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За научния форум 
 
Научен форум „Иновации и конкурентоспособност“ (22-23 ок-

томври 2020) представлява заключително събитие във връзка с 

реализирането на дейностите по проект № КП-06-М25-

5/17.12.2018 „Концептуален модел за внедряване на иновации и 

повишаване конкурентоспособността на индустриалните предпри-

ятия“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министер-

ство на образованието и науката. Проектът получи финансиране 

по „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследва-

ния на млади учени и постдокторанти – 2018 г.“. 

 

Освен екипа на проекта, съорганизатори на събитието са: 

➢ Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; 

➢ Факултет по икономически и социални науки, ПУ „Паисий 

Хилендарски“; 

➢ Катедра „Управление и количествени методи в икономика-

та“, ФИСН; 

➢ Екип на проект СП19-ФИСН-006 „Политически и иконо-

мически измерения на избирателните системи в страните 

от Европейския съюз“; 

➢ Студентски съвет към ПУ „Паисий Хилендарски“; 

➢ Клуб на мениджъра към ФИСН; 

➢ Клуб „Маркетинг“ към ФИСН; 

➢ Клуб на политолога към ФИСН. 

 

В рамките на форума бяха организирани две събития, а имен-

но: 

➢ 22 октомври 2020 г. - Първа национална научна конферен-

ция зa студенти, докторанти и млади учени „Иновации и 

конкурентоспособност“; 

➢ 23 октомври 2020 г. - Кръгла маса на тема „Повишаване 

конкурентоспособността на винарската индустрия посред-

ством иновации“. 

 

На конференцията своите изследвания представиха студенти, 

докторанти, млади учени и пост-докторанти от България и Русия, 

като техните доклади са включени в настоящия сборник. При отк-
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риването на конференцията приветствия към участниците лично 

или чрез изпратени поздравителни адреси отправиха: 

➢ проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, гр. София; 

➢ доц. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийски университет, 

гр. Стара Загора; 

➢ доц. д-р Илиан Минков, заместник декан на Стопански фа-

култет, Икономически университет, гр. Варна;  

➢ доц. д-р инж. Валентина Николова-Алексиева, декан на 

Стопански факултет, Университет по хранителни техноло-

гии, гр. Пловдив;  

➢ доц. д-р Тони Михова, ръководител на катедра „Индустри-

ален мениджмънт“, Технически университет- София, фи-

лиал Пловдив;  

➢ доц. д-р Блага Стойкова, декан на Стопански факултет, 

Тракийски университет, гр. Стара Загора;  

➢ доц. д-р Ангел Димитров, ръководител на катедра Управ-

ление и количествени методи в икономиката, Факултет по 

икономически и социални науки, ПУ „Паисий Хилендарс-

ки“. 

 

В кръглата маса взеха участие представители на академичната 

общност, винопроизводители и винени експерти, чиито презента-

ции са включени в Част 2 на настоящия сборник. Приветствие към 

участниците отправиха: 

➢ д-р Дани Каназирева, областен управител на област Плов-

див, което беше представено от заместник областния упра-

вител г-н Петър Петров;  

➢ доц. д-р Иван Соколов, главен директор на Международен 

панаир Пловдив;  

➢ доц. д-р Анелия Пържанова, директор на Варненски свобо-

ден университет – филиал Смолян;  

➢ доц. д-р Венелин Кафеджиев, Варненски свободен универ-

ситет – филиал Смолян; 

➢ доц. д-р Надя Чернева, заместник ректор на ПУ „Паисий 

Хилендарски“ по Международно сътрудничество, акаде-

мична мобилност, връзки с обществеността и протокол. 
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 КОНКУРЕНТНО ПОЗИЦИОНИРАНE  

НА БЪЛГАРСКАТА ВИНАРСКА ИНДУСТРИЯ 

Гергана Димитрова1 

1Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Катедра „Управление 

и количествени методи в икономиката“, главен асистент, доктор, Бъл-

гария,  

 E-mail: gergana_dim@uni-plovdiv.bg  

  
Резюме. Пленарният доклад представя резултатите от изследване на конкурен-

тоспособността на МСП от винарската индустрия в страната, реализирано в рам-

ките на проект № КП-06-М25/5/17.12.2018 „Концептуален модел за внедряване на 

иновации и повишаване конкурентоспособността на индустриалните предприя-

тия“, финансиран от Фонд „Научни Изследвания“ към МОН. Публикацията е част 

от по-обемен труд, насочен към прилагане на клъстерния подход за конкурентно 

позициониране на българската винарска индустрия. Нейна цел е да бъдат изведе-

ни тенденциите на световния пазар на вино и позицията на страната, както и 

водещите фактори за формиране на конкурентния статус на МСП от винарската 

индустрия (преобладаващи в сектора), тяхната стратегическа насоченост и воде-

щите им конкурентни предимства за позиционирането в национален и световен 

мащаб.  

Ключови думи: конкурентоспособност, конкурентно позициониране, конкурен-

тни предимства, винарска индустрия 

 

COMPETITIVE POSITIONING  

OF THE BULGARIAN WINE INDUSTRY 

Gergana Dimitrova 1 

1 University of Plovdiv ‘Paisii Hilendarski’, Faculty of Economics and Social 

sciences, Department of Management and Quantitative Methods in Economics, 

Bulgaria, Chief Assistant Professor, PhD, Bulgaria 

 E-mail: gergana_dim@uni-plovdiv.bg 

 
Abstract. This plenary report presents the results of research of the competitiveness of 

SMEs in the wine industry in the country, implemented within the project № KP-06-

M25/5/17.12.2018 – “Conceptual Model for Innovation and Increasing the 

Competitiveness of Industrial Enterprises”, funded from the Scientific Research Fund at 

the Ministry of Education and Science. It is part of a larger volume of work aimed at 
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applying The Cluster Approach to Competitive Positioning of the Bulgarian Wine 

Industry. The purpose of the publication is to present the trends of the world wine 

market and the position of our country on it, as well as the leading factors for the 

formation of the competitive status of SMEs in the wine industry (predominant in the 

sector), their strategic focus and leading competitive advantages worldwide and in the 

country. 
Keywords: competitiveness, competitive positioning, competitive advantages, wine 

industry   

   

 

1. Въведение 

Световният пазар на вино, представен (условно) от две групи страни-

винопроизводители, функционира в условия на ожесточена конкуренция. 

Налице е „сблъсък“ между наложените от т. нар. “Стар винен свят” ве-

ковни традиции и добри практики в областта на производството и търго-

вията с вино и по-съвременния стил и модерен подход, характерни за т. 

нар. “Нов винен свят”, включващ държавите от Южна Америка, Австра-

лия и Азия, Китай, САЩ и пр.  

Въпреки че се причислява към страните-винопроизводители от “Ста-

рия свят”, според специалисти в бранша, страната ни се определя като 

следваща  смесена стилистика, съдържаща елементи и от съхранения 

традиционализъм, и от модернистичния привкус, присъщи на “новите“ 

страни - винопроизводители, които в последните години все по-

категорично се заявяват на международната сцена и се позиционират 

сред лидерите в бранша.  

Българската винарска индустрия функционира в условия на: 

✓ Нарастваща конкуренция в световен мащаб и наблюдаваща се ця-

лостна структурна трансформация на винения сектор. 

✓ Благоприятно географско местоположение и почвено-климатични 

условия, подходящи за отглеждането на автентични винени сорто-

ве, от една страна, а от друга - богат опит и наложени добри прак-

тики в производството на вино, превръщащи сектора в традицио-

нен подотрасъл за българската икономика.  

✓ Фрагментиран национален пазар на вино, на който преобладаващо 

функционират голям брой микро-, малки и средни предприятия с 

близки пазарни дялове. Високи нива на конкуренция, с изявена 

монополистична структура и акцент към диференциация на бъл-

гарските винопроизводители (в национален и световен мащаб). 

✓ Необходимост от стратегическа диференциация, породена и от 

наблюдаващата се динамика в потребителските вкусове и предпо-

читания, водеща до необходимостта от предлагане на вино с раз-

лично качество и цена, в различни опаковки, разфасовки, търговс-
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ки марки и пр., а оттам и стремеж към разграничаване в “необят-

ното море от видове и марки”. 

✓ Ограниченост в ресурсите и възможностите на преобладаващите в 

сектора МСП, която се отразява на тяхната конкурентоспособност 

и налага независимите организации да пренасочват стратегически-

те си усилия на към нови способи за конкурентно поведени, като 

форма на приспособяване към промените на средата и позициони-

ране на конкурентния пазар. 

С оглед на посоченото,  

От една страна са налице предпоставки за изследване на конкурен-

тоспособността на българските винопроизводители и определяне на въз-

можностите за конкурентното им позициониране на вътрешния и между-

народните пазари.  

А от друга страна – ясно изразените процеси на концентрация и 

специализация на българското винопроизводство и обособените лозаро-

винарски райони, водят до формиране на винени области и предполагат 

преориентация в стратегическата насоченост на българските винопроиз-

водители към коопериране помежду им за налагане на вината от автен-

тични локални сортове - качествените вина със защитено географско 

указание (ЗГУ) и защитено наименование за произход (ЗНП). 

Предмет на изследването е да бъде определена конкурентната по-

зиция на винарската индустрия и конкурентоспособността на функцио-

ниращите в нея винарски предприятия, посредством генерираните конку-

рентни предимства и заемания пазарен дял на пазара на вино.  

Обект на изследване са преобладаващо функциониращите в българ-

ската винарска индустрия малки и средни предприятия (МСП). 

 

 

2. Изложение 

Конкурентоспособността е водеща концепция за развитие на съвре-

менната икономика, основополагаща за функционирането на отделните 

стопански единици и индустриалните сектори, в които те упражняват 

дейността си, а оттам и за растежа на националната икономика.  

Семантиката на думата „конкурентоспособност“ произлиза от “който 

може да се конкурира”, т.е. в основата ѝ стои конкуренцията, определяна 

като двигател за развитие на стопанските субекти, които, поставени в 

условия на конкурентна борба, се стремят да реализира целите си, пости-

гайки превес и надмощие над своите съперници.  

Развитието на теорията на конкуренцията е белязано от имената на 

видни икономисти, поставящи фокус към отделни същностни моменти, 

характерни за различните периоди от нейния генезис. Първоначално 

конкуренцията се определя като “невидимата ръка на пазара” (Smit, 
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1983) и се разглежда като статично понятие, с подчертано значение на 

„пазарната структура, която определя взаимодействието между фир-

мите на отрасловия пазар и начините за създаване на пазарно равнове-

сие“ (Nenov & Minkov, 2015) - структурен подход. По-късно е предста-

вяна като “динамичен процес” (поведенчески подход), свързван с про-

мяната, а не с равновесието, с фокус към предприемаческата дейност и 

нововъведенията, преобразуващи действителността (Shumpeter, 1934, 

2000). С настъпването на новата индустриална епоха (новото индустри-

ално общество) се обособяват и нови виждания, които Джон Гълбрайт и 

последователите следват, и според които конкуренцията се разглежда 

като форма на взаимодействие между индустриалните предприятията. 

Подобен подход се наблюдава и при Майкъл Портър и представителите 

на Харвардската бизнес школа, чиито идеи се свързват с индустриалната 

концепция за конкуренцията, с поставен фокус не върху икономиката 

като цяло, тъй като „една нация не може да е конкурентоспособна във 

всичко“ (Porter, 2004:22), а върху индустриалните сектори, в които се 

бележи ръст на производителността.  По този начин акцентът е върху 

двата основни критерия, определящи за конкурентоспособността на ор-

ганизациите и избора на конкурентна стратегия (Porter, 2004:58) струк-

турата на индустрията, определена въз основа на анализ на конкурен-

тната среда и позиционирането на организациите в тази индустрия.  

Това изисква пълен, задълбочен и периодичен анализ както на индус-

триалната среда, така и на стратегическа насоченост на организациите за 

заемане на конкурентна позиция в нея. 

С оглед на посоченото, конкурентното позициониране на бизнес орга-

низацията (в условия на динамична среда) се определя от една страна от 

влиянието на факторите на средата, в която функционира (задълбочен и 

периодичен анализ на индустриалната среда), а от друга – от конкурент-

ните предимства на организациите и тяхната стратегическа насоченост, 

посредством които се постига превес над конкурентите и същите се по-

зиционират в конкурентната среда.  

Именно въз основа на резултатите от конкурентния анализ и сравня-

ването с конкурентите, предприятията се ранжират помежду си, устано-

вяват се границите на конкуренция между тях, идентифицират се обосо-

бените пазарни дялове и се определя развитието на пазара. 

Така, между понятията конкурентоспособност и конкурентна по-

зиция може да бъде изведена причинно-следствена връзка, която е дву-

посочна, тъй като въз основа на своята конкурентна способност органи-

зацията се позиционира в средата, в която осъществява дейността си, но и 

обратно - постигнатите нива на конкурентоспособност са следствие както 

на конкурентните и предимства, така и на възможностите и да се позици-

онира конкурентно. 



19 

 

За определяне на конкурентната структура на индустриалния сек-

тор, важен момент е неговото точно дефиниране като обхват, жизнен 

цикъл, стратегическо групиране и стратегическо картографиране на кон-

курентите, анализ на силата на факторите (конкурентните сили) в секто-

ра, равнището на конкуренция и пр. Въз основа на непрекъснатия мони-

торинг, оценка и анализ на индустриалната среда организацията осъщес-

твява конкретни стратегически дейности за адаптиране към динамиката 

на тази средата, сред които и такива, насочени към повишаване на нейна-

та конкурентоспособност и конкурентното и позициониране.  

Позиционирането може да бъде определено като процес, при който 

една организация се стреми да заеме и задържи такова място, което да я 

отличава и съизмерва с нейните конкуренти. Това насочва вниманието, от 

една страна към диференцирането на разглежданата организация и уста-

новяване на отличителното място, което тя заема сред нейните конкурен-

ти (Ries & Trout, 1982), а от друга – към нейния конкурентен статус и 

постигнатите равнища на конкурентоспособност, посредством който се 

позиционира конкурентно спрямо останалите организации.  
За целите на конкурентния анализ се използва (предимно) сравни-

телно-оценъчния подход (на база на експертно мнение), при който се 

прави оценка на определени показатели - обикновено това са т.нар. клю-

чови фактори1 (Dimitrova, T., 2018:72), в сравнителна перспектива между 

дадена организация и нейните конкуренти. Като водещ и “ключово зна-

чим” показател за позиционирането на фирма, индустрия, държава се 

определя пазарния дял (виж: Nenov & Minkov, 2015:143; Zafirova, 2009; 

Dimitrova, T., 2018:133 и др.). Широка приложимост има и подходът на 

потребителската оценка (Hristova, 2014), при който ключов фактор за 

конкурентното позициониране на организацията са потребителите, с 

техните потребности и възприятията им за продуктите/услугите на орга-

низацията спрямо тези на конкурентите и. Сред подходите за конкурент-

но позициониране на организациите (в отговор на налагащите се съвре-

менни тенденции), се откроява и този, насочен към формиране на бизнес 

мрежи и изграждане на взаимоотношения с всички заинтересовани стра-

ни. (Hakansson & Shehota, 1995; Dimitrova et all, 2016:53). 

Анализът на конкурентите се разглежда като “централен проблем на 

стратегическия маркетинг“ и се идентифицира с  „маркетингова война“ 

(Stoyanov, 1995:3-4), в чиято основа стоят: определянето на “бъдещи цели, 

настояща стратегия, прогноза и оценка, възможности“ (Porter, 2010:82) 

 
1 За ключови фактори се определят тези, които могат да осигурят преимущество на дадена 

фирма спрямо конкурентите й. Тези фактори “имат пряко отношение към способността 

на организацията да удовлетворява нуждите, потребностите и желанията на настоя-
щите и потенциалните си клиенти” и се приемат за “източници на потенциални конку-

рентни предимства”, с оглед на повишаване на конкурентоспособността й.  



20 

 

на конкурентите, техните силни и слаби страни и модели на реакция 

(Kotler, 2002:229, 238-242).  

Т.е. при конкурентния анализ са поставени както конкурентните пре-

димства, като водещи силни страни, така и конкурентното поведение  на 

организациите или т. нар. “профил на реакция на конкурента” (Porter, 

2010:104-105). Моделите на реакция са с насоченост към офанзивни или 

дефанзивни действия за заемането на по-добри позиции в конкурентната 

борба в условия на динамична среда. Това пък от своя страна е опреде-

лящо при избора на конкурентна стратегия за позициониране и развитие. 

 

 

3.  Методология 

Като многомерно и многоаспектно понятие, измерването на конку-

рентоспособност се реализира с помощта на система от фактори и пока-

затели, която не е единна и унифицирана, поради различните становища 

относно същността на изследваната категория. За целите на настоящето 

изследване се използват тези показатели, които се приемат за ключови 

при изследване на конкурентоспособността на винарските предприятия.  

Предложена е методология, разработена чрез подбор, систематизира-

не, (пре)структуриране и допълване на съществуващи методики и показа-

тели, адаптирани към характеристиките и спецификите на обекта на изс-

ледване и поставените изследователски задачи. Конкурентоспособността 

се изследва на базата на предложените два концептуални модела (виж: 

Dimitrova, 2019): за генериране на конкурентни предимства, посредством 

инструментариума на маркетинговия микс в процеса на създаване на 

стойност за клиента и за оценяване на конкурентоспособността (конку-

рентен статус) и нейното повишаване, чрез оползотворяване на конку-

рентния потенциал на предприятията в изследваната индустрия. 

Методологията стъпва на оценка на вторични източници на информа-

ция и проведени емпирични изследвания. Направените анализи са осно-

вани на оценка на експертно мнение.  

Изследователски подходи: При провеждането на емпиричното изслед-

ване се залага на принципа „триангулация“, като се съвместява използва-

нето на количествени и качествени изследователски подходи. Посочено-

то позволява  резултатите от едното изследване да се проверят, допълват 

и валидират чрез другото (виж: Simeonova, 2010), като  им придава равно 

влияние. Първоначално се обработва вторичната информация, след това, 

количествената информация от структурираните интервюта и накрая – 

тази от дълбочинните интервюта.  

В тази връзка, постигането на поставените цели и изпълнението на из-

следователските задачи се аргументира посредством: 
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I. За анализ на конкурентната среда на световния пазар на вино и по-

зицията на страната ни се извършва: обработка и систематизиране 

на вторични данни от официални източници за информация, научни 

публикации и издания на: Националната лозаро-винарска камара 

(НЛВК), Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ), На-

ционалния статистически институт (НСИ), International Organization 

of Vine and Wine (OIV) и др. 

II. За анализ на конкурентоспособността и конкурентното позициони-

ране на МСП от винарската индустрия в страната ни се използват 

данни от първични източници на информация, получени чрез: 

 

1) Проведено онлайн анкетно проучване (структурирано интервю) 

сред МСП от винарската индустрия в България. 

Анкетното проучване е сред най-предпочитаните методи за допитва-

не, регистриране и оценка на информация. Настоящото анкетното проуч-

ване е реализирано онлайн, чрез платформата https://survey.prowis.online/. 

Анкетната карта е насочена към изследване на иновациите и конкурен-

тоспособността на българската винарска индустрия. Информация за ме-

тодологията на изследване и резултатите от иновационната активност на 

МСП от винарската индустрия в страната ни е представена в публикации 

на екипа от проекта (виж: Angelova & Pastarmadzhieva, 2020; 

Pastarmadzhieva & Angelova, 2020-1; Pastarmadzhieva & Angelova, 2020-2). 

Предмет на настоящата студия е частта, фокусирана върху конкурентос-

пособността на МСП от винарската индустрия. Въпросите в тази част са 

насочени към: определяне на конкурентоспособността на винарските 

предприятия (конкурентен статус), конкурентната им позиция и водещи-

те им конкурентни предимства за постигане на диференциация, изведени 

посредством  управление на фирмените дейности (мениджмънт) и инст-

рументариума на маркетинговия микс, както и използваните стратегии и 

анализи. 

От всички 156 бр. изпратени на е-майл линкове към анкетната карта, 

са попълнени и обработени 57 броя анкети, което представлява 20% от 

статистическата целева съвкупност (по данни от Доклад за дейността на 

ИАЛВ, към 2019 г. активните винопроизводители са 280 бр.) и 37% от 

изпратените анкетни карти. 

За целите на изследването се използва скала за оценка, с показатели 

от 1 (ниска) до 5 (висока). За обработването на информацията се използ-

ват Статистически софтуер за социално-икономически изследвания  IBM 

SPSS Statistic 25 и Microsoft EXCEL. 

2) Проведени дълбочинни интервюта със собствениците и/или ме-

ниджърите на МСП от винарската индустрия на територията на 

страната. 

https://survey.prowis.online/
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С оглед на разширяване и конкретизиране на информацията от анкет-

ното проучване, за целите на изследването са проведени дълбочинни 

интервюта със собственици/мениджъри от винопроизводствените предп-

риятия, участвали в анкетното проучване. Интервютата се отличават с 

ниска степен на структурираност, провеждат се с ограничен брой респон-

денти  и открояват субективно мнение и индивидуални особености, но 

изразени в дълбочината на изследваната проблематика. За провеждане на 

дълбочинните интервюта се използва извадково изследване. Формирана-

та извадка е типологична, тъй като респондентите са целенасочено подб-

рани така, че да се дава по-широк обхват и различен поглед по поставе-

ните въпроси. Дълбочинното интервю е проведено с общо десет респон-

дента. Сред тях има представители на МСП от винарската индустрия от 

различни винени области и лозаро-винарски райони в страната. Интер-

вюта са проведени и със собственици, и с мениджъри от попълнилите 

анкетата винопроизводствени предприятия. Сред респондентите има 

представители от микро-, малки и средни винарски предприятия. 

Интервютата са проведени лице в лице. Те съдържат общо 12 въпроса, 

7 от които насочени към изследване на конкурентоспособността и имащи 

отношение към клъстерния подход за нейното повишаване. Въпросите в 

това направление са насочени към: участието в съвместни дейности; тен-

денциите в сектора; неусвоените възможности и проблемните области; 

институционалната подкрепа за развитието на винопроизводството. 

Проведените интервюта са записани и транскрибирани, като информаци-

ята от тях се използва в обобщен вид за целите на изследването.  

За реализиране на изследователските цели и задачи се използват след-

ните изследователски методи за регистриране на информация, които в 

съвкупността си формират конкретната методика: теоретичен (анализ и 

синтез; индукция и дедукция), маркетингов, сравнителен, секторен, ситу-

ационен (SWOT анализ), системен, диагностичен, експертен; графичен и 

номографски методи, както статистически методи и модели за обработка 

и анализ на получените резултати (Veleva & Ruseva, 2016; Keskinova, 

2018) в т.ч. дескриптивен, факторен и кореспондентен анализи. 

 

 

4. Резултати и дискусия 

4.1. Конкурентна позиция на българското винопроизводство на 

световния пазар на вино 

Производство на вино 

Съгласно изнесената информация на OIV (OIV, 2019), основните 

страни винопроизводители за 2018 г. (с продукция над 1 mhl) са 22 на 

брой. Приема се, че тяхната продукция определя световното винопроиз-

водство за 2018 г., което е в размер на 292 mhl, с ръст от 17% спрямо 
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предходната 2017 г. (когато е 249 mhl). От тях, сред топ 5 на винопроиз-

водителите в света попадат Италия, Франция, Испания, САЩ и Аржен-

тина (виж Табл. 1), като на тяхното производство (186,2 mhl) се падат 

близо 64% от световното производство на вино за 2018 г.м като близо 

80% от този дял принадлежи на страните-винопроизводители от Европа. 

Лидер в направлението за 2018 г. е Италия, с пазарен дял 19% и ви-

нопроизводство, изчислено на 54,8 mhl. С най-голям растеж в индустрия-

та (сред топ пет) за същата година са Испания (37%) и Франция (34%), а 

сред останалите държави - Германия (38%) и Швейцария (40%). 

Макар и на 22-ра позиция, на България е отредено място сред ос-

новните винопроизводители в световен мащаб, с производство за 2018 г. 

