 

системи с отворен код, първо, ще разясним различията между двата вида софтуер. 

Безплатно е такова CRM-решение, което се разпространява свободно без 

такси за придобиването, инсталирането, интегрирането и функционирането на 

приложението (Meeker, 2008, p. 21 – 22). 

Решенията с отворен код предоставят на потребителите достъп до кода и 

свобода за модифицирането му, но това не означава, че софтуерът е безплатен и 

че програмистите, които го разработват, го поддържат и усъвършенстват безп-

латно (Opensource.com, n.d.).  

Следователно, имайки предвид ограничения бюджет на малките е-

магазини в България, като подходящо решение можем да посочим безплатния 
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софтуер, който може да бъде приложен за целите на управлението на взаи-

моотношенията с клиентите. В това определение попадат следните видове 

софтуерни решения – безплатни CRM-системи, ограничени CRM-системи и 

адаптирани решения
3
.  

 Безплатните CRM-системи биват такива, които са съхранявани на сър-

вър, собственост на CRM-доставчика, или на такъв, който е закупен от 

онлайн търговеца (FitzGerald, 2012). 

Първият вид представлява софтуер, съхраняван на хостинг, до който соб-

ственикът на е-магазина няма достъп. Основните му недостатъци са свързани 

със сигурността на данните, надеждността на услугата и възможността за слаба 

поддръжка.  

Вторият вид безплатни CRM-системи представлява приложения, инста-

лирани на хостинг, закупен от търговеца. При този вид системи онлайн търго-

вецът има пълна свобода за реализиране на корекции върху кода и начина на 

функциониране на системата. Избягват се и някои проблеми със сигурността на 

данните, което води до нейното повишаване, а високото ниво на сигурност е 

едно от основните изисквания при реализирането на покупки и продажби он-

лайн (Илиев, 2011, с. 33 – 35). И тъй като клиентите в България все още под-

хождат с известно недоверие към сайтовете за е-търговия, можем да посочим 

CRM-решенията, съхранявани на хостинг на търговеца, като по-подходящи. 

 Ограничен софтуер – този вид решения предоставят ограничени въз-

можности на търговците в безплатната си версия. Недостатък е твърде 

ниският брой на потребителите, които могат да ползват системата. 

 Адаптирани решения – софтуерни решения, адаптирани и прилагани 

от търговеца за целите на CRM. Като пример могат да бъдат посочени 

електронни таблици в MS Excel, Google Sheets и други, използвани като 

база за събиране на информация за потребителите. Недостатъците им се 

отнасят до необходимостта от предварителна адаптация към дейността 

на е-магазина и ограничената им функционалност, тъй като осигуряват 

софтуерно даден процес само частично. 

 

2. Оценка на безплатни CRM решения 

 
Онлайн търговците не разполагат с необходимата компетентност в област-

та на безплатните решения, което затруднява избора им. Те не познават систе-

мите, предлагани на софтуерния пазар и значението на техните характеристики. 

Едно решение с даден функционален обхват може да бъде подходящо за опре-
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делен собственик на малък онлайн магазин, предвид специфичните му бизнес-

потребности, но това не го прави универсално решение. Например, докато една 

CRM-система предлага усъвършенствани възможности в управлението на про-

дажбите, друга е по-развита в софтуерното осигуряване на маркетинговите 

дейности, което разколебава онлайн търговците и забавя избора им. 

Достигаме до извода, че е необходимо да се изготви система от критерии 

за оценка на съществуващите безплатни CRM-решения, която да помага на 

собствениците на малки е-магазини лесно да се ориентират и насочат към тако-

ва, отговарящо максимално на индивидуалните им изисквания. Оценъчните 

критерии биха могли да бъдат много по-подробни, но тъй като анализът не е 

насочен към разработката на CRM-софтуер, а към улесняване на търговците в 

избора им на решение, считаме че обособени в следните групи, условията за 

сравнение са достатъчно изчерпателни за удовлетворяването на тази цел: 

 Обхват на софтуера – дава оценка на обхвата на системите в управле-

нието на продажбите, маркетинговите дейности и други. 