оценено на 1 mhl и пазарен дял 0,34%. В сравнение с 2017 г. за страната 

ни е налице спад от (-10%), но спрямо 2014 г. се наблюдава ръст, в размер 

на (25%). 

 

Таблица 1: Основни страни-винопроизводители (с продукция над 1 mhl) 

за периода 2014 - 2018 г. 

 

Държава 2014 г., mhl 2015 г., mhl 2016 г., mhl 2017 г., mhl 2018 г., mhl
2018/2017 

ръст, %
Пазарен дял, %

1 Италия 44,2 50 50,9 42,5 54,8 29% 19%

2 Франция 46,5 47 45,3 36,3 48,6 34% 17%

3 Испания 39,5 37,7 39,7 32,5 44,4 37% 15%

4 САЩ 23,1 21,7 23,7 23,3 23,9 3% 8%

5 Aржентина 15,2 13 9,4 11,8 14,5 23% 19%

6 Чили 9,9 12,9 10,1 9,5 12,9 36% 2%

…

21 Швейцария 0,9 0,9 1,1 0,8 1,1 40% 0,38%

22 България 0,8 1,4 1,2 1,2 1 -10% 0,34%

Общо: 270 275 270 249 292 17%  

Източник: OIV (OIV, 2019) и изчисления на автора 

 

Световната консумация на вино бележи възходящ тренд в периода 

2000 - 2008 г. От 2008 до 2018 г. се поддържа относително стабилно рав-

нище, като изключение прави спада през 2014 г., който е поради лоши 

климатични условия, отразяващи се неблагоприятно върху производство-

то и потреблението на вино в световен мащаб. За последните пет години 

(от 2014 г. до 2018 г.) се наблюдава лек възходящ тренд в потреблението 

на вино. 
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       Фиг.  1. Световна консумация на вино (2000-2018); 

       Източник: OIV (OIV, 2019) 

 

Консумацията на вино по света за 2018 г. възлиза на 246 млн. хекто-

литра, като пет страни консумират почти половината от  посочения обем: 

САЩ – 13,46%, Франция – 10,9%, Италия – 9%, Германия – 8% и Китай – 

7%. Тяхната обща консумация се изчислява на 119,8 mhl, а общият им 

пазарен дял е 48,36%. 

САЩ държат лидерското място по потребление на вино, както за 2018 

г., така и за целия разглеждан период, с ръстът на консумацията им за 

2018 г. спрямо 2017 г. е в размер на 1,23% и е далеч по-нисък спрямо 

2014 г., спрямо която е 7,6%.  

В Европа се наблюдават стабилни позиции на потреблението на вино, 

като лидер в направлението (въпреки отчетения лек спад спрямо пред-

ходни години) е Франция - със 17% пазарен дял на потреблението в све-

товен мащаб. 

България се нарежда на 31-о място със стабилни нива на консума-

ция от 1 млн. хектолитра (OIV, 2019) и ръст на потреблението - 11,11% 

спрямо 2017 г. 

Таблица 2: Основни потребители на вино за 2014 - 2018 г. 



25 

 

Държави 
2014 г., 

mhl

2015 г., 

mhl

2016 г., 

mhl

2017 г., 

mhl
2018 г., mhl

2018/2014, 

ръст, %

2018/2017 

ръст, %

Пазарен дял 

за 2018 г., %

1 САЩ 30,6 30,9 31,7 32,6 33 7,60% 1,23% 13,46%

2 Франция 27,5 27,3 27,1 27 26,8 -2,60% -0,74% 10,9%

3 Италия 19,5 21,4 22,4 22,6 22,4 14,90% -0,88% 9%

4 Германия 20,3 20,5 20,2 19,7 20 -1,50% 1,52% 8%

5 Китай 17,4 18,1 19,2 19,3 17,6 1,30% -8,81% 7%

6 Великобритания 12,6 12,7 12,9 12,7 12,4 1,70% 5%

…

30 Сърбия 1,1 1 1 1,1 1,1 0,80% 0,45%

31 България 0,9 1 1 0,9 1 12,40% 11,11% 0,40%

246 246 - 100%2%Общо: 241 243 244

 

Източник: OIV (OIV, 2019) и изчисления на автора 

 

Внос и износ 

Глобалните продажби от износ на вино са на стойност 37,4 млрд 

щатски долара (World’s Top Exports, Export, 2019), като се наблюдава 

среден ръст в размер на около 7,5%. спрямо 2014 г. Основните страни-

износители на вино за 2018 г., попадащи в топ 10, са представени в Табл. 

3, със съответстващите им дялове в износа. На държавите от Топ 10 се 

падат близо 80% от глобалните продажби от износ за 2018 г., като  96% 

от този дял принадлежи на държавите от Стария континент.  

На България е отредено 33-то място (със стойност на износа от 

37,1 млн $ и дял в износа 0,1%), като тази позиция безспорно се приема 

за добра, на фона на включените в справката общо 149 страни-

износители на вино. 

Реализираният внос на страните, включени в топ 10 (по дял в импор-

та), представлява 68% от общият импорт на вино за 2018 г.   

Според анализатори, сред най-бързо развиващите страни от 2014 г. 

насам са (World’s Top Exports, Import, 2019): Китай (+88%), Хонг Конг 

(+41,2%), Франция (+36,2%) и САЩ (+15,3%). 

От представените в справката общо 220 страни, на България е отре-

дена 66-та позиция, със стойност на вноса, в размер на 23,4 млн $ и 

дял във вноса 0,1%. 
 

Таблица 3: Топ 10 в световните внос и износ (% от общия внос/износ) за 2018 г. 

Позиция на българското винопроизводство 
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Държава

Стойност на 

износа, в млр 

$

Дял от пазара Държава
Стойност на 

вноса, в млр $
Дял от пазара

1 Франция 11 29,50% 1 САЩ 6,5 17%

2 Италия 7,3 19,60% 2 Великобритания 4,4 11,50%

3 Испания 3,5 9,40% 3 Германия 3,1 8,20%

4 Австралия 2,2 5,80% 4 Китай 2,9 7,50%

5 Чили 2 5,80% 5 Канада 2 5,30%

6 САЩ 1,4 3,90% 6 Япония 1,7 4,40%

7 Германия 1,2 3,30% 7 Хонк Конг 1,5 4,10%

8 Нова Зенландия 1,2 3,20% 8 Нидерландия 1,4 3,60%

9 Португалия 952,1 млн 2,50% 9 Швейцария 1,2 3,20%

10 Аржентина 824,3 млн 2,20% 10 Белгия 1,2 3%

33 България 37,1 млн 0,10% 66 България 23,4 млн 0,10%  
 

Източник: авторски изчисления, по данни на World’s Top Exports, Export/Import, 

2019. 

 

4.2. Конкурентоспособност на МСП от винарската индустрия в 

България 

Българската винарската индустрия се характеризира с натрупан дъл-

гогодишен богат опит и наложени традиции в производството и търгови-

ята на вино. Поради благоприятното си географско местоположение и 

почвено-климатичните условия, подходящи за отглеждането на разнооб-

разие от винени сортове грозде, винарството се определя като особено 

значим сектор за българската икономика и до 80-те години на миналия 

век страната ни е била сред водещите производители и износители на 

вино. Структурните процеси в сектора през 90-те години поставят нача-

лото на нов етап от развитието на индустрията. Приватизацията на винза-

водите (които до момента реализират цялостното производство и износ 

на вино) и поземлената реформа (свързана с раздробяване на лозовите 

масиви), влошената възрастова структура на лозята, ниските средни до-

биви и т.н., се отразяват върху количеството и качеството на гроздето, а 

оттам и на производството на вино. От 2000 г. до момента, благодарение 

на отпусканите средства по различни програми (САПАРД, ФАР) и фон-

дове на ЕС, в страната се изграждат модерни винарски изби, с облик, 

съответстващ на световните стандарти. Към момента, на фрагментирания 

пазар на вино в страната функционират голям брой микро-, малки и 

средни винарски предприятия, с близки пазарни дялове, които пренасоч-

ват стратегическите си приоритети и ориентация към производството на 

качествени вина, произвеждани от автентични локални сортове. Същите 

са позиционирани в два основни района за производство на регионални 
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вина - ЗГУ ( Lexbg): ЗГУ Дунавска равнина и ЗГУ Тракийска низина, като 

всеки от районите се отличава с типичните за него характеристики. На-

лице е тенденция към производство на качествени вина, като са очертани 

51 района за производство на вина с гарантирано и контролируемо наи-

менование за произход – ЗНП ( Lexbg), съответстващ на техния тероар и 

локални винени сортове. Приема се, че тероарът или „усещането за мяс-

то“ (Winebg), включва в себе си не само определени качества на продук-

та, но и начинът, по който местната околна среда се отразява върху него. 

Идеята кореспондира с убеждението, че дадени продукти са невъзпроиз-

водими в същия си вид извън средата, от която произхождат (Dimitrova, 

2019). По този начин качествата и характеристиките на виното се разг-

леждат като произтичащи от специфичната им връзка с мястото на про-

изход и с автентичност, придадена му от тероара. Това обосновава опре-

делящата роля на мястото на произход за производство на регионални 

вина, а оттам и необходимостта от стратегическа преориентация на ви-

нопроизводителите към създаване на местна идентичност чрез налагане-

то на регионални продукти.  

По данни на Аграрен доклад (2019), общото производство на вино от 

реколта 2018 г., от регистрирани винопроизводители, е в размер на 1 040 

650 hl, (с отчетен спад от 3,6% спрямо 2017). Съгласно доклада, произве-

деното вино в  извънпромишлени условия е 129 536 хектолитра вино, 

което прави общото винопроизводство за 2018 г. в размер на 1 170 186 hl 

(със спад от 1,9% спрямо 2017 г.). 

Очаквано, с най-голям дял (59,8%) са трапезните вина (без ЗНП и 

ЗГУ). Делът на регионалните вина (със ЗГУ) е около 38%, а на качестве-

ните (със ЗНП) около 0,5%. 

Към 2019 г. на вината със ЗГУ и ЗНП се пада близо 40% дял от общо-

то винопроизводство, което за отбелязаната година е 917 959 хектолитра 

вино (ILAV, Doklad, 2019).   

Видна е колеблива тенденция на повишаване и намаляване на виноп-

роизводството, като спадът през 2014 г. е поради влошени климатични 

условия и изключително слабата реколта не само в България, но и в све-

товен мащаб. Тенденцията в производството на вина със ЗНП и ЗГУ за 

периода 2014 - 2019 г. (виж фиг. 2) е намаляваща, за сметка на нарастване 

на производството на вината без ЗНП и ЗГУ и сортовите вина без ЗНП и 

ЗГУ, което показва, че в ориентацията все още превес имат вината от по-

нисък ценови клас, а българските винопроизводители не са конкурентно 

позиционирани на пазарни сегменти с по-висока добавена стойност.  
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Фиг. 2. Динамика в производството на вино за периода 2014 – 2019 г., в hl 

Източник: авторски, по данни на ИАЛВ (ILAV, Doklad, 2018) 

 

От друга страна е факт, че над 1/3 от производството е ориентирано 

към вина със ЗНП и ЗГУ, което следва да бъде отчетено като стъпка към 

осъществяване на дейности по формиране, популяризиране и налагане на 

идентичността на отделните региони и налагане на локалните сортове и 

вина. 

Въпреки, че българските вина се реализират (преобладаващо) в сег-

менти с по-ниска добавена стойност, е отчетен стремеж за конкурентното 

им позициониране посредством качествени вина от локални традиционни 

сортове (Dimitrova, 2019), който не е случаен: 

Първо: заради потребителската ориентация и нарастващото търсене на 

такива вина. 

Второ: поради ниският производствен капацитет на винарските изби, 

които в по-голямата си част са микро- и малки предприятия, чийто фокус 

към производството на малки серии с високо качество. 

Трето: като следствие на формираната световна тенденция, при която 

е налице ориентация към качествени вина.  

С оглед на мерките за развитие на подотрасъла в страната ни (в голя-

ма степен продиктувани от отбелязаното по-горе), посоката на развитие 

на индустрията и у нас е към производството на малки обеми, но с високо 

качество. 
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4.3. Конкурентен статус, конкурентно позициониране и страте-

гическа насоченост на МСП от винарската индустрия в България 

1) Структура и стратегическа насоченост на МСП от винарската 

индустрия в страната 

Изследването е проведено сред 57 броя МСП от винарската индустрия 

в страната. От изследваните предприятия, 78,6% са посочили, че са част-

на собственост, около 65% функционират над 10 години, а 37% - над 16 

години, 40% са микро- (с персонал до 10 човека), 40% - малки ( с персо-

нал от 11 до 49 човека и 20% - средни предприятия (с персонал от 50 до 

250 човека). Почти всички (92,7%) изследвани МСП от винарската ин-

дустрия в страната финансират дейността си със собствени средства, като 

56,10% я съфинансират с привлечен капитал - чрез кредит от търговска 

банка (56,10%) и посредством различни програми и фондове (19,5%) от 

тях.  

Посоченото онагледява характерните особености на изследваната 

съвкупност: 

- На територията на страната функционират голям процент МСП от 

винарската индустрия (прибл. 98%) с малки пазарни дялове, което удос-

товерява, че е налице силна фрагментация на структурната среда на ин-

дустрията, с присъщите и характерни особености: голям брой МСП, ос-

новно частна собственост, като никое от тях “не разполага със значите-

лен пазарен дял и не е в състояние да оказва съществено влияние върху 

общите резултати в отрасъла” (Porter, 2010:237). 

- МСП от винарската индустрия се разглеждат като стратегическа 

група (виж повече в: Dimitrova, 2019, Dimitrova & Dimitrov, 2020), обосо-

бена на териториален принцип. Разграничени са сформирани мрежи на 

база на географското разположение на свързаните предприятия, предпос-

тавка за сформиране на винени клъстери (виж: Dimitrova, 2019). 

Именно поради разглеждането им като стратегическа група, предпри-

ятията не се ранжират помежду си по конкурентен статус и не се изслед-

ва тяхното индивидуално конкурентно позициониране в отрасъла,  

Съгласно данните от проведеното изследване, стратегическата насо-

чеността на 74,2% от МСП от винарската е индустрия е към диференциа-

ция на пазара на вино, като едновременно с това 54,8% от тях се фокуси-

рат към диференциране на определен пазарен сегмент.  
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Фиг. 3. Конкурентни стратегии на микро- и малките предприятия от винарската 

индустрия; 

Източник: собствено изследване 

 

Близо 70% от винарските изби ориентират стратегиите си за развитие 

към разширяване на пазара, на който функционират, а 45,2% залагат на 

развитие на продукта. 

Наблюдава се съпоставимост и припокриване на данните с проведено 

изследване сред микро- и малките предприятия от винарската индустрия 

в област Пловдив (виж: Dimitrova, 2019), което е показател за наложени 

тенденции в индустрията и представителност на информацията. 

 
 

Фиг. 4. Стратегии за растеж на микро- и малките предприятия от винарската 

индустрия 

Източник: собствено изследване 

 
Стратегически растеж посредством диверсификация и реализиране 

на допълнителни дейности извън основния им предмет, прилагат едва 

29% изследваните предприятия. Налице е свързана (концентрична) ди-

версификация, припокриваща се с вертикална интеграция по веригата за 

доставка (доставяне на суровини и материали, производство на вино, 
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разпределение и потребление), като същата се приема като веригата за 

генериране на стойност на потребителите и създаване на полезности по 

време, форма, място и притежание (дистрибуционна стратегия). 

Най-голям процент винопроизводители диверсифицират дейността си 

посредством търговия с вино (88,10%). Близо 80% съвместяват виноп-

роизводството с лозарство и отглеждат собствени лозови масиви 

(78,6%), а над половината респонденти – реализират винен туризъм 

(52,4%). 

 

 
 

Фиг. 5. Посока за диверсификация на дейността  на МСП от винарската индуст-

рия 

Източник: собствено изследване 

 

При изборът на стратегия за позициониране и развитие, изследваните 

предприятия се насочват посредством различни методи за анализ. Сред 

тях могат да бъдат откроени: експертния опит на мениджърите (76%), 

на който се залага в най-голяма степен; сравнения с преходни години 

(70%) и анализ на дейността на предприятието, с акцент към дей-

ностите, носещи добавена стойност (60%).  

2) Конкурентен статус и позициониране на МСП от винарската ин-

дустрия в страната 

Резултатите от изследването на фирмената и продуктовата конкурен-

тоспособност извеждат високи нива на тяхната оценка. Фирмената кон-

курентоспособност се оценява като добра от 34,5%, като много добра от 

31% от анкетираните, а според 13,8% от респондентите тя е отлична.  

Още по-добри са стойностите за оценка на продуктовата конкурен-

тоспособност, която за 33,3% от изследваните предприятия е отлична, а 

за 36,7% - много добра.  

Чрез дескриптивен анализ (Фиг. 6) се извежда средната оценка и сте-

пента на вариация на изследваните показатели, приети за индикатори при 
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определяне на конкурентния статус и позициониране, посредством оце-

няването им като значимост и степен на единодушие от страна на винар-

ските предприятия.  

 

 
Фиг. 6. Конкурентен статус на МСП от винарската индустрия 

Източник: собствено изследване 

 

Съгласно получените резултати, най-висока средна оценка се дава на 

достъп до доставчици (суровинната осигуреност) и производствен 

опит и технологии. След тях се нареждат дейностите с насоченост към 

и потребителски вкусове и предпочитания. Налице е фокус към техно-

логиите, потребителите и към качествени суровини (респ. тероара). 
Получената най-висока оценка от фактора доставчици на суровини – 

над 70% (42,9% - висок, 32,1% - много висок) при формиране на конку-

рентен статус и конкурентно позициониране не е случайна. Предвид това, 

че производството на вино изцяло зависи от производството на грозде 

(суровинната осигуреност, в т.ч. лозови насаждения, реколта (добив), 

сортове, качество, възрастова структура и т.н.), напълно естествено е 

суровинната осигуреност да получи тази висока оценка. Основен момент 

в случая е, че качеството на суровината зависи от природните условия, 

географско местоположение, климата, почвите и др., т.е. от тероара. 
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Това потвърждава водещата роля на „мястото на произход“ за производс-

твото на качествени вина. 

Близък процент от анкетираните (70%) поставят фокус и върху тър-

говската марка (нейният имидж), което също е разбираемо и се обяс-

нява с това, че „от една страна стои въпросът организацията да пред-

лага уникалност“ (Dimitrova, G., 2019), посредством която да се дифе-

ренцира и да бъде предпочитана от потребителите, а от друга страна е 

налице самото изграждане на разпознаваем образ, т.е. имидж (Stanev, 

2013), като инструмент за „целенасочено въздействие върху потребител-

ските очаквания и нагласи, което на свой ред води до формиране на ре-

шения, свързани с потреблението на даден продукт/услуга.“ (Dimitrova 

& Stanev, 2017). 

 
 

Фиг. 7. Конкурентна позиция на МСП от винарската индустрия – 

 фактор „Маркетинг и продажби“ 

Източник: собствено изследване 

 
Съгласно изнесените резултати, при формиране на конкурентния ста-

тус и позиционирането в индустрията, на продуктова диференциация, 

като показател за конкурентно позициониране, се залага от над 50% от 

анкетираните винарски изби (42,9% - я използват във висока степен, а 

10,9% - в много висока степен). Този процент дори е изненадващо по-

нисък от очакваното, предвид обстоятелството, че продуктовата дифе-

ренциация се приема като водещ момент за конкурентно позициониране 

сред нарастващ брой винопроизводители и търговски марки, което се 

доказва и посредством анализът резултатите по отношение на формиране 

на конкурентни предимства чрез инструментите на продуктовия микс. От 

него е видно, че в голяма степен насочеността е към повишаване на кон-

курентоспособността на продукта, т.е. възможностите за диференциация 

(конкурентни предимства посредством създаване на иновации), се търсят 
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предимно в продуктовия микс. Чрез неговият инструментариум - качест-

во, опаковка, търговска марка, разфасовка, етикетировка, продуктови 

характеристики (дължина, широчина, дълбочина и плътност на продук-

товия микс), се цели разграничаване в съществуващото многообразие от 

вина и широкия продуктов асортимент, който се предлага на пазара на 

вино. 

 
 

Фиг. 8. Конкурентни предимства от продуктовия микс. Продуктова диференциа-

ция. 

Източник: собствено изследване 

 
Обяснения за посоченото се търсят посредством дескриптивен анализ, 

където освен оценката на дадения фактор се отчита и степента на вариа-

ция по отношение на него, т.е. ако голям процент от анкетираните предп-

риятия залагат на даден фактор, то той не се счита за показател (възмож-

ност) за тяхното разграничаване едно спрямо друго.  

Изложеното е онагледено на Фиг. 9. Анализът извежда най-висока 

средна оценка на качеството на продукта, свидетелства за посоката на 

развитие на винопроизводството и поставения фокус към производството 

на качествени вина. Ниската степен на вариация обаче, характерна за 

този фактор е показател, че преобладаваща част от винопроизводствените 

предприятия залагат на него (90%), поради което този елемент на факто-

ра не се явява основа за тяхното диференциране едно спрямо друго. 
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Фиг. 9. Конкурентни предимства от продуктовия микс (дескриптивен анализ) 

Източник: собствено изследване 

 

Най-висок коефициент на вариация се наблюдава при маркировката 

и модификациите на продукта, но при тях средната оценка във връзка 

със значението им за формиране на конкурентни предимства е много по-

ниска в сравнение с останалите елементи на фактора. Посоченото разк-

рива необходимостта да се развива стремеж към разграничаване посредс-

твом тези два елемента на продуктовия микс, тъй като по отношение на 

тях са отчетени противоположни нагласи – една част от винопроизводи-

телите ги предпочитат при формирането на конкурентни предимства, а 

друга – не. 

Както бе отбелязано, сред водещите фактори за конкурентно позици-

ониране на винарските предприятия са производствения опит и ефек-

тивност (56,7% в много висока, 16,7% във висока степен), следвани от 

квалификацията на персонала (над 65%) и технологиите (малко над 

60%).  

Подобна е ситуацията с формираните конкурентни предимства, изве-

дени от управлението на дейността на винарските предприятия. Анализът 

на резултатите от изследването извеждат сред основните фактори от 

фирмения мениджмънт, водещи до формиране на конкурентни предимст-

ва: производствения опит и ефективност (89%), квалификацията на 

персонала (85%) и технологиите (81%). 
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Фиг. 10. Конкурентна позиция на МСП от винарската индустрия – 

фактор „Мениджмънт“ 

Източник: собствено изследване 

 

По отношение на фактора потребители, основен момент за конку-

рентното позициониране на винарските предприятия, е създаването на 

лоялни към търговската марка потребители (висока значимост се дава от 

30%, а много висока от 33,3% от респондентите).  

 

Фиг. 11. Конкурентна позиция на МСП от винарската индустрия –  

фактор „Потребители“ 

Източник: собствено изследване 

 

Както П. Дракър отбелязва - „има единствено една валидна дефини-

ция на целта на бизнеса: да създаде потребител“ (Druker, 1954:37,39). 

От друга страна, „постмодерното общество е обществото на потреби-
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телите“, а потреблението е „потребление на символи“ (Stanev, 2016:15), 

на марки (авт. доп.); то е „нова форма на общуване и на съизмерване с 

останалите членове на обществото.“ (Stanev, 2016:15). Видно е цент-

ралното място, което заемат потребителите, като съществен фактор за 

формиране на посоката на бизнеса и неговата конкурентоспособност. 

Противоречиви са нагласите по отношение на съвместните дейнос-

ти с други организации. В родното винопроизводство към подобен род 

инициативи се подхожда предпазливо, като едва 38% ги оценяват като 

значими за конкурентното позициониране на винарските предприятия 

(31% им дават висока оценка, близо 7% - много висока). Почти същият 

процент дават ниска и много ниска оценка на този тип активности, неза-

висимо, че се отчитат ползите от тях.  

 

 
Фиг. 12. Конкурентна позиция на МСП от винарската индустрия –  

фактор „Съвместни и свързани дейности“ 

Източник: собствено изследване 

 

Причина за посоченото е силното недоверие към кооперирането с 

конкуренти. Поради тази причина, към момента,  съвместните и свързани 

дейности се реализират доста под възможния си потенциал. Предвид 

наложените световни практики обаче, както и във връзка с формираните 

тенденции в тази посока, тези процеси няма как да пропуснат и българс-

ките винопроизводители. 

Горепосоченото се потвърждава и при проведените дълбочинни ин-

тервюта, при които респондентите единодушно се обединяват в мненията 

си относно значимостта на кооперирането при провеждане на съвместни 

инициативи. Изхождайки както от собствения си, така и от световния 

опит, те определят подобни дейности и като предпоставка, и като фактор 

за повишаване не само на собствената им конкурентоспособност, но и 

тази на всички свързани и заинтересовани лица и организации. Такъв тип 

дейности се определят за задължително условие, както относно промоти-
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ране и реализиране на българското вино, така и за изграждането и нала-

гането на местната идентичност на района на неговия произход. Това, от 

своя страна, свидетелства за вече назрялата идея фокусът да се поставя 

не към отделните винопроизводители и техните вина, а към популяри-

зиране на винената област и вината на даден регион и се идентифицира 

като възможност за налагане на съвкупен образ на българското вино на 

международния пазар, където всичко друго е познато, а виното ни е раз-

лично и без аналог именно с локалните си регионални сортове (Dimitrova, 

2019).  
Голяма част от заложените съвместни и свързани дейности са свърза-

ни с различни промоционални активности във връзка с реализиране на 

винен туризъм. Самите промоционални дейности се извършват именно 

посредством сътрудничество между винопроизводителите. 

Сред промоционалните дейности, с най-висока значимост за създаване 

на конкурентни предимства се открояват тези, насочени участие във ви-

нарски форуми (74%), участие в НИРД, проекти… (67%), организиране 

на дегустации (63%)  и имидж на фирмата и продуктите (63%). На 

предлагане на винен туризъм залагат 54% от анкетираните, но с най-

ниска степен на единодушие като значимост за конкурентно позициони-

ране.  

Посоченото се обяснява с факта, че по-голяма част от винарските изби 

в страната тепърва „се отварят“ за приемане на посетители и предлагане 

на винен туризъм. Най-ниска оценка от промоционалния микс като фак-

тор за генериране на конкурентни предимства се дава на рекламата 

(48%). 

За удостоверяване на горепосоченото се използва факторен анализ на 

промоционалния микс (Фиг. 13), където на основата на корелация между 

променливите, се извличат общи, агрегирани (наричани още „латентни“) 

променливи, чието съдържание се определя от тези от тях, които клонят 

към 1-ца.  

Видно е, че дейностите с най-висока оценка са организиране на дегус-

тации, участие във винарски форуми и изложения и предлагане на 

винен туризъм, като те могат да бъдат обединени от един общ кумулати-

вен фактор – „Винен туризъм“, тъй като по същество, всяка от тези дей-

ности е свързана с някоя от формите, в които се осъществява винения 

туризъм. 
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Фиг. 13 Конкурентна позиция и конкурентни предимства –  

Промоционален микс (факторен анализ)   

Източник: собствено изследване 

 

При формиране на своята конкурентоспособност МСП се фокусират 

върху създаване на добавена стойност посредством неценови инструмен-

тариум за генериране на конкурентни предимства, реализирана посредст-

вом ефективен фирмен мениджмънт, с насоченост към маркетинговата 

функционална стратегия и използване на инструментариума на маркетин-

говия микс. Съгласно резултатите от проведеното изследване (Фиг. 14), 

основните фактори за формиране на конкурентни предимства (с най-

висока оценка) и постигане на диференциация са свързани с реализацията 

на продуктите, т.е. дистрибуционния микс (ср. оценка – 76,6%).  

ПРОДУКТОВ МИКС, 

72%

ЦЕНОВИ МИКС, 62%

ДИСТРИБУЦИОНЕН 

МИКС, 76,6%

ПРОМОЦИОНАЛЕН 

МИКС, 60,34%

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА НА ВИ 

 

Фиг. 14 Конкурентни предимства на винарските изби по Модел на маркет. микс 4Р  

Източник: собствено изследване 
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Следвани са от продуктовия микс (ср. оценка – 72%), посредством 

който се реализират голяма част от иновациите.   

Сред конкурентните предимства изведени от дистрибуционния микс, 

фокус се поставя върху фактора бързина, ритмичност и непрекъсна-

тост на доставките (84%), следван от поддържане на запаси (75%) и 

създаване на собствени канали за разпространение (71%). 

Извършеният дескриптивен анализ на фактора „цена“ (Фиг. 17) из-

вежда най-висока средна оценка на елемента на фактора базова цена на 

продуктите. Близки до нея са оценките на инструментите на ценовия 

микс: условията за плащане и ценови отстъпки. Най-ниско се оценя 

значимостта на ценовите намаления, но пък този елемент е с най-висока 

степен на вариация, което показва, че от всички елементи на ценовия 

инструментариум, винопроизводителите не са единодушно във виждани-

ята си по отношение на него – едни от тях залагат на ценовите намале-

ния, а други не, което се явява възможност да се диференцират помежду 

си посредством него. 

 
Фиг. 15. Конкурентна позиция и конкурентни предимства –  

Ценови микс (дескриптивен анализ) 

Източник: собствено изследване 

 

 

5. Заключение 

Представените данни извеждат мястото на страната ни на световния 

винен пазар. То не е сред лидерите и доминиращите „играчи“, но макар и 

не толкова известна сред масовите консуматори по света, България е 

разпознаваема и с наложен имидж сред специалистите в бранша. 

(Somilierbg, 2018).  
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Резултатите от изследването потвърждават, че: 

1. МСП от винарската индустрия функционират в благоприятна 

бизнес среда. Съществуващите традиции и добри практики създават въз-

можности за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Налице са 

очертани положителни тенденции и добри практики в индустрията.  

2. Страната ни определено присъства на световната винена карта, 

като за 2018 г. е сред 22-те основни страни-винопроизводители в свето-

вен мащаб. За същата година България се позиционира конкурентно, 

както следва: 

- 22-ро място по производство на вино, с продукция 1 милион хек-

толитра и пазарен дял от 0,34%; 

- 31-ва позиция по потребление на вино, със стабилни нива на 

консумация от 1 милион хектолитра, пазарен дял от 0,40% и ръст спря-

мо 2017 г. в размер на 11,11%; 

- 33-то място по износ, от общо 149 страни-износители на вино - 

със стойност на износа от 37,1 млн $ и дял в износа 0,1%; 

- 66-та позиция по внос, от общо 220 държави - със стойност на 

вноса, в размер на 23,4 млн $ и дял във вноса 0,1%. 

2. При формиране на своята конкурентоспособност МСП от винарс-

ката индустрия се фокусират върху неценови инструментариум за ге-

нериране на конкурентни предимства, като се диференцират на пазара на 

вино чрез създаване на добавена стойност, реализирана посредством 

ефективен фирмен мениджмънт, с насоченост към маркетинговата функ-

ционална стратегия и използване на инструментариума на маркетинговия 

микс. Сред основните фактори за формиране на конкурентни предимства 

(с най-висока оценка) са инструментите на продуктовия микс, където се 

осъществяват по-голяма част от иновациите във винопроизводството, но 

самата диференциация се извежда основно посредством реализацията на 

продуктите, с основен фокус върху съвместните и свързани дейности със 

заинтересовани страни и в частност – към дистрибуцията по веригите за 

доставки и  промоционалните активности. Голям процент от промоцио-

налните дейности са насочени към реализиране на винен туризъм, в 

различните му форми: дегустации, посещения на винарските изби, учас-

тие във винарски форуми и изложения и т.н., а оттам се извежда насоче-

ността към налагане на имиджа на отделните винени райони и вината 

от местни локални сортове. 

3.  Във винарската индустрия е установено наличието на конкурен-

тен потенциал, идентифициран в: 

• съществуващите и „набиращи скорост“ добри практики в подот-

расъла и формираните тенденции за развитие;  

• перспективите за развиване на винен туризъм и промоционални-

те активности, осъществявани в тази посока; 
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• налагането на регионалните вина, а оттам и идентичността на 

винените области на световния пазар на вино; 

• образуваните вериги за доставка (вериги за доставяне на стой-

ност) като възможност за осъществяване на съвместни дейности 

посредством изграждане на маркетингови системи за реализация 

на продукта; 

• установени са стартирали процеси на клъстеризация и изгражда-

не на винени клъстери, формиращи се в отделните винени облас-

ти. 

Всички посочени дейности са свързани със сътрудничество, коопе-

риране и реализиране на съвместни и свързани дейности между винопро-

изводителите и други заинтересовани организации, което потвърждава 

наличието на интеграционни процеси в сектора. Резултатите от изследва-

нето отчитат, че въпреки тяхната приложимост и осъзнатите ползи от 

практикуването им, същите функционират доста под възможния си по-

тенциал (кооперирането е налице за 30-40%, в зависимост от направлени-

ето, в което се отчита). Това на свой ред очертава възможност за развива-

нето им, което се отчита като конкурентен потенциал на винения сектор в 

страната, а оттам и като възможност за повишаване на конкурентоспо-

собността на българското винопроизводство.  

Наличието на сътрудничество и коопериране между МСП от винар-

ската индустрия измества фокусът от отделните винопроизводители към 

производителите от дадена винена област и популяризирането на вината 

на даден регион. Посоченото може да бъде определено като стъпка в 

посока на изграждане на съвкупен продукт, на база на спецификите на 

тероара на винения регион, а оттам и като предпоставка за създаването и 

устойчиво функциониране на винени клъстери и налагане на идентич-

ността на винените области. 

В заключение, би могло да се обобщи, че: 

1) Конкурентоспособността е диференциращата способност на пре-

обладаващо функциониращите в страната микро-, малки- и средни ви-

нарски предприятия – тяхна водеща цел, предизвикателство, посока за 

развитие и резултат от дейността им, което обосновава нейната значи-

мост за индустрията като цяло. 

2) Пред винарската индустрия стоят ясно изразени перспективи, тъй 

като това е подотрасъл, легитимиращ българската икономика в световен 

мащаб – факт, доказан в годините.  

3) Индустрията притежава конкурентен потенциал, чието успешно 

развиване, би спомогнало за повишаване на нейната конкурентоспособ-

ност. Реални възможности съществуват в кооперирането в сектора, а 

налагането на съвкупен продукт и общ имидж на винената област се явя-
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ва задължително условие за популяризиране на българските винени ра-

йони и повишаване на тяхната конкурентоспособност 
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ПРОИЗВОДСТВО НА БИО ВИНО С ПОМОЩТА НА 

ИНТЕЛИГЕНТНО ОРИЕНТИРАНИ АРХИТЕКТУРИ 
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 E-mail: penyo@uni-plovdiv.bg  

 
Резюме. В представения материал авторът разглежда проблема с производството 

на БИО вино, търси се решение за подпомагане на производството с помощта на 

интелигентни софтуерни агенти, неформалното обучение по Регламент 

№203/2012 или съпътстващи препоръки за покриването на конкретни изисквания 

по регламента. Разглеждането на ситуацията от една страна като трудно за произ-

водство вид вино и от друга като предизвикателство пред българските вино про-

изводители. Търсенето на решение води авторa към прилагането на модели за 

неформално обучение чрез използването на интелигентно ориентирани архитек-

тури. 

Ключови думи: Интелигентни агенти, виртуално образователно пространство, 

неформално обучение, био вино, европейски директиви и регламенти. 

PRODUCTION OF ORGANIC WINE WITH THE HELP 

OF INTELLIGENTLY ORIENTED ARCHITECTURES 

Penyo Georgiev 

Plovdiv university "Paisii Hilendarski", Faculty of economic and social 

sciences, Department of political sciences and national security, Bulgaria,  

 E-mail: penyo@uni-plovdiv.bg  

 
Abstract. In the presented material the author discusses the problem with the 

production of BIO wine, seeks a solution to support production with the help of 

intelligent software agents, non-formal learning under Regulation №203 / 2012 or 

accompanying recommendations to meet specific requirements of the Regulation. 

Considering the situation on the one hand as a difficult type of wine to produce and on 

the other as a challenge for Bulgarian wine producers. The search for a solution leads 

the author to the application of non-formal learning models using intelligently oriented 

architectures. 
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1. Въведение 

В настоящия материал авторът ще се опита да разгледа няколко ас-

пекта при производството на био вино, които затрудняват или въобще 

отказват малки, средни или почти всички винопроизводители в България. 

Забелязва се, че производството на био вино не е предпочитано от 

родните производители. Авторът заедно с екипа по проект № КП-06-

М25/5/17.12.2018 изследва задълбочено това явление в предишни изслед-

вания [1], [2], [3], [4] и търсят причините за тази ситуация. След детайлни 

интервюта и анкетни проучвания сред българските винопроизводители 

могат да бъдат изброени някои пречките за винопроизводителите на био 

вино.  

- Административни – тромави процедури 

- Регулирани квоти на страните членки за износ в ЕС  

- Документи /нормативни актове/ - прекалено много документация 

- Регламент – № 203/2012 

- Обективни изисквания породени от горния регламент 

- И др. 

В европейското законодателство не се откроява ясно директива или  

директиви, които да показват насоката  тясно и конкретно за производст-

вото на БИО вино, но още по отчетливо може да се забележи Регламент 

№ 203/2012, който регулира този специфичен вид вино. В регламента  

недвусмислено са посочени задължителните норми и изисквания, за да се 

причисли един винен продукт към множеството БИО. Ето защо авторът 

фокусира вниманието си върху Регламент – № 203/2012 понеже той се 

оказва основополагащ и задължително следва да бъдат изпълнени всички 

изисквания посочени в него за да  може един винен продукт да се опре-

дели като био вино. 

Регламент – № 203/2012 съдържа редица правила и приложения, ко-

ито определят дали вино продуктът спада към биологични вина. Опреде-

лянето дали попада в множеството на биологичните вина или не, би 

следвало да се извършва на база отговаряне на редица въпроси породени 

от изискванията в регламента. Предвид разнообразието и сложността на 

производството на вино, това не е никак лесна задача. Авторът търси 

решение за тази задача при интелигентните софтуерни системи. Концеп-

цията на идеята е да се представи модел на интелигентна система, която 

да проверява дали са удовлетворени всички изисквания съгласно Регла-

мент – № 203/2012.  

Интелигентната система [5] би  следвало да е изградена от Интели-

гентни агенти – ВОП [6][7][8]  и Онтологии [9]. Ролята на софтуерните 
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интелигентни агенти е да управляват онтология, която да съдържа знание 

за регламента. Посредством сеанси от въпроси и отговори между произ-

водител на вино и интелигентния агент да си извлече информация, която 

да покаже дали са удовлетворени изискванията на Регламент – № 

203/2012. Тоест имаме две хипотези - или са удовлетворени и крайния 

резултат за производителя ще бъде „да, вие ще може да произвеждате 

продукт“, който е био вино, или „не, вие не отговаряте на определени 

условия на Регламент – № 203/2012“. 

Интересният момент е при втората хипотеза, понеже тук е добре ин-

телигентната система да е събрала информация кои точно критерии не са 

покрити и да изведе препоръка за покриването им, което да е финалният 

етап от провеждането на сеанса с интелигентната система. Този модел 

може да се разглежда като функционален модул или част от първоначал-

ните виждания на екипа по разработването на концептуален модел за 

винопроизводители по проект № КП-06-М25/5/17.12.2018 [4]. 

 

 

2. Изследван проблем 

 Производството на БИО вино е специфично от гледна точка на за-

дължителните изисквания посочени в Регламент – № 203/2012,  за  да се 

причисли едно вино към категорията БИО. Една от големите пречки е 

именно разбирането и преодоляването на регулиращи документи като 

Европейски Директиви и Регламенти. В конкретния случай се касае за 

детайлно разглеждане на Регламент – № 203/2012 и подпомагането на 

производителите в удовлетворяването на поставените норми в него. Ав-

торът предлага да се формализира регламента с помощта на онтологии 

[10]. Представянето на Регламент – № 203/2012 във вид на онтология с 

определени елементи, ще даде възможност за нейното обработване от 

определен интелигентен агент като функционален модул на интелигентна 

среда [4][5]. За формализирането на документа  необходимо да бъде 

транспониран в следния вид:  

 
Таблица 1: Част от Регламент – № 203/2012 във вид на ограничения за био вино 

Прилагате/Използвате 

ли? 
ДА/НЕ 

Прави-

лен 

отговор 

Опис и указания 

изкуствени торове ДА/НЕ НЕ Не е допустимо. 

почвено разнообразие ДА/НЕ ДА от канелено-горски, през песък-

ливо-глинести до слабо и сред-

но каменисти. 

Грижата за почвеното плодоро-

дие и здравето на лозята е иззе-
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Прилагате/Използвате 

ли? 
ДА/НЕ 

Прави-

лен 

отговор 

Опис и указания 

та от синтетичните торове, 

пестициди и хербициди и е 

поверена на девет биодинамич-

ни препарата, които се подгот-

вят и прилагат на хомеопатичен 

принцип. 

химически препарати ДА/НЕ НЕ При борбата с болестите да не 

се използват химически препа-

рати. 

мед съдържащи и серни 

препарати 

ДА/НЕ ДА Разрешени са 

Конверсия (Време за 

изчистване/преход на 

земята) 

Под 3 

години 

Над 3 

години 

Процесът на изчистване про-

дължава около 3 години и кога-

то контролиращата фирма 

удостовери, че това е спазено, 

издава сертификат, че гроздето, 

което сме отгледали, е биоло-

гично. Трябва да се спазват 

правилата три години и четвър-

тият гроздобер получава право-

то продукцията да носи знака 

„био”. 

Съдържание на сулфити 

в био виното 

Над 100 

мг 

До 100 

мг 

За биологичните вина съдържа-

нието на сулфити трябва да 

бъде не повече от 100 милигра-

ма. Според новия стандарт за 

„био вино” съдържанието на 

общ серен двуокис не трябва да 

надвишава 100 мг/л при черве-

ните вина и 150 мг/л при белите 

и розетата. 

напояване на почвите – 

получава се голям добив 

ДА/НЕ НЕ При био лозята не се напоява. 

Когато не се напоява, сокът е 

по-концентриран, гроздето е 

по-здраво и по-хубаво. Втората 

причина е, че когато започне да 

се напоява лозето, на повърх-

ността се появяват росни коре-

ни. Корените на повърхността 

си търсят напояване и не отиват 

на дълбочина – това пък налага 

постоянно поливане всяка го-

дина. Ако корените вървят към 

дълбокото, тогава те издържат 
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Прилагате/Използвате 

ли? 
ДА/НЕ 

Прави-

лен 

отговор 

Опис и указания 

и на такива горещини 

Пръскане на лозята с 

одобрени препарати 

ДА/НЕ ДА, син 

камък 

500 

мг/дка, 

5 пъти 

годиш-

но 

След дъжд се пръска например 

със син камък, но разрешената 

годишна доза е 500 мг на декар, 

което означава, че можем да го 

използваме само пет пъти. 

вносни пестициди за 

био производители 

ДА/НЕ ДА Много висока цена. 

генномодифицирани 

дрожди 

ДА/НЕ НЕ Не е допустимо. 

Етикет „Биовино” и 

наличието на зеленото 

листо – знак за биопро-

дукт на ЕС 

ДА/НЕ ДА Може да се постави върху ви-

ното, само ако гроздето е било 

сертифицирано и готовото вино 

е под нормата на съдържание на 

сулфити. Органик лого на ЕС, 

подкрепено от кода и знака на 

сертифициращия орган. Основ-

ната идея е, че здравето и ка-

чествата на гроздето са пред-

поставка за чистота и експре-

сивност на ароматите във вино-

то. 

Финансиране по Прог-

рама за развитие на 

селските райони 

ДА/НЕ ДА Всеки програмен период парите 

за био земеделие се увеличават. 

Процедурата е тромава и изиск-

ва много документи. 

енологичните практики Спрямо 

зададе-

ните 

ограни-

чения 

ДА По отношение на енологичните 

практики са зададени ограниче-

ния, които целят да запазят 

максимално характера на вино-

то и тероара. Те касаят използ-

ваните обработки, манипулира-

нето на естественото алкохолно 

съдържание, сулфитирането 

като начин за осигуряване на 

хигиена и стабилност на вино-

то, използваните бистрещи, 

филтриращи агенти и други 

ГМО лозе и енологични 

продукти 

ДА/НЕ НЕ  

Биодинамични препара-

ти 

ДА/НЕ ДА Биодинамиката използва кра-

вешки рога, пълнени с тор, и 
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Прилагате/Използвате 

ли? 
ДА/НЕ 

Прави-

лен 

отговор 

Опис и указания 

обикновените полски растения 

равнец, лайка, коприва, глухар-

че, валериана, хвощ, и дъбова 

кора. Торът в кравешки рог се 

заравя в богата почва през 

цялата зима и се използва за 

интензивно подхранване на 

лозята през пролетта. Фино 

смлените силициеви частици 

също се съхраняват в кравешки 

рог, но престояват през лятото 

и се прилагат през есента. Тога-

ва слънчевото греене е с по-

слаб интензитет, а те отразяват 

светлината към почвата и лис-

тата. Използваните в биодина-

миката растения регулират 

действието на микроорганизми, 

отговорни за минералния ба-

ланс в почвата. Приготвянето 

на биодинамичните препарати е 

нелек процес с елементи на 

ритуалност: например, разтво-

рите за пръскане трябва да 

бъдат разбърквани в продълже-

ние на повече от час само в 

една посока, след което тя се 

сменя. Биодинамичните лозя 

също трябва да са преминали 

три годишен период на конвер-

сия към биологично земеделие 

и да спазват стандартите, зало-

жени от сертифициращата 

организация Demeter. 

 

Представената таблица е част от изискванията на Регламент – № 

203/2012. 

 

 
3.  Цел и изследователски методики 

Целта на изследването е да се представи идеен проект за концептуа-

лен модел на интелигентна среда, която да подпомага българските ви-

нопроизводители. В настоящия случай се касае конкретно за БИО вино, 
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където Регламент – № 203/2012 е необходимо да бъде представен като 

база знания под формата на онтология.  

 
Фигура 1. Частичен граф на онтология (Protégé) на изисквания за БИО вино 

спрямо Регламент №203/2012 

 
Фигура 2. Онтология БИО вино изглед класове (Protégé) 

Представените фигури 1 и 2 показват частично моделиране на Регла-

мент – №203/2012 във вид на бази знания под формата на онтология. 
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Авторът  се ръководи от концепцията за разработване на  „Модел за не-

формално обучение на специалисти от винарската индустрия“ [4], който е 

възможно да се разшири и допълни с нови компоненти. Например с Он-

тология на БИО вино както и интелигентен агент за проверка на степента 

на готовност за производство на БИО вино.  

 

OOW – онтология за БИО вино, разположени в нея е Регламент – 

№203/2012. 

Ontology Organic Wine 

 

ROWA – Агент проследяващ изискванията на Регламент – №203/2012 

през онтологията във вид на въпроси и отговори на база на които дава 

оценка до каква степен са изпълнени или не изискванията за БИО вино. 

 Regulation Organic Wine Agent 

 
 

 

 

 

Модул про-

верка съот-

ветствие БИО 

вино 

ROWA 

Онтология за 
БИО вино 

OOW 

Фигура 3. Разширение на концептуален  модел [4] с възможност за БИО вино 
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4. Заключение 

Представените по-горе концепции и модели са първоначални вижда-

ния на автора за изграждане на полезен модел на среда за подпомагане на 

винарската индустрия в България. В частност, разглежданата област на 

БИО виното има нужда да бъде облекчена или подпомогната. Естествено 

продължение на разглеждания проблем е разработването на модел на 

интелигентния агент за управление на онтологията и прецизиране на 

резултатите спрямо изискванията на Регламент – №203/2012,  на база на 

отговорите на съответен винопроизводител.  