 Разширени функции – отразява функционалния обхват, който е пре-

доставен на служителите на е-магазина за улеснение на работните про-

цеси, включвайки функции като възможност за извличане на отчети с 

променлива структура, създаване на формуляри и други. 

 Социална активност – оценява възможността за интеграция със соци-

алните мрежи, което е важно особено, за дейността на малките е-

магазини, тъй като увеличава комуникационните канали. 

 Технологии – отразява съвкупност от технически аспекти като вида на 

хостинга, базата данни и други. 

 Интеграция – показва възможностите за интеграция на системата с ня-

кои от най-използваните от онлайн търговците софтуерни продукти като 

e-mail клиенти и други. 

 Помощ на потребителите – отразява набора от инструменти, чието 

предназначение е насочено към съдействие на потребителите.  

С цел да постигнем яснота относно това, до каква степен безплатните 

CRM-решения осигуряват софтуерно работните процеси в дейността на 

малките е-магазини, формулирахме критерии за оценка (групирани във 

вече дефинираните функционални направления) и изготвихме сравнение 

на възможностите им (вж. табл. 2). Обобщените от нас данни са въз основа на 

резултатите на едни от утвърдилите се като най-популярни и ефективни през 

последните години безплатни CRM-системи на софтуерния пазар, според реди-
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ца проучвания в областта (Bucholtz, n.d.), (Wallen, 2013), (Guay, 2014), (Bdc.ca, 

2015), (G2crowd.com, 2015). 

Таблица 2 

Сравнение на възможностите на безплатни CRM-системи 

 

№ Критерий 
Civi 

CRM 

Com

piere 

Con-

cur-

sive 

Open

Taps 

Splen-

did-

CRM 

Sug-

arCR

M 

vTiger XRMS Xtuple 

I 
Обхват на соф-

туера 
         

1 
Автоматизация на 

продажбите          

2 Маркетинг 
         

3 
Поддръжка на 

клиентите          

4 

Управление на 

взаимоотношени-

ята с партньорите 
         

5 Мобилна версия 
         

II 
Разширени фун-

кции 
         

1 
Табла за управле-

ние          

2 

Хранилища за 

данни и онлайн 

аналитична обра-

ботка на данни 

(OLAP) 

         

3 
Отчети с промен-

лива структура          

4 

Инструменти за 

създаване на 

формуляри 
         

5 

Инструменти за 

дизайн на работ-

ните процеси 
         

III Социална ак-          
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тивност 

1 

Възможност за 

създаване на 

портал на търго-

веца 

         

2 

Възможност за 

създаване на 

портал на трета 

страна 

         

3 

Интеграция със 

социалните мре-

жи 
         

IV Технологии          

1 Saas 
         

2 
Saas SLA (service 

license agreement)          
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В първата група с критерии „Обхват на софтуера“ оценките са приблизи-

телно сходни. С по-ниско ниво се отличават OpenTaps и XRMS, а най-слабо 

поддържаният критерий в групата е управлението на взаимоотношенията с 

партньорите (Partner Relationship Management). 

По разгледаните критерии в група „Разширени функции“ CiviCRM и 

XRMS са с по-слабо развити възможности, особено когато се отнася до храни-

лищата за данни и онлайн аналитичната обработка на данни, генерирането на 

отчети с променлива структура и инструментите за създаване на формуляри. 

Останалите продукти покриват критериите с относително сходни оценки. 

От гледна точка на показателите, свързани със социалната активност, 

два продукта се отличават с много добра поддръжка, а имено Concursive и 

SugarCRM (Community Edition). Интеграцията със социалните мрежи е един от 

водещите по значимост критерии при избора на CRM-система за дейността на 

малките е-магазини. Продуктите OpenTaps и XRMS са с най-слаби възможности 

и в тази група критерии, което почти ги елиминира като възможен избор на най-

подходящо за дейността на малките е-магазини решение. 