Авторът изказва своята благодарност и признателност към ръководи-

теля на проект  № КП-06-М25/5/17.12.2018 доц. д-р Мина Ангелова, как-

то и на целия екип, за всеотдайната работа.  
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СОVID 19: ЦИФРОВА РЕВОЛЮЦИЯ И ИНОВАТИВНИ 

БИЗНЕС МОДЕЛИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:  

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ И БЪЛГАРСКИ  

РЕАЛНОСТИ  

Татяна Зафирова 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, България  

 E-mail: tzafirova@abv.bg  
 

Резюме. В доклада се прави опит да се опише цифрова революция и иновативни 

бизнес модели в здравеопазването: глобални тенденции и български реалности. 

Какво е влиянието, което оказват, както възможностите и въздействието на диги-

тализацията на здравните услуги, дълбочинното отражение на това явление, както 

и очакванията във бъдеще. Възможно ли е да се оцени и до каква степен цифро-

вите здравни услуги допринасят по оптимален начин за целите на здравната сис-

тема. Решения за приемане на нови цифрови здравни услуги, както и оптимизи-

ране и усъвършенстване  на процеса по подготвяне, подреждане, актуализиране и 

съхранение на база данни на различни нива на болничната система. Допринася ли 

оптимизирането на процесите  или  в идеалния случай се основават на доказател-

ства относно тяхното представяне в светлината за целите на здравната система. 

 

Ключови думи: Електронно здравеопазване, цифрова революция, дигитализа-

ция на здравни услуги, иновативни бизнес модели в здравеопазването, цифрови-

те здравни услуги  

 

СOVID 19: DIGITAL REVOLUTION AND INNOVATIVE 

BUSINESS MODELS IN HEALTH CARE: GLOBAL 

TRENDS AND BULGARIAN REALITIES 

Tatyana Zafirova 

University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Bulgaria  

 E-mail:tzafirova@abv.bg   

 
Abstract. The Report attempts to describe a digital revolution and innovative business 

models in health care: global trends and Bulgarian realities. What is the impact they have, as 

well as the opportunities and impact of the digitization of health services, the profound 

impact of this phenomenon, and expectations in the future. Is it also possible to assess the 
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extent to which digital health services contribute optimally to the objectives of the health 

system. Solutions for the adoption of new digital health services, as well as optimization and 

improvement of the process of preparing, arranging, updating and storing a database at 

different levels of the hospital system. Does optimization of processes contribute or are 

ideally based on evidence of their performance in the light for health system purposes? 

 

Keywords: digital revolution, digitization of health services innovative business 

models in healthcare, digital health services.   

   

 

1. Въведение 

Цифрова революция и иновативни бизнес модели в здравеопазването 

са глобални тенденции и български реалности е проблем със социална 

значимост за българското общество. Въздействието на дигитализацията 

на здравните услуги е дълбоко и се очаква да бъде още по-голямо в бъ-

деще. Важно е да се оцени дали цифровите здравни услуги допринасят по 

оптимален начин за целите на здравната система. Това трябва да се нап-

рави на нивото на услугата, а не на „цифровата трансформация“. Решени-

ята за приемане на нови цифрови здравни услуги на различни нива на 

здравната система в идеалния случай се основават на доказателства от-

носно тяхното представяне в светлината на целите на здравната система. 

Измененията засягат както достъпността на гражданите до здравео-

пазване, от една страна, така и предоставяните услуги и грижи, от друга. 

Такова развитие е насочвано от разгръщащата се информационна рево-

люция. Новата реалност се описва с термини като: е-пациент, е-рецепта, 

е-досие, теле- здравеопазване, онлайн консултации. Базов резултат от 

тази промяна е и трансформирането на отношенията лекар – пациент. 

Едни от ключовите въпроси са: Как реагират хората на новото, готови ли 

са повечето от тях са да се доверят на устройството и на информацията, 

която получават? В частност цели: 

✓ Как да се реализира мисията, визията и присъщите роли в здра-

веопазването в условия на непрекъснато усъвършенстване на информа-

ционните технологии? 

✓ Да очертае въздействието на дигитализацията на здравните ус-

луги.  

✓ Да се направи задълбочен анализ на целите и възможностите, 

да  се оценят и внедрят  възможностите на такива цифрови здравни услу-

ги.  

✓ Да се очертаят основните цели на здравната система, като: ка-

чество, достъпност, ефективност и справедливост, са цели и предизвика-

телства, по които да се преценят, съпоставят и предложат за внедряване 

възможностите на новите цифрови здравни услуги. 
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✓ Да се  анализира и оцени дали тези цели са непроменени от 

процеса на дигитализация? 

✓ Дали Covid 19 се явява своеобразен катализатор на тези проце-

си?  

В търсене на отговори на посочените по-горе проблемни въпроси, по 

решение на Клиниката по ортопедия и травматология на УМБАЛ „Свети 

Георги“ ЕАД, която е база за обучение на Катедрата по Ортопедия и 

Травматология на МУ-Пловдив се проведе анализ с цел очертаване на 

проблематиката и насоки за последващи изследвания в тази област.  

Включени са анализ на налични възможности, наблюдения и пред-

ложения за възможностите на дигитализацията и внедряване на нови 

цифрови  технологии. Оценка на степента за възможностите, които се 

предоставят както ползвателите на здравни услуги, така и служителите. 

Резултатите показват, че, за да се оцени всичко това, трябва да се 

очертае широката перспектива на цифровите здравни услуги. Дигитали-

зацията и внедряване на нови цифрови  технологии би било от полза за 

постигането на основните цели на здравната система, включително ка-

чество, ефективност, справедливост и солидарност.  

Резултатите показват, че при оценката на възможностите на цифро-

вите здравни услуги трябва да се вземат предвид спецификата на аспекта, 

както и да се очертаят най-важните елементи и процеси: 

Мониторинг-може да се осъществи, като се: 

✓ Наблюдава общите тенденции в дигитализацията и внедряване 

на нови цифрови  технологии развитието в здравните системи, както и 

последиците. 

✓ Категоризации на цифровите здравни услуги и възможностите 

за дигитализация и иновации. 

✓ Разграничаване на интервенциите за потребители на здравни 

услуги и доставчици на здравни услуги. 

✓ Разграничаване на здравни системи или мениджъри на ресурси 

и услуги за данни ползвани от пациентите. 

 

 

2. Теоретични основи на изследването 

Пандемия на Корона вирус (тежък остър респираторен синдром Ко-

рона вирус 2 - Sars-Cov-2) даде своето отражение върху здравни системи, 

като  в рамките на Европейската общност, така и в световен мащаб. В 

резултат на това много правителства разпоредиха  спирането на всички 

планови оперативни интервенции, хоспитализации в планов порядък, 

както и амбулаторни прегледи. Независимо от това, кривата на инфекци-

ята с рязко покачване постави крайни изисквания към различните систе-

ми на здравеопазване и доведе до пренареждане на изискванията, нужди-
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те и възможностите, както на самата здравна система, така и болничния 

персонал. На преден план излезе възможността да се позоваваме, разчи-

таме, търсим и доверяваме  на мобилни приложения, устройства и плат-

форми.  

По препоръки на СЗО, се наложи въвеждане на ограничителни мер-

ки, мерки  за спазване на дистанция, както и дългосрочна изолация, което 

въведе нова тенденция в комуникационните модели в здравеопазването. 

Наложи се търсенето на дистанционно медицинско консултиране и на 

онлайн здравни услуги.  

 

2.1 Цели на здравната система  

 Концепция „Цели за здраве 2020“ на МЗ се основава на ценностите, 

залегнали в Конституцията на СЗО и общите приети ценности и принци-

пи за ръководство на европейските здравни системи на страните от Евро-

пейския съюз. Признавайки правото на всеки български гражданин за 

достъп до най-високия стандарт здраве, тя е израз на политическата воля 

за въвеждане на всеобхватността, солидарността и равния достъп до ка-

чествени здравни услуги като основни ценности в организирането и фи-

нансирането на здравната си система:  

✓ Всеобхватност – осигуряване на достъп до здраве на всички 

граждани;   

✓ Солидарност – осигуряване на разходи за здраве, съответни на 

възможността да бъдат платени и ползване на услугите от всички които 

имат нужда от тях;  

✓  Равенство – равен достъп до грижи в съответствие с нуждите, 

независимо от етническа пренадлежност, пол, възраст, социално положе-

ние или платежоспособност  

✓ Достъп до качествени грижи – осигуряване на най-високо ка-

чество на грижите, пациентноориентирано и съответно на индивидуални-

те нужди, основано на етиката и доказателствата. 

 

2.2 Национални здравни приоритети и пакет здравни дейности 

✓ Снижаване на смъртността при децата от 0-1 годишна възраст 

до 6.8 на1000 живородени деца; 

✓ Снижаване на смъртността при децата от 1-9 годишна възраст 

до 0.24 на 1000; 

✓ Снижаване на смъртността при подрастващите и младите хора 

от 10-19 годишна възраст до 0.28 на 1000; 

✓ Снижаване на смъртността при лицата в икономически актив-

ните групи от 20-65 годишна възраст до 4.19 на 1000; 
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✓ Увеличаване на средната продължителност на предстоящия 

живот на хората след навършване на 65 годишна възраст до 16,4 години. 

 

2.2.1. Електронно здравеопазване  

Дефиницията на СЗО гласи следното: „Електронното здравеопазване 

е икономически ефективно и е безопасно използване на информационни-

те и комуникационни технологии в подкрепа на здравето и здравеопазва-

нето, свързани с области, включително и здравни услуги, здравно наблю-

дение, здравна литература, както и здравното образование, знания и на-

учни изследвания".  

 

2.2.2. Цифрова революция  

В съобщение на ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ до Европейския пар-

ламент, Съвета, Европейския икономически и Социален Комитет и Ко-

митета на регионите, изграждане на цифровото бъдеще на Европа се 

казва: „новите цифровите технологии видоизменят из основи нашето 

ежедневие, начина, по който работим и правим бизнес, а също и начина, 

по който хората се лекуват, общуват и се свързват със специализиран 

лекарски персонал. Цифровите комуникации, взаимодействието със со-

циалните медии, електронната търговия и цифровите предприятия трайно 

преобразяват света, в който живеем. Те генерират все по-голям обем от 

данни, които, ако бъдат събрани на едно място и се използват, могат да 

доведат до напълно нови средства и нива на създаване на икономическа 

стойност. Това преобразяване е също толкова радикално като породеното 

от индустриалната революция“. Брюксел, 19.2.2020 г. COM(2020) 67 

final. 

 

2.3 Дигитализация и здраве 

Здравните технологии в най-широкия смисъл на думата непрекъсна-

то се променят. Здравните системи са променили смисъла и съдържание-

то си, увеличавайки възможностите за знания, диагностициране, превен-

ция, лечение и рехабилитация. На свой ред здравните системи също са се 

превърнали в сложни образувания с променящи се роли и отговорности 

за пациентите, здравните специалисти, контролни орган и регулатори. 

„Цифровата трансформация на здравните услуги“ се разглежда от някои 

автори като важен и влиятелен процес, който вече е оказал значително 

въздействие върху сегашните здравни грижи и здравни системи. Очаква-

нията в световен мащаб е да има допълнително основно въздействие 

върху здравеопазването и предоставянето на здравни грижи във бъдеще. 

Дигитализацията, варираща от използването на компютри и елект-

ронни здравни досиета до домашно наблюдение на пациентите, елект-

ронни медицински устройства и прилагането на компютърно подпомог-
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нати системи за визуализация и подпомагане на вземането на решения, 

засегна и се очаква да повлияе на много аспекти на здравните системи по 

отношение на структура, култура, професии, лечения и резултати. Тази 

„цифрова трансформация“ показва, че здравните услуги и системи са в 

преход, при който ще бъдат дигитализирани повече здравни услуги и 

процеси. Дигиталната трансформация обхваща усилията за смислено 

въвеждане на нови цифрови информационни и комуникационни техноло-

гии и съответни нови процеси в сектора на здравеопазването. Част от 

тази дигитализация е специфична за здравеопазването, друга част е след-

ствие от по-широката тенденция на дигитализация в обществото. И двете 

могат да доведат до промени и иновации в здравните технологии и про-

цесите на предоставяне на здравни грижи и по този начин да повлияят на 

здравето, здравеопазването и здравните системи. Следователно дигитал-

ната трансформация в някои от своите аспекти представлява фундамен-

тална промяна в начина и културата на предоставяне на грижи на органи-

зациите. 

 

2.4 Класификация на цифровите услуги 

Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. на СЗО подчертава, че 

разпространението на информация и комуникационните технологии и 

глобалната взаимосвързаност имат голям потенциал да ускорят човешкия 

напредък, за преодоляване на цифровото разделение и за развитие на 

общества на знанието. Също така СЗО предостави класификация на циф-

ровите услуги, като ги раздели на четири категории, базирани на основ-

ните потребители на услугите. 

✓ Пациентите – с цел подобряване на лечението, благодарение на 

медицината, базирана на доказателства и с възможността за активно 

участие на пациентите във вземането на решения относно тяхното здраве  

✓ Медицинските и здравни професионалисти – с цел бърз и лесен 

достъп до информация, диагностика и извършване на сложни интервен-

ции от разстояние, както и достъп до специализирани ресурси за образо-

вание и обучение; с подпомагане на медицинската научноизследователс-

ка дейност, ефективното управление и разпространение на медицински 

знания;  

✓ Управляващите системата на здравеопазване – с цел улеснен 

достъп и разпространение на най-добри практики за планиране и управ-

ление на здравеопазването в полза на пациентите и обществото  

✓ Гражданското общество – с цел по-добро здравно образование: 

за здравословен начин на живот, за превенция, за информация за здрав-

ното състояние, за ресурсите и възможностите на здравната система, за 

да може да влияе върху управлението на здравната система на местно и 

национално ниво. 
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2.5 Актуално състояние на планираното въвеждане на трансгра-

ничен обмен на здравни данни в ЕС 

 

 
Фигура 1. Каталог на услугите, предоставяне и пълно въвеждане – 

eHDSI – електронни медицински рецепти и медицински досиета“, достъпен 

на уебсайта на eHDSI4 

Източник: Каталог на услугите, предоставяне и пълно въвеждане – eHDSI – 

електронни медицински рецепти и медицински досиета“, достъпен на уебсайта на 

eHDSI46. 

2.6 България и Цифровото здравеопазване 

 

2.6.1 Националната здравна стратегия (2014-2020) 

Според Националната здравна стратегия (2014-2020), се явява воде-

щият стратегически документ, който конкретизира целите за развитие на 

системата на здравеопазването до 2020 г., приета от Министерски съвет 

на Република България на 21.09.2013 г. Прави впечатление, че на фона на 

бързото развитие на електронното здравеопазване в другите европейски 

държава, във България все още няма изградена единна и адекватна здрав-

ноинформационна система. Съществуват мнения, че към настоящият 

момент не е възможно към да се осигури необходимата информация за 

нуждите на потребителите на здравни услуги, както и на изпълнителите 

на здравни услуги в т.ч. както за изпълнение на ангажиментите на стра-

ната във връзка с обмена на здравни данни междуболничен, между до-

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EHOPERATIONS/eHDSI+Deployment+Plans?preview=/35210488/55885239/eHDSI_ServiceCatalogue-ServiceDelivery-OveralDeployment-Plan_V2.4_20171218.pdf
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cross-border-health-care-7-2019/bg/index.html#A46
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болнична помощ и трансграничен. Към момента наличните информаци-

онни системи, бази от данни и програмни продукти  не са в постоянен 

обмен и контакт, актуализацията на които е труден и тромав процес, по-

ради това не е възможно да се даде реална представа за общото състояние 

на системата, както и на наличната база данни. Това води до видими зат-

руднения в процеса на организиране и планиране на здравната политика 

и услуги. По наблюдения, както и сравнителен анализ направен по косве-

ни източници, във България този процес на внедряване и развитие на 

електронното здравеопазване изостава. Прави впечатление, че изоставаме 

не само по отношение на информационната здравна система, но и по 

отношение на други съставни елементи на електронното здравеопазване, 

като развитието на телемедицината, дистанционно наблюдение на паци-

енти, следене на жизнени показатели от разстояние и др. В Здравна стра-

тегия (2014-2020), се дават конкретните стъпки и препоръки за изгражда-

не на Националната здравно-информационна система които да се осъ-

ществяват съгласно посочената в Програмата за развитие на електронно-

то здравеопазване пътна карта.  

 

2.6.2 Национална здравна стратегия (2021-2027) 

 Здравеопазване 4 (Healthcare 4), описващо модел, при който пациенти-

те и здравните специалисти са електронно свързани с организацията, мето-

дологията и здравните технологии. Този модел поставя пациента в центъра 

на здравната система, създавайки условия той да участва активно в процеса 

на лечение, определен от здравните специалисти. Новаторските решения в 

областта на цифровото здравеопазване подпомагат профилактиката на 

болестите и насърчаването на здравословен начин на живот, водят до по-

добрения в качеството на живот на гражданите и дават възможност за по-

ефективни начини на организиране и предоставяне на здравни услуги и 

грижи. Министерство на здравеопазването разработва Национална здравна 

стратегия 2030 и Стратегия за цифровото здравеопазване 2021-2027, в кои-

то като основен приоритет е изведена цифровата трансформация в сектор 

здравеопазване като средство за подобряване качеството на живот и ради-

кална промяна на начина на предоставяне на медицински и здравни грижи. 

Ключови за развитието на цифровото здравеопазване ще бъдат усилията за 

развитие и надграждане на Националната здравна информационна система 

(НЗИС), чрез разработка и прилагане на съвременни технологични реше-

ния, фокусирани върху превенция на риска от хронични и неинфекциозни 

заболявания, с цел осигуряване на ефективни и ефикасни грижи за пости-

гане на по-добри здравни резултати. В резултат ще бъде поставена основа-

та за интеграцията с всички системи, обслужващи здравните и администра-

тивните процеси, ще бъде осигурена възможност за постигане на прозрач-

ност в управлението на финансовите разходи, както и дейностите по орга-
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низация, контрол, планиране и прогнозиране в системата на здравеопазва-

нето, възможност за оценка на качеството и безопасността на медицинско-

то обслужване. Въвеждането на НЗИС и развитието на цифрово здравео-

пазване ще допринесе за съкращаване на времето за обслужване на паци-

енти и повишаване на качеството на здравните услуги в здравеопазването, 

както за увеличаване на възможностите за предоставяне на различни дис-

танционни здравни услуги. Усилията за реализирането на заложените при-

оритети ще бъдат насочени към осигуряване на оперативна съвместимост 

на системите и технологиите в здравеопазването, с цел преодоляване съ-

ществуващата фрагментация. Ще се гарантира сигурен достъп до цифрови 

здравни решения и по-качествени здравни данни, което да създаде доверие 

в гражданите. Чрез разгръщане на ефективността на националната здравна 

информационна система, ще бъдат въведени номенклатури и класифика-

ции, задължителни за използване в сектора на здравеопазването, както и 

задължителни стандарти за обмен на здравна информация и статистика. 

Като част от процеса по цифровизация ще се гарантира свързаност на ин-

формационните системи на лечебните и здравни заведения в реално време. 

Ще бъдат електронизирани ключови регистри и услуги като се създадат и 

внедрят цифрово медицинско досие за всички граждани със сигурен дос-

тъп до него както от самите граждани, така и от здравните специалисти 

ангажирани в процеса на лечение, и електронни рецепти и електронни 

направления, които да гарантират ефикасното използване на здравните 

ресурси. Тези процеси ще се проследяват от система за мониторинг и конт-

рол в здравеопазването, която ще подпомогне взимането на управленски 

решения. Предвижда се да бъде разработена и приложена концепция за 

развитие на теле медицината, особено за пациенти в труднодостъпни и 

отдалечени райони, както и за пациенти със специфични потребности - 

болни с хронични заболявания, възрастни хора и др., както и въвеждането 

на иновативни приложения за мобилни услуги за наблюдение на състояни-

ето на пациентите. Процесът на внедряване на услугите на теле медицина-

та ще 25 стартира в райони, където осигуреността с общо практикуващи 

лекари и лекари специалисти е под средната за страната. С въвеждането на 

услугите на теле медицината ще се подобри ефективността на здравните 

грижи в страната. Предвижда се в Националната здравна информационна 

система да бъде въведена среда за единен достъп и съхранение на образни-

те изследвания на пациента и нейната интеграция с електронния му здра-

вен запис в НЗИС, което ще даде възможност за обработка и архивиране, 

осигуряваща сравнителна оценка на всички проведени изследвания, както 

и достъп до информацията от всички лекари, като ще отпадне отговорност-

та на пациента да съхранява и предоставя образните изследвания. Изготвя-

не на ефективен механизъм за контрол и анализ на източниците и потоците 

от данни, както и приложен алгоритъм за дефиниране на потенциалните 
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рискове на ниво процес ще гарантира ефикасност на използваните реше-

ния. Прилагането на нови технологии за наблюдение на индивидуалното 

здраве на всеки гражданин ще осигури мониторинг върху критичните 

здравни показатели и ще създаде възможности за провеждането на попула-

ционни и скринингови програми. Това ще гарантира възможност за оценка 

на качеството и безопасността на медицинското обслужване, мониторинг 

на обслужващите процесите в здравеопазването, трансграничен обмен на 

здравни данни на гражданите от държавите членки на ЕС, анализ на дей-

ностите и резултатите на държавната здравна политика въз основа на голе-

ми масиви от здравни данни. Предвижда се изграждане и/или надграждане 

и интеграция на информационните системи в цифровото здравеопазване с 

информационни системи в други области с оглед подобряване на превен-

цията и качеството на живот на гражданите. Необходимо е надграждане на 

софтуерните приложения на изпълнителите на медицинска помощ и апте-

ки, свързани с новите модели на отчитане, които ще бъдат наложени от 

НЗИС и осигуряване на оперативна съвместимост при обмен на медицинс-

ки данни и предприемане на мерки за подобряване на знанията и уменията 

на здравните специалисти за събиране, анализ и защита на здравните дан-

ни, включително посредством определяне на изисквания за учебните прог-

рами в областта на цифровото здравеопазване за здравни специалисти и 

създаване на програми за обучение през целия живот, които да обхващат 

специфични набори от цифрови умения. Предвижда се също да бъдат раз-

работени правила, процедури и мерки за осигуряване на киберсигурността 

на НЗИС и други системи за електронно здравеопазване, както и такива за 

спазване на законодателството за защита на личните данни, включително 

относно анонимизираните и псевдонимизираните на здравни данни. Ще 

бъде изградена и платформа за наблюдение, анализ и контрол на блогове, 

мрежови трафик, системни файлове и управление на инциденти. Предвиж-

да се да се създадат функционалности за анализ на дейностите и резултати-

те на държавната здравна политика въз основа на големи масиви от здрав-

ни данни. Ще бъде създадена възможност за по-добро използване на 

здравните данни в научните изследвания и иновациите с цел подпомагане 

на персонализираното здравеопазване, по-добрите здравни интервенции и 

по-ефективна система за здравеопазване и социални грижи. Въвеждането 

на НЗИС и други системи за цифрово здравеопазване ще даде възможност 

за трансграничен обмен на здравна информация на гражданите на ЕС, на 

базата на регламентиран електронен информационен обмен. Успешното 

развитие на тези проекти следва да бъде подкрепено с инвестиции за изг-

раждане и/или надграждане на информационните системи в цифровото 

здравеопазване; за трансграничен обмен на здравна информация на граж-

даните на ЕС; за осигуряване на киберустойчива среда за съхранение на 

медицински данни; за повишаване на капацитета за въвеждане на системи 
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за цифрово здравеопазване. Тази област на въздействие съответства на 

приоритет 12 „Здраве и спорт“ в националната програма „България 2030“ с 

основен принос към подобряване на здравните характеристики на населе-

нието осигуряването на равен достъп за всички до качествени здравни 

услуги и кореспондира с Цел 3„Осигуряване на здравословен живот и на-

сърчаване на благосъстоянието на всички и във всяка възраст“.  

 

 

3. Заключение 

Цифровата революция е една от основните световни тенденции, во-

деща до безпрецедентен мащаб и дълбочина на навлизане на информаци-

онните и комуникационни технологии във всички сектори на национал-

ната икономика, включително здравеопазването. Развитието на тази тен-

денция поражда големи очаквания, свързани с подобряването на качест-

вото на медицинската помощ, достъпността и икономическата ефектив-

ност на здравните услуги.  

Еуфорията от първите стъпки на цифровата революция обаче отми-

нава, отваряйки врати за по-реалистичен анализ на възможностите и ус-

ловията за реализиране на истинския потенциал, скрит в дигиталната 

трансформация на здравеопазването. По-балансираното възприемане на 

особеностите на иновационните процеси в сектора се съчетава с разбира-

нето на сериозните бариери, възпрепятстващи прилагането на новите 

идеи и практики поради сложно преплитане на социални, икономически, 

етични и психологически фактори. Когато се вземат предвид специфики-

те на индустрията, става очевидно, че цифровата революция не може да 

бъде бърз обрат, а по-скоро ще премине редица фази и вероятно ще про-

дължи повече от едно десетилетие. 

В настоящия момент залогът, който си поставя разработката се със-

тои в изготвянето на визия за бъдещето, което все още изглежда неясно, 

особено по отношение на някои дългосрочни цели. Подобно на други 

иновации и (нови) технологии, такива обещания могат или не могат да се 

реализират, а потенциалните ползи също могат да бъдат придружени от 

непредвидени и / или отрицателни (странични) ефекти в краткосрочен 

или дългосрочен план. Следователно въвеждането, прилагането, използ-

ването и финансирането на цифровите здравни технологии трябва да 

бъдат внимателно оценени и наблюдавани, управлявани и предоставяни. 

През последните няколко месеца сме свидетели на динамика и пре-

обръщане на представите ни за иновации, дигитални здравни услуги, и 

консултации. Скоростта на тези промени завари много хора неподготве-

ни. Някои се приспособяват добре към новото, докато други, загрижени 

за отрицателните последици, се чувстват изолирани. Електронното здра-

веопазване е сигурното използване на информационните и комуникаци-
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онните технологии в подкрепа на здравеопазването и свързаните със 

здравето области, включително здравни услуги и процеси, превенция, 

здравно наблюдение, лечение, здравна литература и здравно образование, 

на знания и изследвания. Електронното здравеопазване може да спомогне 

за намаляване на разходите и също така да включва висок потенциал за 

продажби. Не подлежи на съмнение, че промените са факт, както и че 

някои от тях са необратими.Това е едновременно и възможност, и пре-

дизвикателство за изследваната област. 
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Резюме. Пандемията оказва влияние на национално-държавния суверенитет на 

европейските държави и на държавите по целия свят. В същото време цифровите 

технологии и тяхното внедряване в държавните и частните структури не винаги 

спомагат за защитата на национално-държавния суверенитет. Експертно проуч-

ване, социологическо изследване и контент-анализ на документи проведени в 

България и Руската Федерация позволяват да се очертае проблемната област, на 

която е необходимо да се обърне внимание от научното съобщество и от лицата, 

които се намират на ниво вземане на стратегически решения. Предполага се, че 

поради появата на коронавируса значението на защитата на цифровото простран-

ство става още по-важно за стабилността на политическата система в условията 

на цифровизация на политическите процеси. Това ще доведе до развитието на 

цифровия суверенитет в бъдещите държавни стратегии, доктрини и планове на 

следващото десетилетие. 
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sovereignty. An expert survey conducted in Bulgaria and the Russian Federation made 

it possible to identify a problem area that needs to be paid attention to, both by the 

scientific community and by those at the level of strategic decision-making. It is 

assumed that thanks to the coronavirus, the importance of the protection of the digital 

space becomes even more essential for the stability of the political system in the 

conditions of the digitalization of political processes. This will lead to the development 

of digital sovereignty in future government strategies, doctrines, and plans for the next 

decade. 

Key words: pandemic, nation-state sovereignty, digital space, digital sovereignty, 

critical thinking 

 

 
1. Въведение 

 Интеграционният характер на цифровизацията и глобализацията 

трансформира както съвременното общество, така и способите за изслед-

ването му. Това води до използването на междудисциплинарни методики, 

чрез които се изучават и моделират съвременните политически процеси. 

Поради тази причина използваме различни методики, с чиито резултати 

индикираме състоянието на предмета на изследване, а именно национал-

но-държавния суверенитет под въздействието на пандемията и цифрови-

те технологии (Федороченко, 2019, с. 21).  

Методиките, които използваме са както следва: контент-анализ, екс-

пертно проучване и социологическо изследване.  

• Чрез контент-анализа анализираме държавни документи като 

стратегии, планове, доктрини и закони, свързани с развитието на нацио-

нално-държавния суверенитет в условията на цифровизация.  

• С помощта на експертното проучване отразяваме мнението на 

експерти за процеса на цифровизация и защитата на цифровото прост-

ранство в Русия и България, като те са специалисти в междудисципли-

нарни области на политическото и икономическото управление с използ-

ване в дейността си на най-новите цифрови технологии.  

• Социологическото изследване отразява общественото мнение 

на гражданите за процеса на цифровизация и нивото на развитие на на-

ционалния суверенитет в условия на цифровизация на двете изследвани 

държави – България и Русия.  

Целите на статията са благодарение на резултатите, които получава-

ме от експертното проучване и социологическото изследване да анализи-

раме резултатите от стратегиите, функциониращи до 2020 година, които 

разглеждаме чрез контент-анализ. Също така, използвайки тези методики 

да отчетем в каква степен целите поставени в стратегиите са достигнати и 

какви перспективи за развитие се очертават при формиране на нови стра-

тегии за следващото десетилетие, включвайки ролята на пандемията.  
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2. Контент-анализ за изследване на национално-държавния сувере-

нитет в условия на цифровизация 

Системният характер на финансовата криза през 2008 година повли-

ява върху стратегиите, доктрините и плановете на всички държави в гло-

балния свят. Тези държавни документи се свързват с предприемането на 

определени политики от страна на държавите, чрез които да се справят с 

обхваналата ги криза (Мейсън, 2016). Обаче вместо изход от кризата 

социалните неравенства продължават да нарастват, а социалните, поли-

тическите и икономическите системи стават все по-неустойчиви до поя-

вата на коронавируса, който спомага за пълното разрушение на тези нес-

табилни системи.  

За да дадем по-ясна картина как кризите се отразяват на национално-

държавния суверенитет прилагаме контент-анализ, фокусирайки се върху 

стратегическите документи за десетилетие на България като част от Ев-

ропейския съюз (ЕС) и Русия.  

Правейки сравнение между нивото на развитие на национално-

държавния суверенитет в условията на цифровизация в България (ЕС) и 

Русия, прогнозираме как пандемията ще се отрази върху бъдещите стра-

тегически документи за десетилетие.   Избираме да направим сравнение 

между България и Русия, защото България се явява член на ЕС и страте-

гиите, които прилага в националната си политика първоначално са кон-

солидирани от централното звено на ЕС – Европейската комисия, след 

което биват прилагани в националните политики на членките ѝ, а пък 

Русия като федерация съдържа в себе си множество субекти, които също 

изпълняват централизирано приети политики, подобно на ЕС.  

Друг признак, по който избираме да направим сравнение между две-

те държави е степента на развитие на цифровия суверенитет на Русия и 

България (ЕС). Русия като член на БРИКС създава закони и наредби, с 

които да обезпечи национално-държавния си суверенитет в условия на 

цифровизация, както и България като част от ЕС. 

Стратегиите на Европейския съюз, функциониращи до 2020 година, 

насочени към развитието на цифровите технологии и възстановяване на 

Европейския съюз от кризата през  2008 година са: Осма рамкова прог-

рама на Европейския съюз за развитие на научни изследвания и техноло-

гии – „Хоризонт 2020”, Програма в областта на цифровите технологии за 

Европа, Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „ЕВ-

РОПА 2020”. 

Стратегиите в Русия за този срок са: Концепция за дългосрочно со-

циално-икономическо развитие на Руската Федерация за период до 2020 

година, Стратегия за иновационно развитие на Руската Федерация за 

период до 2020 година. 
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Сходствата, които намираме между тях при проведения контент-

анализ са, че всички изброени стратегии са приети през 2010 година и 

една от основние им цели е стабилизиране на икономическата и социал-

ната сфера, които са повлияни от кризата през 2008 година. 

Друго сходство между тях е създаването на инфраструктура, която да 

способства навлизането на нови цифрови технологии в производството, 

чрез което капитала да излезе от кризата, в която се намира, генерирайки 

печалба. В следствие, на което през 2014 година се появява стратегията 

на Германия – Индустрия 4.0 (Industry 4.0) до 2020 година, в която се 

описва концепцията за умното произвоство на базата на глобалните про-

мишлени мрежи на интернет на нещата и услугите. Нейната поява е една 

от ключовите предпоставки за формиране на идеята за четвърта индуст-

риална революция. В отговор на тази стратегия например в Япония се 

появява социално-икономическата и културна стратегия „Общество 5.0”. 

В нея се залага развитието на новите технологии като изкуствен инте-

лект, големи данни, роботехника, Интернет на нещата и други техноло-

гии, чрез които да се осигури стабилното развитие на японската иконо-

мика и общество (Добролюбова et al, 2019, с. 14-15). 

Следващо сходство открито от проведения контент-анализ на избро-

ените документи е, че в нито един от тези стратегически документи, кои-

то изброихме до сега не се залага развитието на цифров национално-

държавен суверениет. Отсъствието на регулация на цифровото простран-

ство води до  създаването на условия за развитие на водещите по печалба 

в света цифрови транснационални корпорации (ТНК) от така наричаната 

група GAFA (Google, Facebook, Amazon, Аpple), към които спада също 

така и Microsoft, които са притежание на САЩ. След тях се класират 

китайските гиганти Baidu, Alibaba и Tencent. Те разполагат не само с най-

големи печалби и пазарни дялове от всички корпорации в целия свят, а и 

с огромни масиви данни, които стават „електричеството на 21 век” 

(Lynch, 2017). С помощта на големите масиви данни изкуствения инте-

лект се обучава, а обучавайки се, той все повече засилва своята мощ.  

Търговската битката между САЩ и Китай се провежда поради стре-

межа им за по-голямо количество данни, защото който ги владее ще бъде 

световен хегемон. И така правим изводът, че държавните стратегии и 

планове по въвеждане на цифровизацията в страните са подчинени на 

водещите цифрови ТНК. В по-късно приетите стратегически документи 

на Руската Федерация като например: Стратегия за национална безопас-

ност, утвърдена с указ от Президента на Руската Федерация В. В. Путин 

през 2015 година, Доктрина за информационна безопасност на Руката 

Федерация, утвърдена с указ през 2016 година, Програма „Цифрова ико-

номика на Руската Федерация”, Кодекс за етика на големите данни приет 

през 2019 година и други документи както и документите на ЕС: Опера-
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тивна група за стратегическа комуникация Източното съседство в Евро-

пейската служба за външна дейност, която е създадена през 2015 година, 

след това през 2016 година се приема съвмествна рамка за борба с хиб-

ридните заплахи, през 2018 година се подписва кодекс на поведението от 

Google, Facebook, Mozilla, Twitter и други документи, които потвържда-

ват появявата на нова тенденция към възвръщане силата на национално-

държавния суверенитет в цифровото пространство по изграждане на 

цифров суверенитет. 

Първи стъпки по изграждане на суверенитет на данните се забелязват 

след разкриването на секретна информация на Е. Сноудън в следствие, на 

което през 2018 година се приема „Общ регламент за защита на персо-

налните данни” (GDPR) (Gueham, 2017).  излизането на САЩ от ядреното 

споразумение с Иран през 2018 година води до озвучаване на идеята за 

стратегически суверенитет през 2019 година от лидерите на ЕС – предсе-

дателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, канцлерът на 

Германия А. Меркел и президентът на Франция М. Макрон като в кон-

цепцията за стратегически суверенитет влиза и цифровият суверенитет.  

Цифровият суверенитет на ЕС застрашава целостта на НАТО, защото 

стратегиите за България и ЕС, в които се залага неговото развитие като: 

Стратегия на ЕС за киберсигурност: открито, безопасно и сигурно кибер-

нетично пространство, Национална стратегия за киберсигурност „Ки-

берустойчива България 2020” ще бъдат променени в следващото десети-

летие в посока засилване суверенитета на ЕС. Така се създава тенденция, 

която може да повлияе върху влошаване на отношенията между Европа и 

САЩ, което е възможно да доведе до разделянето на НАТО на ЕС и НА-

ТО на САЩ (Leonard, Shapiro, 2019). 

В Русия от началото на 2020 година се водят интензивни дискусии за 

укрепването на национално-държавния суверенитет, започвайки от пред-

ложението на президента В. В. Путин за внасяне на изменения в Консти-

туцията на Руската Федерация, включващи в себе си независима полити-

ка на Русия, в която Конституцията да има приоритет пред международ-

ното право, засилване на социалната политика и други изменения, които 

биват категорично приети от руските граждани с референдум (Какие 

изменения в Конституцию поддержаны в первом чтении, 2020). Измене-

нията на Конституцията на Русия имат комплексно значение за укрепване 

на национално-държавния й суверенитет и косвено влияние  върху засил-

ване на цифровия ѝ суверенитет. 

От проведения контент-анализ на държавните документи с давност 

от 2010 до 2020 година на България (ЕС) и Русия, установяваме съсредо-

точеността им върху развитието на цифровите технологии и тяхното 

използване в икономиката, политиката и социалната сфера без да се изг-

раждат цифрови предпазни механизми на държавата. Обаче от проведе-
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ния контент-анализ на документи създадени в по-късен етап съществува 

тенденция към развитие на цифров суверенитет. Поради тази причина 

условно разделяме процеса на цифровизация на два етапа – внедряване и 

защита на цифровото пространство. 

В условията на световна пандемия, когато почти всички сфери на чо-

вешкия живот се прехвърлят в цифровото пространство, защитата му 

става от изключителна важност за съхраняване баланса на политическата 

система на държавата. Това поражда още по-силна потребност от разви-

тието на цифровия суверенитет, който по наше мнение е еволюиралата 

форма на национално-държавния суверенитет в условия на цифровизация 

на политическите процеси. 

Изброените стратегии и планове, които залагат най-вече на внедря-

ване на цифровите технологии приключват в края на 2020 година. Очаква 

се да се създадат нови за десетилетие напред, и следвайки опита от пред-

ходното десетилетие прогнозираме, че кризата предизвикана от пандеми-

ята през 2020 година ще изиграе роля подобна на кризата през 2008 годи-

на за формиране на стратегии и планове за десетилетие напред, чиято 

основна цел ще бъде защита на националното цифрово пространство. 

 

 

3. Експертно проучване на процеса на цифровизация и влиянието 

му върху национално-държавния суверенитет 

Проведеното експертно изследване се състои от 19 български и 13 

руски респондента, които са експерти в областта на управлението ( в 

политиката и икономиката), IT-специалисти, мениджъри на компании в 

сферата на технологиите, еколози, културолози и други специалисти. 

Всички те използват активно в своята дейност новите цифрови техноло-

гии, което се явява основният признак за селекцията им за участие в про-

учването. 

За да разберем как определят процеса на цифровизация им задаваме 

въпроса: „Какво е цифровизацията и в какви сфери се проявява?”. По 

мнение на голяма част от експертите цифровизацията засяга  абсолютно 

всички сфери в човешкия живот. Обаче прави впечатление, че според 

експертите от IT-сферата и изкуствения интелект (ИИ) цифровизацията е 

предходен етап на развитие на процесите, а в настояще време е по-

адекватно да говорим за изкуствен интелект, отколкото за цифровизация. 

Правейки съпоставка на мнението на експертите с контент-анализа на 

държавните документи от предходния раздел на изследването ни, където 

разделяме действието на стратегическите документи на две части – внед-

рение и защита на цифровите технологии и цифровото пространство, 

можем да направим извода, че първият етап по внедряване на цифровите 

технологии е отделен от втория етап по защитата им. Ако по време на 
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първия етап технологиите все още се развиват и формират цифровизаци-

ята, то във втория етап на развитие технологиите са вече напреднали, 

което става предпоставка за развитие на силен ИИ. 

Мнението на експертите съответства и с мнението на китайския учен 

Кай-Фу Ли, който разделя четири вълни на ИИ, както следва:  

Първата вълна на ИИ според Кай-Фу Ли е „ИИ на интернета” (Ли, 

2019, с. 111), която започва развитието си през 2012 година. Представля-

ва съвкупност от алгоритми, изучаващи предпочитанията на потребителя 

в интернет. Ефективността му зависи от количеството данни, с които в 

момента  разполагат големите транснационални корпорации. Всяко едно 

харесване на определено съдържание обучава изкуствения интелект, за да 

може той все повече да се усъвършенства и да предлага все по-подходящ 

и свързан с интересите на потребителя контент. 

Втората вълна на ИИ е „ИИ на бизнеса” (Ли, 2019, с. 115). ИИ изпол-

зва скрити корелации като компютъра, който обработва огромни масиви 

от информация, намира тези корелации и така взема решения и се обуча-

ва.  

САЩ успешно прилагат „ИИ на бизнеса”, събирайки огромни бази 

данни, които структурират и внедряват в областта на бизнеса чрез своите 

ТНК. За това в момента те са лидери в областта на „ИИ на бизнеса”. 

Третата вълна на ИИ е „ИИ на възприятията” (Ли, 2019, с. 121) – това 

е постоянното увеличаване на възможностите на ИИ да разпознава обек-

ти от реалния свят. 

Четвъртата вълна на ИИ е „Автономен ИИ” (Ли, 2019, с. 131) – ИИ 

обединява всички достижения на предходните три вълни като придобива 

възможността да взема самостоятелно решения. 

Двата лидера в света по развитие на ИИ са САЩ и Китай, като имат 

различни преимущества в различните вълни на развитие на ИИ. Напри-

мер в Китай третата вълна на ИИ е по-развита, а в САЩ се развиват по-

добре първата, втората и четвъртата. Обаче, развитието на ИИ не би било 

възможно без поддръжката на техните правителства.  Например Китай 

успява да се развива в сферата на ИИ, благодарение на своята протекцио-

нистка политика по създаване на цифров суверенитет. За това китайците 

се самозатварят, създавайки  своя независима интернет мрежа, чието 

функциониране копират от световната мрежа и така създават свой аналог 

на интернет (Преждарова, 2020). 

За да разберем по-подробно причините за различните подходи на 

България и Русия към процеса на цифровизация задаваме следващия 

въпрос: „Какви са сходствата и различията на подходите към процеса на 

цифровизация в различните страни?” Според българските и руските екс-

перти подхода на държавата към процеса на цифровизация зависи от 
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нейната обществено-икономическа система, която може да бъде пазарна, 

командна и смесена.  

Според руските експерти ролята на държавата във всички сфери е 

важна за стабилността на политическата система и поради това регулаци-

ята на процеса на цифровизация в Русия е контролиран от страна на дър-

жавата. Българските експерти смятат, че регулацията на цифровата поли-

тика на България е подчинена в по-голяма степен на пазарната система, 

отколкото на държавата. 

Чрез следващия въпрос разбираме по-конкретно в какво се изразява 

държавният подход към процеса на цифровизация: „Какво определя дър-

жавния подход към процеса на цифровизация?”. Експертите и в двете 

страни отговарят на първо място безопасност, а след това образование, 

социално обслужване и регулиране на пазара.  

Във връзка с безопасността трябва да направим акцент, че цифровите 

ТНК, които са притежание на САЩ не се регулират от държавите на по-

демократично настроените страни, какъвто е случаят например с Бълга-

рия като част от ЕС. Поради тази причина цифровото пространство е 

изпълнено с опасности от киберпрестъпления и кибертероризъм. Осъзна-

вайки това, дори и демократичните държави започват да правят първи 

стъпки към регулация на цифровото си пространство, за да обезпечат 

националната си сигурност.  

Ръководителите на Microsoft призовават държавите и то най-вече 

САЩ да се намеси в процеса на регулация на цифровото пространство 

(Краун & Толстухина, 2019). Това е показателно, че бъдещият подход на 

регулация на цифровото пространство на демократичните страни ще бъде 

смесено – от държавата и бизнеса. Тази ситуация според професор В. 

Проданов прилича на тази от времето на втората индустриална револю-

ция, когато крупните монополи са били приватизирани и сведени под 

държавна регулация (Проданов, 2020). Такъв е и настоящият случай, но 

той се отнася за цифровите монополи и тяхната регулация от държавата, 

което вече Китай осъществяват, защото техните цифрови корпорации 

винаги са били под държавен контрол. Можем да направим прогнозата, 

че САЩ и другите по-демократични държави ще въведат механизми за 

смесена регулация, а по-авторитарните държави като Китай ще имат 

пълен контрол върху цифровия сектор. В условията на пандемия важ-

ността на регулация от страна на държавата се увеличава многократно. 

За да докажем нивото на опасност на цифровото пространство върху 

националната сигурност на двете държави задаваме въпросите: „Същест-

вува ли възможност за формиране на обществено-политически съобщест-

ва в интернет с цел да се нанесе ущърб на суверенитета и функционира-

нето на държавата?” като експертите от двете държави отговарят едино-

душно, че съществуват възможности за формиране на обществено-
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политически съобщества. На въпросът „Може ли некачественият контент 

и отсъствието на цензура да нанесе ущърб на информационната безопас-

ност на държавата?” мнозинството експерти отговарят, че некачественият 

контент и отсъствието на цензура могат да нанесат и нанасят ущърб на 

информационната безопасност на държавата.  

От отговорите на тези два въпроса правим извода, че национално-

държавния суверенитет на България и Русия не е защитен достатъчно. 

Поради тази причина регулирането на интернет трябва да бъде включено 

в държавните стратегии за следващото десетилетие. 

Благодарение на цифровите технологии САЩ успяват да реализират 

своето мрежово господство над света с технологиите на „меката сила”, 

„цифровата и публичната дипломация”. Чрез тези инструменти създават 

хаос, който започват да управляват. Споменатите инструменти са осно-

вани на популярната култура на САЩ. Чрез популярната култура САЩ 

успяват да променят културната матрица на населението по света и така 

да превърне гражданите на всички други държави в свои поданици, които 

да бъдат врагове на собствената си държава. Така популярната култура, 

основана на удоволствието, разпространена чрез цифровите технологии 

става най-важния инструмент за манипулация, чрез която САЩ реализи-

ра своето господство. Поради тази причина задаваме следващите въпроси 

свързани със социализацията и способността за критично мислене на 

индивида, с които да установим в каква степен жителите на двете държа-

ви, които изследваме, са подчинени на тези манипулации. 

На въпросът: „Има ли нарушение в социализацията на личността във 

връзка с цифровизацията?” по-голяма част от експертите отговарят, че 

има нарушение в социализацията на личността във връзка с цифровиаци-

ята, но друга по-малка част от тях отговарят, че цифровата среда става 

нормална среда за пребиваване на индивида и умереното ѝ използване не 

е в негова вреда. В 21 век личността, която се социализира, трябва да 

притежава „мрежово мислене” (Солдатова, Рассказова & Нестик, 2018, с. 

36), което може да бъде изградено единствено с помощта на новите тех-

нологии. 

Следващият въпрос, свързан с навиците на индивидите в цифровата 

среда е: „Води ли цифровизацията към опростяване на мислителните 

процеси и намаляване нивото на критичното мислене сред младежите?”. 

Според мнозинството експертите цифровизацията води до опростяване 

на мислителните процеси, което води до намаляване нивото на критичес-

кото мислене. Според друга по-малка част от експертите от всеки инди-

вид самостоятелно зависи как ще прилага технологиите.  

На въпроса: „Предизвикват ли цифровите технологии психологичес-

ки заболявания и зависимости?” мнозинството експерти отговарят, че 

цифровите технологии предизвикват психологични заболявания и зави-
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симости, а малка част от експертите подобно на предходния въпрос отго-

варят, че зависи от поведението на всеки индивид.  

От получените експертни мнения по зададените от нас въпроси за 

влиянието на цифровизацията върху личността, можем да направим 

обобщението, че има отрицателно въздействие и поради тази причина 

младежите са най-уязвимата група, която бива въвличана в провеждането 

на „цветни революции”, които се провеждат с цел отслабване национал-

но-държавния суверенитет. Следователно в условия на пандемия, когато 

цифровите технологии се използват с още по-голяма сила с цел образова-

ние и социализация на индивида, регулацията на цифровото пространст-

во става от изключителна важност за укрепване на националния сувере-

нитет на държавата. 