В четвъртата група с критерии – „Технологии“, решенията с най-слаби 

възможности са Compiere и Xtuple. Предоставянето на продукта като услуга, 

поддръжката на SQL и MySQL Server, както и съхранението на хостинг на тър-

говеца, са критерии, които се поддържат само от три продукта. Това са 

SugarCRM, Splendid CRM и XRMS. 

Петата група критерии „Интеграция“ е от особена важност за работните 

процеси в дейността на малките е-магазини, включващи работата с e-mail кли-

ент, интеграцията с ERP-пакети и други. Приложенията, отличаващи се с ниски 

възможности, са CiviCRM и XRMS, докато с по-добро ниво на интеграция са 

Splendid CRM и Xtuple. 

Последната група с критерии „Помощ на потребителите“ също има клю-

чова роля за CRM-системите, прилагани в е-търговията, а единственото реше-

ние, което отговаря и на двата разгледани признака, е SugarCRM. 
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След направения сравнителен анализ по изготвената от нас система от 

критерии, като направления, в които безплатните CRM-системи имат потенциал 

за развитие, можем да посочим интеграцията със социалните мрежи и външ-

ни системи и приложения, необходими в работата на онлайн търговците; 

обогатяването на инструментариума за управление на данните за потреби-

телите; генерирането на справки, отчети и формуляри. От представените 

данни можем да направим извод, че на пазара все още не съществува безплатно 

решение, удовлетворяващо напълно всички изследвани критерии. Развитите в 

една функционална област системи имат пропуски в друга, което пречи да по-

сочим едно най-подходящо за всички малки е-магазини решение, но формира-

ната от нас система от критерии за оценка помага за насочването на он-

лайн търговците в избора им на безплатен CRM-софтуер. 

Въпреки изброените посоки за усъвършенстване, безплатният CRM-

софтуер представлява изгодно решение за онлайн търговците, собственици на 

малки е-магазини, затова на база на изследваните показателите, оценяваме 

SugarCRM Community Edition като CRM софтуер със значително по-богати 

възможности, в сравнение с останалите безплатни системи.  

 

Заключение 

 

В тази статия бяха разгледани същността на CRM-системите и значението 

им за е-търговията. Посочени бяха част от трудностите, пред които са поставе-

ни собствениците на малки е-магазини в България и беше разкрита необходи-

мостта от намирането на безплатно софтуерно решение. Чрез извършването на 

сравнителен анализ по формирана от нас система от критерии за оценка, класи-

фицирани в шест основни групи, бяха посочени основните предимства и недос-

татъци на безплатните CRM-решения, предлагани на пазара. Като препоръка за 

софтуерното осигуряване на управлението на взаимоотношенията с клиентите в 

малките е-магазини посочваме съчетанието от употребата на системата 

SugarCRM Community Edition в комбинация със съвкупност от допълнителни 

приложения, ориентирани към потребностите на търговците, излизащи извън 

обхвата й, под формата на адаптирани решения. Посоченото решение е подхо-

дящо за прилагане в дейността на малките е-магазини в България.  

В резултат на извършеното изследване на безплатни CRM-системи, бяха 

направени изводи, които могат да насочат онлайн търговците в избора им на 

решение, подходящо за мащаба и специфичните потребности на бизнеса им. 
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Познавайки смисъла на CRM и разбирайки значението му за дейността на 

е-магазините, можем да твърдим, че този вид софтуер, както и електронната 

търговия, имат огромен потенциал за бъдещо развитие в България. 

 

Бележки 

 

1. Не съществува общоприета дефиниция на понятието „малък е-магазин”. В 

тази статия разглеждаме като такъв е-магазин, който регистрира годишен 

приход под 50 000 лв., разполага с персонал под 15 души и брой на продук-

тите в каталога – под 4000. 

2. Посочените данни отразяват цените на различните версии на CRM-

системите (Salesforce, Microsoft Dynamics CRM и SAP) на месец за 1 потре-

бител. 

3. Под „адаптирани решения“ следва да се разбират софтуерни продукти, чиято 

функционалност би могла да бъде адаптирана и приложена за целите на 

CRM в дейността на малките е-магазини. 
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