 

 

4. Социологическо изследване на националния суверенитет в усло-

вия на цифровизация 

Използвайки някои индикатори от експертното изследване, създава-

ме социологическо изследване, първо, за да отчетем общественото мне-

ние относно процеса на цифровизация на политическите процеси, второ, 

за да отчетем нивото на самозащита на гражданина като народен суверен 

в цифровото пространство, трето, да верифицираме получените от екс-

пертното проучване резултати. Чрез социологическото изследване отчи-

таме още по-детайлно нивото на защитеност на цифровото пространство 

в България и Русия. 

Броят на респондентите в социологическото изследване са общо 329 

като 166 са от Русия и 163 от България. Респондентите са граждани на 

държавата, в която се провежда изследването. Чрез изследването се разк-

рива отношението към цифровизацията и степен на самозащита в цифро-

вото пространство на гражданите на страната, към която принадлежат. 

Участниците в изследването спадат към възрастовата група на мла-

дежите: Във възраст до 18 години за Русия са 55%, България – 58%, в 

диапазона от 19 до 25 години за Русия са 35%, България – 27% и  от 26 до 

36 години – Русия – 10% и България – 15 %. Изследват се именно младе-

жите, защото те са най-големите потребители на интернет. Това твърде-

ние се потвърждава от данни, получени от Фондацията за Развитие на 

интернет още през 2013 година, в което се установява, че 89% от потре-

бителите на интернет са младежи. В това изследване също така е отчете-

но, че младежите всеки ден или почти всеки ден са активни в интернет, 

като всеки седми от тях провежда средно 8 часа на ден в интернет (Сол-

датова, Рассказова & Нестик, 2018, с. 16). 

В нашето изследване определяме честотата на използване на интер-

нета в България и Русия чрез въпроса: „Колко време прекарвате в интер-
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нет?” И отговорите: „1-2 часа на ден” – Русия (11%), България (13%); „3-

4 часа на ден” – Русия (27%), България (30%); „5-6 часа на ден” – Русия 

(30%), България (20%); „7-8 часа на ден” – Русия (20%), България (10%); 

„Повече от 9 часа на ден” – Русия (17%), България (10%); „Не мога да 

определя” – Русия (5%) и България (27%). 

Изхождайки от получения резултат, изчисляваме средното време, 

проведено в интернет на нашите респонденти в Русия и България. Полу-

чаваме, че средното проведено (прекарано време) време в интернет за 

Русия е 5,5 часа, а за България  приблизително 5 часа. Според лична пре-

ценка на анкетирните използването на интернет заема значителна част от 

времето през деня на респондентите, което означава, че има важна роля в 

живота им и безусловно се отразява на социализацията и психиката им. 

С въпроса „Често ли се отнасяте критично към информацията в ин-

тернет?” и получените отговори: „Да” – Русия (58%); България (45%); 

„Не” – Русия (30%), България (36%); „Не мога да определя” – Русия 

(12%); България (19%), отчитаме как младите хора се отнасят към обкръ-

жаващата ги информационна среда. И поставяме хипотезата, че респон-

дентите във възрастовата група под 18 годишна възраст са по-малко кри-

тични от към информацията, отколкото по-възрастните анкетирани. Из-

ползваме статитестически тест за проверка на хипотезата, който показва, 

че величината p-value е 0,04 от което следва, че хипотезата ни се потвър-

ждава, отчитайки, че респондентите във възрастовата група до 18 години 

са по-малко критични към информацията, отколкото другите възрастови 

групи от 19 до 25 години и  от 26 до 36 години. 

Чрез статистическия тест получаваме величината p-value=0,03 и така 

потвърждаваме още една хипотеза, че между времето прекарано в интер-

нет и възрастовите групи, с която отчитаме, че възрастовата група до 18 

години провеждат най-дълго време в интернет в сравнение с другите 

възрастови групи. От потвърдените две хипотези правим извода, че рес-

пондентите във възраст до 18 години провеждат най-много време време в 

интернет и се отнасят най-некритично към информацията там, което 

прави интернет-средата за тях изключително опасна. 

На следващия въпрос „Смятате ли, че интернет-средата е безопасна 

за Вас?” отговорите за Русия са: „Да” – 54%; „Не” – 28%; „Не мога да 

определя” – 17,8%. Отговорите за България са: „Да” – 33%; „Не” – 39%; 

„Не мога да определя” – 28 %. Потвърждаваме хипотезата си чрез вели-

чината p-value=0,04, че най-голяма част от респондентите, които смятат, 

че интернет-средата е безопасна са във възрастовата група до 18 години. 

Правим извода, че поради факта, че респондентите до 18 годишна въз-

раст смятат, че цифровата-среда е безопасна за тях, не се отнасят критич-

но към информацията в нея.  
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Това ниско ниво на критично мислене на младежите показва ниската 

степен на развитие на механизмите за защита на младите хора в цифрово-

то пространство, които трябва да бъдат заложени в стратегиите на Евро-

пейския съюз и Русия. За това стратегиите на Европейския съюз за след-

ващото десетилетие трябва да бъдат насочени към повишаване на нивото 

на критично мислене на младежите чрез механизмите на образованието. 

Когато се отнасят критично към информацията, младежите ще могат да 

изградят общественото си съзнание в рамките на обществения договор, 

което може да противостои на цветните революции, които са насочени 

към разрушението му (Prezhdarova & Pastarmadzieva, 2020). 

В емпиричното изследване се отчита състоянието на социума и него-

вите дефицити във връзка с национално-държавения суверенитет в усло-

вията на цифровизация, които потвърждават данните и изводите напра-

вени от експертното проучване. 

С помощта на контент-анализа, експертното проучване и социологи-

ческото изследване потвърждаваме хипотезата си, че стратегиите на две-

те държави – България като част от Европейския съюз и Русия е заложено 

развитието на цифровите технологии и интернет, но не е заложено регу-

лирането и безопасността им. Поради тази причина прогнозираме и об-

ръщаме внимание на научното съобщество и на лицата, които се намират 

на ниво вземане на стратегически решения да обърнат внимание в бъде-

щите стратегии и планове на цифровия суверенитет, който в условия на 

пандемия увеличава още по-силно значението си за съхраняване здравето 

на биологическия и обществения организъм.  

  

 

5. Социологическо изследване на общественото мнение за събира-

ните биометрични данни в България по време на световна пан-

демия 

Социологическото изследване е проведено в България. Броят на рес-

пондентите са 205, които спадат към възрастовата група на младежите. 

Основите на това изследване лежат върху идеи, които ученият Н. Ю. 

Харари повдига в статията си „Светът след коронавируса” , която е пуб-

ликувана във време на пандемията. В нея дава своята гледна точка във 

връзка с бъдещото развитие на човечеството след и по врме на световната 

пандемия. Основният му тезис е, че все по-усиленото събиране на био-

метрични данни служи за съхраняване на здравето на гражданите и пора-

ди тази причина те ще са склонни да предоставят своите биометрични 

данни на държавата и ТНК. От друга страна обаче, биометричните данни 

спомагат за контрола над поведението и емоциите на гражданите, които 

застрашени за здравето си, ще разрешат достъп до биометричните им 

данни с риск да бъдат контролирани от държавите и ТНК. В изследване-
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то, което провеждаме се стремим да докажем хипотезата на Харари 

(Harari, 2020). 

Задаваме въпросът: „Съгласни ли сте да носите умни часовници 24 

часа в денонощието в случая, когато бъдете заставени от закона, за да се 

следи Вашето здравословно състояние (особено след Пандемията 

COVID-19), знаейки, че ограничава Вашата свобода?” и получаваме 

следните отговори: „Да” – 52 %, „Не бих си сложил/а никога” – 43 %, „Не 

мога да преценя” – 5 %. 

Резултатите от нашето изследване потвърждават хипотезата на Хара-

ри, защото повече от половината респонденти са съгласни да предоставят 

биометричните си данни в името на здравето си с риск да бъдат контро-

лирани. Така пандемията става генератор на развитие на Web 4.0, който 

представлява следващо поколение интернет или още наричан „невронет” 

(Список предложений по противодействию пандемии COVID-19 и её 

последствиям, 2020). 

Невронет се характеризира с интеграцията на чип в човешкия мозък 

като цялата информация в интернет, например Уикипедия, бива въпла-

щавана в човешкия мозък. Известният учен С. Хокинг в последната си 

книга разкрива безпокойствата си във връзка с това как човешкият мозък 

може да стане още по-лесно манипулиран (Хокинг, 2018, с. 216-215). От 

предходните изследвания виждаме, че все още критичното мислене на 

младежите е на много ниско ниво, а технологиите не са все още в най-

интензивната си фаза на развитие. Поради тази причина необходимостта 

от цифров суверенитет става още по-необходим, за да може гражданина 

да изпълнява своите функции като суверен в цифровото общество, в кое-

то се развива, а пандемията само усилва всички тези процеси. 

 

 

6. Заключение 

От проведените изследвания най-общата тенденция, която отчитаме 

е, че пандемията служи като катализатор за засилване на случващите се и 

без нея промени в световен мащаб. Тя се превръща във важен двигател за 

въвеждане на иновации чрез интеграция на цифровото пространство и 

засилване на неговата защита. Чрез развитието и защитата на цифровото 

пространство ще се създаде устойчиво развитие на политическите систе-

ми, които в момента са разклатени от глобалното влияние на пандемията.  

Неопределеността пред държавите породена от пандемията усложня-

ва националното стратегическо прогнозиране и планиране , но в същото 

време увеличава значимостта му, защото в моменти на криза държавата е 

тази, която чрез политиките си съхранява стабилността на обществото. 

Следователно стратегиите на всяка държава по света, които ще бъдат 
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създадени през тази година ще зададат посока за излизане от настоящата 

криза.  

Според нашата прогноза в бъдещите стратегии ще бъде заложено 

още по-задълбоченото развитие на цифровите технологии, придружено 

от изграждане на множество регулаторни механизми върху цифровото 

пространство. Дори и в постепидемиологична обстановка обществото ще 

еволюира, а настоящата криза, породена от коронавируса е  факторът, без 

който то не би могло да се развие с толкова бързи темпове. 
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Резюме. Основната цел на доклада е да разкрие тенденциите при извършване на 

покупка и по-специално предпочитанията на потребителите за осъществяване на 

покупка чрез мобилно приложение на търговеца, мобилен уебсайт на търговеца 

или посещение в традиционен магазин на търговеца. За постигане на посочената 

цел е изяснена спецификата при осъществяване на покупка за всеки от посочени-

те начини, като е проведено проучване, анализирани и представени са резултати-

те от изследването и са изведени препоръки към дейността на търговците. 
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the merchant, mobile website of the merchant or a visit to a traditional shop of Trader. 

In order to achieve this objective, it is clarified the specifics of purchasing for each of 

these ways, a survey was conducted, analysed and presented the results of the survey 

and recommendations are made to the activities of traders. 

 

Keywords: mobile application, mobile website, traditional shop.   

 

 

 1. Въведение 

Изследването на потребителските предпочитания за начина на реали-

зиране на покупка е предпоставка за повишаване на удовлетвореността 

на потребителите. Основната цел на доклада е да разкрие тенденциите 

при извършване на покупка и по-специално предпочитанията на потреби-

телите за осъществяване на покупка чрез мобилно приложение на търго-

веца, мобилен уебсайт на търговеца или посещение в традиционен мага-

зин на търговеца. За постигане на посочената цел е изяснена спецификата 

при осъществяване на покупка за всеки от посочените начини, като е 

проведено проучване, анализирани и представени са резултатите от изс-

ледването и са изведени препоръки към дейността на търговците.   

 

 

 2. Литературен обзор 

В своето напрегнато ежедневие, потребителят осъществява многоб-

ройни покупки на различни видове стоки. С развитието на технологиите 

[1], потребителите могат да използват както класическите традиционни 

търговски обекти, така и иновативни решения като търговски мобилни 

приложения и търговски уебсайтове, което е предпоставка за анализира-

не на техните характерни особености, предимства и недостатъци.  

Търговските мобилни приложения представляват специално раз-

работени приложения за инсталиране на смартфоните на потребителите, 

които позволяват постоянна връзка на клиентите с търговците. Мобилни-

те приложения осигуряват на потребителите удобство при работа позво-

ляват бърз достъп до стоките, към които имат интерес и са доказано по-

функционални. Възможността за набиране на информация за потребител-

ските интереси позволява на търговците осъществяване на обратна връз-

ка с клиента и изпращане на персонифицирани съобщения за актуални 

промоции и оферти към клиента. 

Предимствата на мобилните приложения са свързани с: удобство при 

ползване, което се дължи на бързото зареждане на съдържанието; улес-

неното използване и приятен дизайн, съобразен с конкретното устройст-

во; възможност за офлайн работа; съхранение на информация за дейност-

та на потребителя; непрекъснат достъп. 
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Основните недостатъци на мобилните приложения за търговците са 

свързани с разходите за тяхното разработване, отделно за всяка операци-

онна система; а за потребителите – необходимост от изтегляне актуали-

зацията на приложението след направени промени. 

Търговските мобилни уебсайтове са разработени специално за мо-

билните устройства. Те са съвместими с различни видове сматрфони и 

операционни системи; позволяват установяване на личен контакт с кли-

ента чрез изпращане на уведомления; създаване на потребителски групи 

за комуникация; имат по-широко покритие на целевата аудитория; актуа-

лизациите на сайта стават видими веднага след въвеждането им; спестя-

ват време при осъществяване на покупка. 

Като недостатъци се определят: липсата на възможност за използване 

на всички функции през смартфона; показване на по-малко съдържание 

на екрана на устройството, поради по-малкият му размер; необходимост 

от добра интернет връзка и трудности в офлайн режим. 

Традиционните търговски обекти съчетават удобството при осъ-

ществяване на покупка и предлагат приятна атмосфера в търговския 

обект, възможност за добиване на реална представа за характеристиките 

на търсената стока и получаване на компетентна консултация от предста-

вителите на търговеца. Компетентната помощ, която оказва персонала на 

потребителя при осъществяване на покупка се дължи на притежаваната 

от него конкурентоспособност, която „представлява сложно явление, 

отразяващо съвкупността от индивидуалните конкурентоспособности 

на заетите лица и съответстващите им знания, умения и компетенции, 

необходими за осъществяване на дейността на търговското предприя-

тие и неговото развитие.”[2, стр. 80] „Конкурентоспособността на 

персонала в търговското предприятие спомага за повишаване удовлет-

вореността на клиентите, привличането на нови клиенти...”[2, стр 85]. 

Много от потребителите остават лоялни на традиционните търговски 

обекти именно поради „изживяването”, което са получили при осъщест-

вяване на покупка и благодарение на помощта, която им е оказана от 

персонала.  

Основните предимства на традиционните търговски обекти са свър-

зани с възможността за презентация и демонстрация на предлаганите в 

тях продукти, осигуряване на незабавно удовлетворение чрез получаване 

на желаната стока веднага след завършване на покупко-продажбата; по-

лучаване на консултация при извършване на покупка. 

Като недостатъци могат да се посочат: ограничено предлагане на 

стоковия асортимент в сравнение с мобилните приложения и мобилните 

уебсайтове; липса на непрекъснат достъп до предлаганите стоки, съобра-

зен с работното време на търговския обект; разход на време за посещение 

на обекта и извършване на покупка.  
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3. Методология, резултати, дискусия 

Въз основа на представената информация за характерните особенос-

ти, предимства и недостатъци на традиционните търговски обекти, мо-

билните приложения и мобилните уебсайтове, е проведено проучване за 

разкриване тенденциите при осъществяване на покупка от потребители-

те, свързани с избора на конкретен канал за покупка [1], тъй като „Тър-

говската дейност на предприятието е свързана в голяма степен с пове-

дението на потребителите. Това поведение трябва да се изучава, да се 

прогнозира, да се детайлизира и разбира се, да му се въздейства.” [3] 

Обект на проучването са потребителите, осъществяващи покупка в 

търговията на дребно. 

Предмет на изследването е потребителското поведение, върху което 

влияят новите тенденции и възможности за осъществяване на покупка. 

Основната теза на изследването е, че все по-често потребителите 

използват в своето ежедневие предимствата, които им предоставят мо-

билните уебсайтове / мобилни приложения. 

Използваните методи на изследване са: проучване на литературни 

източници, хипотетичен, графичен, анкетно проучване. 

Проучването е осъществено в периода от 01.01.2020 до 29.02.2020 г. 

на територията на област Габрово, като обхваща следните етапи: 

Първи етап: Вземане на решение за изследване на тенденциите, 

влияещи върху потребителите по отношение на начина на осъществяване 

на покупка.  

Втори етап: Определяне на конкретни канали за осъществяване на 

покупка, между които ще се осъществи потребителския избор. В настоя-

щето изследване акцент е поставен върху избор между: 

- Традиционни търговски обекти; 

- Мобилни приложения; 

- Мобилен уебсайт. 

Събраната информация по отношение на посочените канали за осъ-

ществяване на покупка, може да предостави информация за тенденциите 

при потребителския избор. 

Трети етап: Избор на метод за изследване (фигура 1). За целта на 

проучването е избран анкетният метод. Той позволява след анализиране 

на резултатите да се изведат конкретни заключения относно насоките на 

развитие на потребителското поведение.  



93 

 

 
Източник:  [4] 

Фигура 1. Форми на допитване 

 

Четвърти етап: Провеждане на проучването и прилагане на избра-

ния метод. Необходимо е да се вземе решение за обхвата на изследването 

и мястото на провеждане. 

Пети етап: Анализиране на резултатите. След обработване на дан-

ните са изведени резултатите от проучването. 

Шести етап: Извеждане на насоки за повишаване удовлетвореността 

на потребителите. 

На база така обособените етапи е проведено анкетно проучване сред 

1000 потребители, отзовали се на изследването. От тях е формирана из-

вадка чрез прост случаен подбор, в която попадат 56 лица. Проучването 

няма претенции за представителност, но показва тенденциите при осъ-

ществяване на покупка от страна на изследваната група потребители.  

Анкетната карта включва 10 въпроса, свързани с демографските ха-

рактеристики на потребителите, факторите, оказващи влияние върху 

осъществяването на покупки, отношението им към традиционните тър-

говски обекти и към мобилните сайтове и приложения на търговците. Тя 

е разпространена чрез хартиен въпросник при персонално анкетиране и е 

изпращана чрез имейл и други методи за дигитална комуникация 

(Messenger, Viber) . 

Първите три въпроса съставят демографските характеристики на 

потребителите. 

- Възрастова структура – 17,9% от анкетираните са на възраст до 20 

години. Групата от 21 до 30 години включва 32,1%, а 16,1% са на 

възраст от 31 до 40 години. Лицата над 41 години са 33,9% от анке-

тираната съвкупност. 

- Пол – 41,08% от анкетираните са мъже, а останалите 58,92% – жени.  
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- Доходи – доходите, получавани от анкетираните лица са разпределе-

ни в четири от петте групи, включени в анкетната карта. Лицата, по-

лучаващи доходи до 610 лв. са 26,8% от анкетираната съвкупност. 

Анкетираните, които получават средномесечен доход в размер от 

610,01 до 900 лв. са 30,35%,  21,43 % получават доход от 900,01 до 

1200 лв. Доходи над 1200,01 лв. лицата, попълващи анкетата не са 

посочили. 

Следващият въпрос, „Кои от посочените фактори Ви оказват влия-

ние при осъществяване на покупка?” има за цел да се степенуват изброе-

ните фактори, като потребителят определи тяхната сила на въздействие 

върху начина на осъществяване на покупка (фигура 2). В Анкетната карта 

са включени следните фактори: 
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 Фигура 2. Степенувани фактори, оказващи влияние върху потребителите 

 

-  „възможност за визуална представа за стоката и нейното тест-

ване” има водещо значение за 35,8% от анкетираните. На второ мяс-

то този показател е избран от 39,3%, а на трето – за 10,7%. Факторът 

не е определен на четвърто място по сила на въздействие от нито 

един от анкетираните, но 12,5%  от тях му отреждат пето място. 

- „бързина при осъществяване на покупка” е отчетен като първосте-

пенен фактор от 19,5% от анкетираните лица. За 17,9% този фактор е 

втори по сила на въздействие, а за 26,8% - трети. На четвърто място 

го поставят 21,5%, а на пето – 14,3%. 

- „приемлива цена” е факторът, който най-голям процент от анкетира-

ните са поставили на първо място – 44,74%. На второ място той е от-

четен като оказващ влияние за 25%, а на трето място – за 17,9% от 

лицата. Четвърти по степен на влияние го определят 8,9%, а пети – 

5,4%. 
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- „непрекъснат достъп до предложенията на търговеца” е фактор, 

чието значение отстъпва по важност за потребителите, тъй като нито 

един от тях не го е поставил на първо място. Второ място заема при 

8,9% от изследваната съвкупност, а трето за 25%. Равен процент от 

анкетираните го поставят на трето и четвърто място – по 33,9%. 

- „получаване на актуална информация за новости и промоции”- тук 

отново се наблюдава същата тенденция, както при предходния фак-

тор – потребителите му отреждат от второ до пето място. На второ 

място е определен от 8,9% , а на трето от 19,6% от изследваната съв-

купност. За 35,7% лица, факторът е на четвърто място , за 33,9 % на 

пето място.  

На въпроса „Кой от следните начини за осъществяване на покупка 

предпочитате”, 53,6% посочват, традиционните търговски обекти като 

предпочитан начин за осъществяване на покупка. За останалите 46,4% от 

изследваните лица, мобилните приложения и мобилните уебсайтове са 

предпочитаните варианти за извършване на покупка. 

Въпросът „Бихте ли отделили повече време, за да придобиете ясна 

представа за стоката като посетите традиционен търговски обект, 

вместо да спестите време като осъществите покупка чрез мобилно 

приложение / мобилен сайт на търговеца?” определя готовността на 

потребителя да отдели повече от необходимото време за извършване на 

покупка, като 58,9% посочвет отговор „да”, 28,6% отговор „не”, а остана-

лите 12,5% посочват, че не могат да преценят. 

„Бихте ли осъществили покупка от традиционен търговски обект, 

вместо чрез мобилно приложение / мобилен сайт на търговеца, за да 

получите компетентна консултация от служители на търговския 

обект?” е следващият въпрос в анкетата, който цели да установи необ-

ходимостта на потребителя от професионална консултация. За 64,3% от 

потребителите консултацията е предпоставка, да посетят традиционните 

търговски обекти. Трябва да се отчете факта, че търговските обекти при-

тежават „конкурентно предимство в лицето на високообразован, квали-

фициран и компетентен персонал, с висока ангажираност и желание за 

работа” [5].  За сметка на това, 21,4% не биха посетили традиционните 

обекти за да получат консултация от персонала на търговеца. Колебание 

се разкрива в 14,3%  от лицата, които посочват отговор „не мога да пре-

ценя”. 

Анкетираните лица посочват, че допълнителните предимства, които 

предлагат мобилните приложения и мобилните уебсайтове не заслужават 

допълните разходи, които често се начисляват. На въпроса „Смятате ли, 

че възможността за непрекъснат достъп до продуктите на търговеца, 

получаването на актуална информация за текущите промоции и въз-

можността за връщане на стоката в 14 дневен срок след получаване, 
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оправдават често по-високата стойност на поръчаните стоки?”, едва 

19,6% посочват отговор „да”, срещу 48,2%, които посочват отговор „не”. 

Отново се наблюдава невъзможност сред определена група лица да посо-

чат опрделена позиция, поради което 32,2% са отразили отговор „не мога 

да преценя”.к 

На въпроса „Колко често осъществявате покупки чрез мобилно 

приложение / мобилен сайт?”,  8,9%  посочват „всяка седмица”, а най-

голям процент - 51,8%  посочват „всеки месец”. „По-рядко” извършват 

покупки 26,8% от потребителите, а 12,5% посочват „не ги използвам”. 

Посочените резултати подкрепят тезата на изследването, която твърди, че 

„все по-често потребителите използват в своето ежедневие предимст-

вата, които им предоставят мобилните уебсайтове / мобилни прило-

жения”, тъй като отразяват високия процент потребители използващи 

предимствата на мобилните приложения / мобилни уебсайтове (81,5%), 

срещу само 12,5% от анкетираните, които не ползват този тип техноло-

гии.  

За да се установи кой от двата варианта – мобилен сайт / мобилно 

приложение предпочитат потребителите при осъществяване на покупка 

се използва въпроса „Кой от посочените варианти за осъществяване на 

онлайн покупка предпочитате?”. „Мобилно приложение” са посочили 

51,8% от анкетираните, а „мобилен уебсайт” е предпочитание за 48,2% от 

лицата, участващи в анкетата. Впечатление прави, че получените резул-

тати са близки, като не се наблюдават крайни различия. 

Включените в анкетата въпроси изследват ограничена част от въз-

можните аспекти за изследване на потребителското поведение. Те очер-

тават насоките, върху които може да се разработи задълбочено проучва-

не, което анализира предпочитанията на потребителите по отношение на 

начина за осъществяване на покупка.  

  Получените отговори покзват, че традиционните търговски обекти 

все още не са изместени в потребителското съзнание от мобилните при-

ложения / уебсайтове на търговците. Макар потребителите да се възполз-

ват от предимствата, които им предоставят иновативните методи за осъ-

ществяване на покупка, удобството, уютът и преживяването, които пред-

лагат класическите търговски обекти в комбинация с компетентната кон-

султация от търговския персонал още са предпочитан начин за осъщест-

вяване на покупка от изследваните лица. 

Не бива да пренебрегваме тенденцията, която се забелязва през пос-

ледните дни (март, 2020 г.). Заплашени от неизмерима криза – човешка и 

икономическа, в лицето на COVID – 19, потребителите все по-често в 

своето ежедневие използват предимствата на технологиите и пазаруване-

то чрез мобилни приложения и уебсайтове. Това от една страна помага на 

потребителите да спазват наложените им ограничения, свързани с посе-



97 

 

щенията единствено на хранителни търговски обекти и аптеки, като раз-

ширява обсега на възможностите за закупуване на различни по вид стоки, 

невключени във вече посочените. От друга страна допринася за подпома-

гане дейността на засегнатите търговци, които принудително затварят 

традиционните търговски обекти. Пред тях се отваря възможността за 

реализиране на предлаганите стоки чрез възможностите на интернет, 

разчитайки на лоялността на своите клиенти, тъй като „потребителска-

та удовлетвореност и лоялност са основните фактори за успеха на 

фирмата в условията на пазарна икономика.” [6, стр. 139]. 

 

 

4. Заключение 

Динамиката, с която се характеризира съвремието не позволява да се 

изготвят точни прогнози за бъдещото развитие на сектор търговия. В 

навечерието на неочаквана икономическа и човешка криза, която за по-

малко от четири месеца обхвана почти целия свят, свързана с хиляди 

човешки жертви, срив на международните борси, фалити и затруднения 

за голяма част от бизнеса в световен мащаб, търговците трябва да изпол-

зват всички възможности да стигнат до потребителите. Във време на 

пълна изолация от наложени карантинни мерки, както и невъзможност за 

достъп до традиционните търговски обекти, връзката търговец – потре-

бител трябва да се поддържа чрез всички възможности. „Потребителите 

са естественият и най-важен фокус на проучването на пазара в търго-

вията. Тяхното търсене – потенциално и реално, приоритетно предоп-

ределя степента на успех или неуспех на търговската фирма.”[7], пора-

ди което контактът с потребителите може да се осъществи чрез предимс-

твата, които предлагат мобилните приложения и мобилните уебсайтове 

на търговците. Това позволява да се направят следните препоръки към 

търговците: 

1. Да се установят възможностите за продължаване на търговската дей-

ност чрез реализация на стоки посредством мобилни приложения и 

уебсайтове. 

2. Да се поддържат актуални цени на предлаганите стоки и се избягва 

спекулата, тъй като осъщественото изследване показва, че потреби-

телите не приемат завишаване на цените на стоките, реализирани 

чрез мобилни приложения и уебсайтове. 

3. Да се предложат отстъпки за клиентите, така че да се стимулира тях-

ното търсене, което ще допринесе за намаляване последиците от нео-

чакваната криза, кокто за търговците, така и за потребителите. 
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ТЕНДЕНЦИИТЕ В ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР  
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Резюме. Проследява се накратко развитието на лозаро-винарството в българските 

земи от древността до наши дни. Направен е по-обстоен и задълбочен преглед на 

състоянието на отрасъла през периода 2015 – 2019 г. Представени са числови 

данни за основните показатели през разглеждания период и чрез тях са илюстри-

рани негативните тенденции в развитието на сектора. Пресметнати са стойности 

на коефициенти на корелация и детерминация и са анализирани връзки на зави-

симост между някои от двойките показатели. Направени са изводи и препоръки. 

Ключови думи: винопроизводство, лозаро-винарски отрасъл, висококачествени 

вина, коефициент на корелация, коефициент на детерминация. 
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IN BULGARIA FOR PERIOD 2015 – 2019 

Stefan Georgiev 

University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, 
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Abstract. The development of viniculture in the Bulgarian lands from antiquity to 

present days has been traced. A more detailed and in- depth review of the state of the 

industry in the period 2015 – 2019 has been made. Numerical data on the main 

indicators during the period under review have been presented and they illustrate the 

negative trends in the development in the sector. Values of correlation and 

determination have been calculated and through them relations of dependence between 

some of the pairs have been analyzed. Conclusions and recommendations have been 

made. 

Keywords: wine production, wine industry, high quality wines, correlation 

coefficient, determination coefficient. 

  

1. Въведение 
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Виното от нашите земи още от древността се е славело с изключител-

ните си качества. Археологически данни показват, че на Балканите (в 

Южна Тракия) виното е било познато още през 5-то хил. пр. Хр. Именно 

за древните тракийски племена се предполага, че са дали знанията за 

направа на вино на хети, араби, гърци, римляни и келти. 

Вековните традиции в българското лозарство и винарство са превър-

нали винопроизводството в характерен поминък за българското битие, а 

винопроизводството – в стратегически отрасъл на българската икономи-

ка,  съчетал в себе си хилядолетни традиции и модерни технологии.  

В началото на 20 в. произвежданото в страната вино е над един милион 

хектолитра (NEDELCHEV, 1926) и отрасълът се развива бурно. За растежа в 

отрасъла през 20-те и 30-те години благоприятства създаването на коопе-

ративи по западен модел. От друга страна негативно влияние оказват вой-

ните през първата половина на 20 в., в които България е въвлечена. 

Втората половина на 20 в. е „най-романтичният“ период от историята 

на българското лозаро-винарство. Лозовите насаждения и произвеждано-

то вино се увеличават няколко пъти през този период (IVANOV, 1981; 

WINE IT UP, 2018). Произвеждат се изключително качествени вина и то в 

големи количества. През 80-те години на 20-ти век на България се падат 

5% от световния пазар на вино.  

През годините след 2000 г. общите площи на лозята намаляват, вслед-

ствие на влошената им възрастова структура. Бързо нараства делът  на 

неподдържаните лозя в стопанствата, с което се увеличава делът на неп-

лододаващите насаждения. Възстановяването на лозовите насаждения 

впоследствие се извършва с намаляващи темпове и не може да компенси-

ра общото намаление на площите в страната. Отглежданите млади лозя се 

оказват недостатъчни да заменят старите насаждения. Всичко това води 

до спад на произвежданото вино. Този спад е както в количествен аспект 

(над 3 пъти за периода 2000 – 2015 г.), така и в качествен аспект. Въпреки 

че регистрираните винопроизводители в страната са повече от 300, а 

гроздопроизводителите са дори десетки пъти повече, отчетените спадове 

в обема на производство и в качеството на вината са значителни.  

Цел на настоящото изследване е проследяване на тенденциите през 

последните години в лозаро-винарския отрасъл и анализ на причинно-

следствените връзки, водещи до западане на изконните български тради-

ции в отглеждането на лозя и в производството на вино. 

Останалата част от изложението е организирана, както следва: В след-

ващия раздел са описани използваните данни и свързаните с тях предпос-

тавки. Въз основа на данните в трети раздел са пресметнати стойности на 

някои статистически величини и е изследвано наличието или липсата на 

зависимости между различни показатели. Накрая в заключението са фор-
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мулирани изводи, направени са някои обобщения и са предложени идеи, 

които биха намалили негативните тенденции в отрасъла. 

 

 

  2. Данни за развитието през периода 2015 – 2019 г. 

 Всички използвани данни са от официални източници – Министерст-

во на земеделието и храните и Национален статистически институт. Из-

пълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) регистрира всички гроз-

допроизводители и площи с лозя, а също и винопроизводителите и про-

изведените количества вино. По време на гроздоберната кампания, всич-

ки гроздо- и винопроизводители ежеседмично подават към ИАЛВ данни 

за произведеното и преработено грозде. Агенцията извършва физически 

проверки за установяване достоверността на изпращаните данни. В края 

на гроздоберната кампания всички винопроизводители декларират пред 

ИАЛВ произведените от тях количества вино. Отново ИАЛВ няколко 

пъти годишно извършват физически и документални проверки за коли-

чеството и качеството на произведените вина. 

Според официално изнесената информация, представена в Таблица 1, 

през периода 2015 – 2019 г. в страната се наблюдава незначително увели-

чение на регистрираните площи, засадени с винени сортове. Налице е 

тенденция към намаляване на средните добиви на винено грозде от декар, 

като процентите на намаление спрямо 2015 г. са 13,80 (за 2016 г.); 13,18 

(за 2017 г.); 7,28 (за 2018 г.); 12,26 (за 2019 г.). Значително и отчетливо е 

намаляването на общите количества произведено грозде през разглежда-

ните години. Процентите на това намаление спрямо 2015 г. са 11,41 (за 

2016 г.); 15,34 (за 2017 г.); 22,43 (за 2018 г.); 33,98 (за 2019 г.). 

 
Таблица 1: Винени сортове грозде в периода 2015 – 2019 г. 

 

Год. 

Регистрирани пло-

щи със сортове 

подходящи за вино 

[дка] 

Добив 

[кг/дка] 

Произведени количес-

тва грозде [т] за вини-

фикация в промишле-

ни условия 

Цена 

[лв/т] 

Единична 

цена 

[лв/кг] 

2015 599 880 670,20 195 860 589,97 0,59 

2016 604 180 577,70 173 503 605,24 0,61 

2017 605 830 581,90 165 818 561,89 0,56 

2018 612 470 621,40 151 938 594,62 0,59 

2019 608 620 588,00 129 311 545,17 0,55 

 

Източник: MZH, Agrostatistika, 2015-2019 и NSI, 2015 
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Въпреки всичко казано дотук, през последните 5 години се отчита 

тенденция на постоянство на цените на виненото грозде (изменението е в 

границите на 10% и не се забелязва отчетливост във времевите им хори-

зонти).  Голяма част от винопроизводителите в страната вече разполагат 

със собствени лозови масиви и за свободния пазар остават малки коли-

чества суровина (грозде). Освен това, през последните години не е имало 

значителни климатични аномалии, водещи да загуба на реколта. 

Показателите за произведените вина (Таблица 2) през периода 2015 – 

2019 г. са частично обвързани с разгледаните вече показатели за винени-

те сортове грозде. Тази обвързаност лесно се проследява чрез процентите 

на намаление спрямо общото производство през 2015 г., които за виното 

са 8,48 (за 2016 г.); 17,57 (за 2017 г.); 25,90 (за 2018 г.); 34,56 (за 2019 г.).  

Спадът в произведеното вино естествено следва спада в количеството 

произвеждано винено грозде, като тенденцията в последните 5 години е с 

намаление от малко над 1/3 от произвежданото грозде, съответно вино.  

Оказва се, че и в качеството на произведеното вино също се наблю-

дава спад. С малки изключения качеството като цяло е ниско. Всъщност, 

само единици производители могат да предложат постоянно през годи-

ните качество и количество. Затова при производството на най-

качествените вина (ЗНП – защитено наименование за произход и ЗГУ – 

защитено географско указание) спадът е най-осезателен и неблагоприят-

ните тенденции се забелязват най-отчетливо.  

 
Таблица 2: Количества произведено вино в периода 2015 – 2019 г. 

 

Год. Общо [хл] ЗНП [хл] ЗГУ [хл] Други [хл] 

2015 1 310 149 16 861 503 719 789 569 

2016 1 207 784 9 510 360 984 837 290 

2017 1 079 897 7 411 375 224 697 262 

2018 1 040 648 5 740 412 107 622 801 

2019 857 375 5 400 353 685 498 290 

 

Източник: MZH, Agrostatistika, 2015-2019  

 

✓ Анализ на промените през периода 2015 – 2019 г. 

С помощта на коефициента на корелация на Пиърсън: 

 

,  (1) 
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ще установим дали и доколко са линейно свързани някои от двойките 

показатели. Използвайки коефициента на детерминация , ще направим 

изводи за това, какъв процент промени във факторната променлива са 

необходими, така че да доведат до желаните промени в резултативната 

променлива. 

Да разгледаме като първа двойка показатели цената на килограм ви-

нено грозде и общото количество произведено вино. След изчисленията 

се получава R = 0,7364, което показва, че изменението в цената на вине-

ното грозде е оказвала силно влияние върху общо количество произведе-

но вино. Изразеният в проценти коефициент на детерминация  = 

54,23% означава, че над 50% от измененията на общото количество про-

изведено вино е резултат от влиянието на цената на гроздето.  

За да установим дали категорията на виното (ЗНП, ЗГУ, Други) е от 

значение за степента на това влияние, пресмятаме поотделно коефициен-

тите на корелация и детерминация между цената на виненото грозде и 

количеството произведено вино от всяка категория.  

Резултатите RЗНП = 0,4372 и RЗГУ = 0,3103 за първите два коефициен-

та показват, че изменението в цената на виненото грозде е оказвала уме-

рено влияние върху количествата вино от категории ЗНП, ЗГУ. Поради 

високата цена и значителен ценови толеранс на вината от тези категории, 

не е изненадващ този резултат, че влиянието на цената на гроздето върху 

произведените количества вино е умерено. Стойностите R2
ЗНП = 19,11% и 

R2
ЗГУ = 9,63% свидетелстват, че малък процент (под 20%) от измененията 

в количествата произведено вино от двете категории ЗНП, ЗГУ са в ре-

зултат на измененията в цената на гроздето. 

Третата стойност RДруги = 0,7822 показва силно изразено влияние на 

цената на гроздето върху произведеното количество вино от категория 

„Други“. Това потвърди очакванията, че цената на виненото грозде е 

оказала най-силно влияние върху количествата произведено вино от ка-

тегория „Други“. Тази категория вина обединява по-ниските категории 

вина с по-ниски цени и е логично именно при нея да се проявила най-

високата чувствителност по отношение на ценовите колебания на грозде-

то. Въз основа на стойността на коефициента на детерминация R2
Други = 

61,19% можем да заключим, че над 60% от измененията в количеството 

на произведеното вино от тази категория са в резултат от измененията в 

цената на гроздето. 

В Приложение 1 в табличен вид е представен пълният списък на из-

следваните двойки показатели, получените стойности за коефициентите и 

съответстващите им изводи. В следващите редове ще бъдат коментирани 

само някои от по-интересните резултати. 
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Силна е зависимостта между регистрираните площи със сортове, 

подходящи за вино, и произведеното грозде за винификация в промиш-

лени условия. Добивите зависят от количеството и състоянието на лозо-

вите масиви. При средни добиви се наблюдават колебания, които основ-

но зависят от сорта грозде, природните фактори и агротехниката. Забе-

лязва се тенденция към подобряване на агротехническото състояние на 

обслужването на лозята, което увеличава добивите, особено при младите 

насаждения. Наблюдава се подобряване на методите и технологиите за 

управление на лозарските стопанства, вследствие на насочване на част от 

инвестициите в сектора към промяна на сортовия състав, презасаждане, 

смяна на формировката, подобряване на подпорните конструкции и усло-

вията за напояване. Това неминуемо води до резултат на моментно нама-

ляване на общото производство на грозде (към 2019 г. количеството про-

изведено винено грозде е намаляло с 33,98% спрямо 2015 г.). Естествена 

е тенденцията, че при по-малко произведено грозде се произвежда и по-

малко вино. Спадът в производството към 2019 г. спрямо 2015 г. е 34,56 

%.  Незначително е влиянието на средната единична цена на виненото 

грозде върху регистрираните площи със сортове, подходящи за вино. 

Винопроизводството е сложен и дълъг процес, засадените днес лозя ще 

бъдат в технологична готовност след 10-12 години. Минимално е значе-

нието на средната единична цена на виненото грозде и добивите от декар. 

Сам по себе си този факт е тревожен и говори за лош мениджмънт във 

винарския сектор (или производство на вино без грозде). Най-нормална е 

зависимостта на средната единична цена на виненото грозде и произве-

деното количество грозде за винификация в промишлени условия (търсе-

нето определя предлагането). Изменението на цената на виненото грозде, 

обаче, е в рамките на 10%, като тя не се влияе от добивите на грозде и 

количеството произведено вино. Този факт е притеснителен и говори 

първо за липсата на нормален пазар, второ за производство на вина без 

грозде. Смущаващ е също и фактът, че при категорийно най-качествените 

винa спадът е най-голям и по-точно – спадът е 67,97% при най-

качествените вина от категория ЗНП и е 29,79% при вината от категория 

ЗГУ. Това означава увеличение на консумацията на по-нисък клас вина. 

 

Заключение 

Наблюдаваната през последните години тенденция за свиване на 

обема и спад в качеството на производството в лозаро-винарския отрасъл 

е свързана с множество социално-икономически, регионални и нацио-

нални предпоставки. Тяхното сумарно въздействие към момента поддър-

жа негативната посока на развитие в отрасъла, но все още чрез привлича-

не вниманието на управляващите, правилен подход и адекватни мени-
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джърски решения на микро и макро ниво в едно обозримо бъдеще тен-

денцията би могла да се промени към позитивна. Една от благоприятните 

предпоставки за такъв обрат е, че страната ни разполага с много добре 

обучени кадри (енолози), но за съжаление към настоящия момент те все 

по-рядко работят по специалността си или избират други страни за реа-

лизация.  

Стъпка в правилната посока за развитието на отрасъла би било съз-

даването конкурентни малки шата (вили), които да произвеждат малки 

количества качествени продукти на конкурентни цени, а също и обвърз-

ването на тези малки производителите на грозде с крайния продукт и 

неговата реализация. Обединяването на малките производители на реги-

онален принцип с акцент върху местните сортове грозде и тероара също 

би бил добър подход. Накрая, но не на последно място, повишаването на 

отговорността и контрола на държавата за ликвидиране на имитациите на 

вина би дало възможност да се развият производители със стремеж към 

висококачествена продукция и техните усилия да бъдат адекватно въз-

наградени. Оказва се, че за такива производители създаването на добри 

вина не е само въпрос на изпълнение на „рецепта“, а е фин процес, в кой-

то те влагат частица от себе си. 

 

Литература 
1. DIMITROVA, D. (2015) Konkurentosposobnost na proizvodstvoto na 

desertno grozde, Disertatsiya, IAE, Sofia, pp. 271 (Bg). 

2. DIMITROVA, D. V. and DIMITROV. V. (2017) Regionalni aspekti na 

lozarstvoto i razvitieto na vinoproizvodstvoto v Balgariya. Spisanie za 

planinsko zemedelie na Balkanite, 20 (3), 162-186. 

3. ESTRADA, M. D., PARK and CHIN, A. (2017). Measuring Wine Industry 

Efficiency with Wine Industry Network Evaluation Model (WINE-Model). 

September 2017, SSRN Electronic Journal, DOI: 110.2139/ssrn.3040105. 

4. IVANOV, T. (1981). Tehnologiya na vinoto. Plovdiv, Hr. G. Danov, pp. 570 

(Bg) 

5. International Organisation of Vine and Wine (2018), Global economic 

vitiviniculture data. Paris, 26 October 2018, Last visited on 21.09.2020, 

http://www.oiv.int/public/medias/6307/oiv-press-release-global-economic-

vitiviniculture-data-octob.pdf  

6. KATEROV, K.  A., DONCHEV, M. KONDAREV, P. KURTEV, B. 

TSANKOV H. ZANKOV, G. GETOV and D. TSAKOV (1990). 

Metodologiya za izsledvane i opisanie na lozovi sortove i podlozhki. 

Balgarska ampelografiya, Izdatelstvo na BAN, pp. 280 (Bg). 

7. KIRECHEV, D. (2010). Tendentsii i perspektivi za lozarskiya biznes v 

Balgariya. Nauchno spisanie „Trakiya“, Vol. 8, Suppl. 1, 2010, p 174-183. 

8. KIRECHEV, D. (2013). Nasoki za moderno investirane v lozarstvoto v 

Balgariya. Sp. Izvestiya na Sayuza na uchenite - Varna. Poreditsa za 

ikonomicheski nauki, 95-105., ISSN 1314-7390. 

http://www.oiv.int/public/medias/6307/oiv-press-release-global-economic-vitiviniculture-data-octob.pdf
http://www.oiv.int/public/medias/6307/oiv-press-release-global-economic-vitiviniculture-data-octob.pdf


108 

 

9. LAZAROV, I. (1998). Retrospektiven analiz na selektsiyata varhu lozata v 

Balgariya. Selskostopanska nauka, №2, 37-45 (Bg). 

10. MAFF, (2006).  Proizvodstvo na grozde i vino - rekolta'2005, Posledno 

poseten na 03.09.2020,  

https://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%A0%D0%B0%D1%

81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D

0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_2006/R_A92_PublicationVine

2005-bg_1_633594975512968750.sflb.ashx 

11. MAFF, (2011).  Proizvodstvo na grozde i vino - rekolta'2010, Posledno 

poseten na 03.09.2020, 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/ra177-

publicationvine2010-bg.pdf 

12. MAFF, (2016).  Proizvodstvo na grozde i vino - rekolta'2015, Posledno 

poseten na 22.08.2020, 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/22/ra309-

publicationvinewine2015.pdf 

13. MAFF,  (2017). Proizvodstvo na grozde i vino - rekolta'2016, Posledno 

poseten na 22.08.2020, 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/22/ra327-

publicationvinewine2016.pdf 

14. MAFF, (2018). Proizvodstvo na grozde i vino - rekolta'2017, Posledno 

poseten na 22.08.2020, 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/04/30/ra342-

vinewine2017.pdf 

15. MAFF, (2019). Proizvodstvo na grozde i vino - rekolta'2018, Posledno 

poseten na 22.08.2020, 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/04/23/ra359-

vinewine2018.pdf 

16. MAFF, (2020). Proizvodstvo na grozde i vino - rekolta'2019, Posledno 

poseten na 22.08.2020, 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/04/27/ra373-

vinewine2019_final.pdf 

17. MARKOV, I. (2014). Lozarskata mikroregionalizatsiya kato sredstvo za 

kachestveno proizvodstvo na vino i razvitie na vineniya turizam, v 

Mezhdunaroden turisticheski forum - SPA i vino, YUZU „Neofit Rilski”, 

Publ. kashta, pр. 11-15. 

18. MZH, otdel „Agrostatistika“ – „Nablyudenie na proizvodstvoto na grozde i 

vino – Rekolti '2015 – 2019“ 

19. NEDELCHEV, N. (1926).  Palen kurs po vinarstvo. Pleven, K. T. 

Motavchiev. 

20. NSI, (2015). Tseni na selskostopanskata produktsiya po godini, Posledno 

poseten na22.08.2020, 

https://www.nsi.bg/bg/content/839/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%

D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8-

%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8?fbclid=IwAR2Gn-

2Wp_IvoOQ31_luo0eevoq65nggf5sHu8xQekQYbUfbLm_pm7KDpuE 

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/ra177-publicationvine2010-bg.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/21/ra177-publicationvine2010-bg.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/22/ra309-publicationvinewine2015.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/22/ra309-publicationvinewine2015.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/22/ra327-publicationvinewine2016.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/02/22/ra327-publicationvinewine2016.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/04/30/ra342-vinewine2017.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2018/04/30/ra342-vinewine2017.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/04/23/ra359-vinewine2018.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2019/04/23/ra359-vinewine2018.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/04/27/ra373-vinewine2019_final.pdf
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/04/27/ra373-vinewine2019_final.pdf
https://www.nsi.bg/bg/content/839/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8?fbclid=IwAR2Gn-2Wp_IvoOQ31_luo0eevoq65nggf5sHu8xQekQYbUfbLm_pm7KDpuE
https://www.nsi.bg/bg/content/839/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8?fbclid=IwAR2Gn-2Wp_IvoOQ31_luo0eevoq65nggf5sHu8xQekQYbUfbLm_pm7KDpuE
https://www.nsi.bg/bg/content/839/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8?fbclid=IwAR2Gn-2Wp_IvoOQ31_luo0eevoq65nggf5sHu8xQekQYbUfbLm_pm7KDpuE
https://www.nsi.bg/bg/content/839/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8?fbclid=IwAR2Gn-2Wp_IvoOQ31_luo0eevoq65nggf5sHu8xQekQYbUfbLm_pm7KDpuE


109 

 

21. POROZHANOV, К., V. KITANOV and A. PORTALSKY (2017). Lozarski i 

vinarski traditsii na trakite ot Yugoiztochna Evropa i Severozapadna 

Anadola. Spisanie za planinsko zemedelie na Balkanite, 2017, 20 (4), 178-

185, ISSN 2367-8364 (Online) 

22. RIBEREAU-GAYON, P. and E. PEYNAUD (1960). Traité d'oenologie. 

Paris et Liege Librarie Polytechnique Ch. Beranger, Paris 

23. ROYCHEV, V. (2012). Ampelografiya. Akademichno izdanie na Agricultural 

University, Plovdiv, pp. 574 (Bg). 

24. TOTEVA, D.  (2017). Konkurentno nivo i tendentsii za razvitie na lozaro-

vinarskiya sektor v Balgariya. Spisanie za planinsko zemedelie na Balkanite, 

2017, 20 (4), 39-48., ISSN 1311-0489 (Print). 

25. UGAGLIA, A. J-M., CARDEBAT & JIAO, L. (2019). The French Wine 

Industry. The Palgrave Handbook of Wine Industry Economics (pp.17-46), 

Publisher: Palgrave Macmillan, 10.1007/978-3-319-98633-3_2. 

26. WINE IT UP (2018). Vremenata, kogato Balgariya se gordeeshe s vinoto si, 

Posledno poseten na 03.09.2020,  

https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D

0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-

%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%

8F-%D1%81%D0%B5-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%

B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-

%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-

%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE 

27. ZABADAL, T. J., ANDERSEN (1997). Vineyard Establishment I – Preplant 

Decision (MSU Extension Fruit Bulletins – 26449701) and Vineyard 

Establishment II – Planting and Early Care of Vineyards (MSU Extension 

Fruit Bulletins – 26459701). 

 

 

https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://wineitup.eu/18_%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%BE-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D1%88%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D1%81-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE


110 

 

Приложение 1 

 
 

№ Двойка показатели Стойности на 

коефициентите 

Изводи 

1. Регистрирани 

площи с винени 

сортове и добив от 

декар 

R = – 0,39  

R2 = 15,21 

Умерена обратна зависимост. 

Приблизително 15% от измененията на 

добивите от декар за винените сортове 

грозде са в резултат от изменението в  

регистрираните площи със сортове, 

подходящи за вино. 

2. Регистрирани 

площи с винени 

сортове и произве-

дено грозде за 

винификация в 

пром. условия 

R = – 0,8132 

R2 = 66,13 

Много висока обратна зависимост. 

Над 66% от измененията на произведе-

ното грозде за винификация в промиш-

лени условия са в резултат от изменени-

ето в  регистрираните площи със сорто-

ве, подходящи за вино. 

3. Регистрирани 

площи със сорто-

ве, подходящи за 

вино, и цена на 

виненото грозде 

R = – 0,2728 

R2 = 7,44 

Умерена обратна зависимост. 

Над 7% от измененията на средната 

единична цена на виненото грозде  са в 

резултат от изменението в  регистрира-

ните площи със сортове, подходящи за 

вино. 

4. Добив от декар за 

винени сортове 

грозде и произве-

дено грозде за 

винификация в 

пром. условия 

R = 0,5652 

R2 = 31,95 

Значителна права зависимост. 

32% от измененията на произведеното 

грозде за винификация в промишлени 

условия са в резултат от влиянието на 

добивите от декар. 

5. Добив от декар за 

винени сортове 

грозде и цена на 

виненото грозде 

R = 0,2543 

R2 = 6,47 

Умерена права зависимост. 

6,5% от измененията на средната еди-

нична цена на виненото грозде са в 

резултат от влиянието на добивите от 

декар. 

6. Произведено гроз-

де за винификация 

в пром. условия и 

цена на виненото 

грозде 

R = 0,6128 

R2 = 37,55 

Значителна права зависимост 

37,5% от измененията на средната еди-

нична цена на виненото грозде  са в 

резултат от влиянието на произведеното 

грозде за винификация в промишлени 

условия. 
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Резюме. Целта на настоящата разработка е да разкрие същността на конкурен-

тоспособността на националната икономика и факторите, които я формират, да се 

анализира мястото на България по отношение на конкурентоспособността на 

националната икономика и да се представят последиците от обявената пандемия 

COVID-19 върху икономическото състояние на страната. 

Ключови думи: конкурентоспособност на националната икономика, конкурент-

ни преимущества, COVID-19.  
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Abstract. The purpose of this study is to reveal the essence of the competitiveness of 

the national economy and the factors that form it, to analyze Bulgaria's place in terms 

of the competitiveness of the national economy and to present The consequences of the 

declared pandemic of COVID-19 on the economic situation of the country. 

Keywords: competitiveness of the national economy, competitive advantages, 

COVID-19.   

 

 

 1. Въведение 

Развитието на световната икономика се дължи в голяма степен на 

развитието на националните икономики на страните. Всяка развита дър-

жава постига определено равнище на конкурентоспособност, което изра-

mailto:ventsislava_n@mail.bg
mailto:ventsislava_n@mail.bg
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зява готовността на националната икономика да се съревновава с тази на 

други държави.  

В нормална икономическа обстановка, за формиране конкурентоспо-

собността на икономиката, страните разчитат на ресурсните възможности 

и създадените условия за развитие в конкретната страна. Във време на 

криза, пред държавите се появяват редица промени, имащи динамичен и 

непредвидим характер и оказващи тежки последици върху националните 

икономики. 

Целта на настоящата разработка е да разкрие същността на конку-

рентоспособността на националната икономика и факторите, които я 

формират, да се анализира мястото на България по отношение на конку-

рентоспособността на националната икономика и да се представят после-

диците от обявената пандемия COVID-19 върху икономическото състоя-

ние на страната. 

 

 

 2. Литературен обзор 

Възникнала през 80-те години на 20 век, теорията за конкурентоспо-

собност придобива широка гласност през 90-те години, след публикуване 

на основните трудове на М. Портър [1, 2, 3, 4]. Интересът към нея нарас-

тва в резултат на научно-техническия прогрес, глобализацията и проме-

нящата се природа на конкурентната борба. 

Съвременната теория за конкурентоспособност има голяма практи-

ческа значимост, тъй като тя носи систематизирани знания за възможнос-

тите за постигане на конкурентно предимство. Тя е оценена от редица 

международни организации, които осъществяват периодична оценка на 

конкурентоспособността на държавите. 

За да установим равнището на конкурентоспособност на национал-

ната икономика и да анализираме заеманата от страната позиция, е необ-

ходимо да изясним нейната същност. 

Конкурентоспособността на националната икономика е понятие, което 

няма еднозначно тълкуване от авторите. Липсва единомислие както за същ-

ността на конкурентоспособността, така и за факторите, които я детермини-

рат и допринасят за нейното развитие. Тези фактори, наричани конкурентни 

преимущества, придават и осигуряват на националната икономика известно 

равнище на превъзходство над останалите страни, с които се конкурира. 

Трябва да се има впредвид, че наличието на конкурентни предимства само 

по себе си е недостатъчно условие за конкурентоспособност на национална-

та икономика. Това налага да се направят следните пояснения: 

-  Конкурентните преимущества са предпоставка за високо равнище 

на конкурентоспособност на националната икономика, в случаите, в 

които те действат комплексно. 
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-  Факторите, определяни като конкурентни преимущества имат ди-

намичен характер, под развитието на самата конкуренция. 

Посочените предпоставки са достатъчно условие при определяне 

конкурентоспособността на дадена страна да се вземе под внимание ос-

новната цел на държавата, а именно – да предостави необходимия стан-

дарт на живот на своя народ, като осигурява възможности за неговото 

повишаване. Това само по себе си „зависи не от понятието конкурен-

тоспособност, а от това доколко продуктивно тя използва своите ре-

сурси – труд и капитал” [5, стр. 48]. Тази теза подкрепя и М. Портър [2], 

който посочва, че националната конкурентоспособност може да се осно-

вава единствено върху производителността на националните ресурси. 

Тук трябва да се уточни, че ресурсите на страната трябва да се насочат 

към тези отрасли на националната икономика, които са най-продуктивни 

и чиито изделия се реализират успешно на международните пазари. Пот-

ребността от стоки и услуги, произвеждани от неконкурентни отрасли, 

трябва да се осигуряват чрез импорт от световния пазар.  

Факторите, определени като конкурентни преимущества имат дина-

мичен характер, поради което в конкуренцията между отделните страни 

липсва равновесие. Тя се изменя непрекъснато под влияние на техноло-

гичния прогрес, появата на иновативни продукти, изменения в изисква-

нията на потребителите и нововъведения в използваните маркетингови 

подходи. От това следва и изменение на равнището на конкурентоспо-

собност на националните икономики и създаване на предпоставки за 

намаляване значението на дефицитните фактори на производството. 

За да се установи равнището на конкурентоспособност е необходимо 

измерване на факторите, допринасящи за това развитие. Това е предпос-

тавка, автори като М. Портър, Дж. Сакс и др. да разработят цялостна 

методика за оценка на конкурентоспособността на страните за Световния 

икономически форум през 1986 г. Методиката се нарича „Доклад за све-

товната конкурентоспособност” (Global Competitive Report – GSR) и при 

своето създаване се основава на два индекса – индекс на конкурентоспо-

собност на растежа (Growth Competitiveness Index) и индекс на бизнес 

конкурентоспособността (Business Competitiveness Index).  

Индексът на конкурентоспособност на растежа „измерва потенциала 

на националната икономика да постигне устойчив икономически растеж 

в средносрочна и дългосрочна перспектива” [5, стр. 66]. Този индекс 

включва в себе си три елемента – технологично развитие, публични инсти-

туции и макроикономическа среда, като всеки от тях се изчислява като 

отделен индекс. Целта е да се определи в средносрочен план потенциала на 

националната икономика за постигане на стабилен икономически растеж. 

Индексът на бизнес конкурентоспособността изследва тези условия, 

които определят текущото равнище на производителността и потенциала 
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за конкурентоспособен растеж. Индексът, обхващащ микроикономичес-

ката конкурентоспособност, изследва два показателя – фирмени дейности 

и стратегии и качество на бизнес средата.   

Изменение по отношение на броя показатели и включените в изслед-

ването държави търпи методиката през годините, като към 2019 г., мето-

диката включва дванадесет „стълба” (обобщаващи измерители), всеки от 

които е съставен от отделен брой показатели, общо 103. Те се оценяват 

по скала от 0 до 100 точки. Показателите се получават от академични 

институции, международни организации и неправителствени организа-

ции. Методиката за изчисление на конкурентоспособността на национал-

ната икономика отрежда на България 49 място за 2019 г. сред 141 страни. 

Подробна информация за оценките на страната по отделните стълбове е 

представена на фигура 1. 

 

 
Фиг. 1. Показатели, определящи конкурентоспособността на националната ико-

номика на България 

Източник: [6] 

 

Както се вижда от данните онагледени на фигура 1, комплексната 

оценка на страната се е изкачила от 65 позиция до 49 позиция за периода 

2018 – 2019 г.. По много от обобщените показатели страната е отбелязала 

забележително развитие, като се е изкачила в класацията (Инфраструкту-

ра, Прилагане на Информационни и комуникационни технологии, Мак-

роикономическа стабилност, Умения, Пазар на труда), но при други по-
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казатели се наблюдава спад в заеманото място, респективно влошаване 

на условията за развитие (Здраве, Продуктов пазар, Финансова система, 

Размер на пазара, Възможност за иновации). Това се дължи изцяло на 

динамичността на факторите на конкурентоспособност на отделните 

страни, както и на динамичната среда, в която те се развиват. 
 

Таблица 1: Класация на страните членки на ЕС по равнище  

на национална конкурентоспособност 

 

Държава 
Обща 

оценка 

Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нидерландия 4 4 2 24 1 21 4 7 11 17 17 20 2 

Германия 7 18 8 36 1 31 5 9 14 25 5 5 1 

Швеция 8 10 19 4 1 11 7 16 22 8 40 6 5 

Дания 10 7 15 9 1 29 3 12 3 11 55 3 11 

Финландия 11 1 22 13 1 27 2 15 17 5 60 7 12 

Франция 15 22 9 28 36 7 35 28 50 14 9 24 9 

Люксембург 18 9 17 20 1 28 17 11 12 10 77 42 19 

Австрия  21 14 10 50 1 15 16 17 29 30 43 30 14 

Белгия  22 23 14 47 1 30 18 27 43 24 33 19 17 

Испания 23 28 7 19 43 1 37 34 61 26 15 34 25 

Ирландия 24 16 40 49 34 18 21 35 6 42 44 10 21 

Италия 30 48 18 53 63 6 42 31 90 48 12 43 22 

Естония 31 21 45 16 1 52 15 29 19 52 99 27 34 

Чехия 32 44 20 42 1 48 29 55 48 47 42 32 29 

Португалия 34 30 21 34 62 22 43 39 49 39 51 28 31 

Словения  35 33 33 40 1 36 26 30 41 61 82 26 28 

Полша 37 60 25 51 1 54 34 50 70 57 22 59 39 

Малта 38 41 47 25 1 26 33 40 31 32 120 73 37 

Литва 39 34 39 12 1 85 24 58 24 75 76 45 42 

Латвия 41 47 43 15 1 84 22 47 28 85 95 40 54 

Словакия 42 61 30 39 1 57 45 89 64 56 59 55 44 

Кипър 44 31 48 58 43 13 32 33 35 76 110 37 43 

Унгария 47 63 27 54 43 70 49 91 80 66 48 83 41 

България 49 57 56 30 43 81 56 63 40 73 64 61 48 

Румъния 51 52 55 32 56 83 72 64 57 86 41 72 55 

Гърция 59 85 37 52 64 23 41 81 111 115 57 76 47 

Хърватия 63 77 32 60 43 47 69 86 94 63 78 101 73 

СИНГАПУР 1 2 1 5 38 1 19 2 1 2 27 14 13 
 

Източник: [6] 
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За да посочим значимостта на мястото на националната конкурен-

тоспособност на страната, са представени данни за конкурентоспособ-

ността на страните членки на Европейския съюз, ранжирани по място в 

класацията и резултатите на първата в класацията страна – Сингапур 

(таблица 1). Включените показатели за изследване са: 1 – Институции; 2 

– Инфраструктура; 3 – Информационни и комуникационни технологии; 4 

– Макроикономическа стабилност; 5 – Здраве; 6 – Умения, 7 – Продуктов 

пазар; 8 – Пазар на труда; 9 – Финансова система, 10 – Размер на пазара, 

11 – Бизнес динамика; 12 – Възможност за иновации. 

Както се вижда от данните в таблица 1, България се намира в дъното 

на класацията. Въпреки това, по някои от показателите страната постига 

по-добри резултати от страни, попадащи в началото на класацията. Така 

например, по показателя „Информационни и комуникационни техноло-

гии”, страната заема 30-то място и изпреварва страни като Германия, Авст-

рия, Белгия, които въпреки класирането си сред първите позиции, изоста-

ват по отношение на посочения показател. Друг показател, по който стра-

ната е подобрила своето класиране, а в същото време изпреварва страни в 

начални позиции като Франция, Белгия, Испания, е „Пазар на труда”. По 

останалите показатели, включени в класацията, страната ни изостава съ-

ществено в сравнение с държавите членки на ЕС. И ако 49 място сред 141 

национални икономики е позиция, показваща средно равнище на конку-

рентоспособност, то класиране на 24-та позиция от 27 държави свидетелст-

ва за изоставане в развитието на националната икономика. 

Резултатите на държавите членки на ЕС по отношение на конкурен-

тоспособността им, са предимно разположени от първо до петдесето 

място (с изключение на Румъния – 51 място, Гърция – 59 място и Хърва-

тия – 63 място). В ситуация на криза, каквато се очаква да настъпи през 

следващите месеци в резултат на световната пандемия от COVID-19, 

конкурентоспособността на националните икономики на страните членки 

ще претърпи съществена промяна.  

 

 

3. Методология, резултати, дискусия 

COVID-19 e коронавирус, установен в края на 2019 г. в град Ухан, 

централен Китай. Вирусът протича при голяма част от заразените без 

усложнения, с грипоподобна форма, но при хора в напреднала възраст 

или с придружаващи ги хронични заболявания, вирусът протича агресив-

но, с развитие на пневмония, дихателна недостатъчност и без повлияване 

от известните методи за лечение. Утежняващ ситуацията фактор е бързо-

то разпространение на вируса и дългия инкубационен период до проявя-

ване на симптомите в новозаразеното лице – между два и четиринадесет 

дни след заразяване. 
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След първото съобщение за заразени работници от пазара за морска 

храна в Китай на 31.12.2019 г. до 30.03.2020 г. са заразени над 693 224 

човека, като са регистрирани 33 106 смъртни случая, на територията на 

над 203 държави в цял свят [7]. Притеснителен факт е, че най-сериозно 

засегнати към края на март 2020 г. са страни членки на ЕС – Италия, 

Испания, Германия, Франция. Подробни данни за разпространението на 

COVID-19 сред страните на ЕС към 22.10.2020 г. (15.00 часа) са посочени 

в таблица 2. По данни на СЗО към 22.10.2020 г. са заразени над 40 890 

712 човека, като са регистрирани 1 126 351 смъртни случая. Поради ско-

ростното развитие и разпространение на заболяването, тенденцията е за 

прогресивно увеличение на заболелите. 

 
Таблица 2: Разпространение на COVID-19 сред страните членки на ЕС  

 

Държава Заразени Починали Държава Заразени Починали 

Италия  434 449 36 705 Румъния 186 254 5 996 

Испания 988 322 34 210 Финландия 13 849 351 

Германия  380 762 9 875 Гърция 26 469 528 

Франция 901 346 33 611 Хърватска 26 863 382 

Белгия 240 066 10 489 Словения 14 479 166 

Нидерландия 244 103 6 804 Естония 4 127 71 

Австрия 68 414 927 Литва 8 239 120 

Португалия 103 736 2 213 Унгария 50 180 1 259 

Швеция 106 380 5 922 Латвия 3 609 46 

Чехия 193 946 1 619 България 31 863 1019 

Ирландия 52 256 1 865 Словакия 31 400 98 

Дания 36 373 688 Кипър 2 839 25 

Полша 192 539 3 721 Малта 4 871 46 

Люксембург 11 241 136    

 

Източник [7] 

  

Както се вижда от данните в таблица 2, вирусът засяга всяка една от 

държавите членки на ЕС. Изхождайки от негативния опит на Китай, 

страните въвеждат поетапно противоепидемични мерки за справяне със 

заболяването, които са различни по характер в зависимост от етапа, на 

който се намира страната. 

Част от мерките, предприети в ЕС до март 2020 г. са [8]: 

-  Временно ограничаване на пътуванията между държавите, засегна-

ти от вируса; 

-  Ограничаване посещенията в увеселителни и игрални зали, диско-

теки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществе-

но хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, ап-

теките и дрогериите. 



118 

 

-  Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприя-

тия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (ки-

на, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и 

СПА-центрове, фитнес зали и други) 

-  Работодателите, в зависимост от спецификата и възможностите на 

съответната трудова дейност, трябва да въведат дистанционна 

форма на работа на служителите си. 

-  Ограничено е свободното придвижване на граждани без основател-

на причина за времето, в което е обявено извънредно положение. 

Голямата заболеваемост на населението, както и невъзможността за 

нормално функциониране на бизнеса в глобален план, налага изключи-

телно сериозни мерки по отношение на стабилизиращи националните 

икономики политики. В тази връзка на 19.03.2020 г. Европейската коми-

сия предприема временна рамка (член 107, параграф 3, буква б) от Дого-

вора за функционирането на Европейския съюз за преодоляването на 

сериозни затруднения в икономиката на ЕС), чиято цел е да позволи на 

страните членки да използват гъвкавостта на правилата за държавна по-

мощ за да подпомогнат националните си икономики в контекста на пан-

демията от COVID-19. Временната рамка предвижда пет вида помощ, 

която ще позволи на страните от ЕС [9]: 

- да създадат схеми за преки безвъзмездни помощи (или данъчни 

облекчения) в размер до 800 000 евро на предприятие; 

- да предоставят субсидирани държавни гаранции по банкови зае-

ми; 

- да дадат възможност за отпускане на държавни и частни заеми 

със субсидирани лихвени проценти; 

- да използват съществуващия кредитен капацитет на банките като 

канал за подкрепа на предприятията, по-специално на малките и 

средните предприятия – във временната рамка ясно е посочено, 

че подобна помощ е пряка помощ за клиентите на банките, а не 

за самите банки; както и 

- да въведат допълнителни мерки за гъвкавост, за да се даде въз-

можност за застраховане на краткосрочни експортни кредити от 

държавата, когато е необходимо. 

На 26 март 2020 г. в допълнение към предприетите мерки, Европейс-

кият парламент одобрява следните предложения, за подпомагане на биз-

неса и хората [10]: 

- Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса: 37 

млрд. евро от европейските фондове ще бъдат насочени към за-

сегнатите хора, региони и страни. Средствата ще бъдат насочени 

към системите на здравеопазването, малките и средните предп-
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риятия, пазарите на труда и други уязвими части от икономиките 

на страните. 

- Фондът за солидарност на ЕС ще може да бъде използван и при 

здравни кризи. Това ще направи още 800 млн. евро достъпни за 

страните в ЕС за 2020 г. 

- Временно спиране на действието на правилата за слотовете на 

летищата. Това ще сложи край на празните полети по време на 

епидемията. 

Предложените към настоящия етап мерки и тяхната адекватност на 

състоянието на икономиката могат да се оценят след края на пандемията 

и задълбочаващата се икономическа криза в световен мащаб, когато рав-

носметката от готовността на нацията и националната икономика за по-

редната криза ще даде отговор на въпроса: Къде ни отведе COVID-19?  

 

 

4. Заключение 

Конкурентоспособността на националната икономика зависи в голя-

ма степен от начина, по който се управляват националните ресурси и 

предизвикателствата, които се проявяват в конкурентната борба на наци-

ите. И какво по-голямо предизвикателство може да се появи от една све-

товна пандемия, застрашаваща не само материалното благосъстояние на 

хората, техните доходи и професионална заетост, но с още по-голяма 

сила тяхното здраве и живот. В такъв момент ставаме свидетели на т.нар 

„солидарност” – мираж, за който дълги години хората в нужда чуваха че 

съществува, но така и неговата същност не се прояви. В тези трудни за 

човечеството месеци от началото на пандемията през декември 2019 г., 

когато в редица държави икономиката замря под ударите на COVID-19, 

надеждата, че с общи усилия кризата може да се преодолее гори все по-

силно. Свидетелство за това са хуманитарните помощи, изпращани на 

държавите в нужда; медицинското оборудване и специалисти, които под-

помагат здравеопазването и грижата за болните на други държави; съв-

местните икономически мерки, предприети от ЕС за ограничаване разме-

ра на кризата и подпомагане на хората и бизнеса; националните мерки, 

предприети от отделните правителства за справяне с последиците от 

пандемията.  

Изброените мерки, настоящи и последващи, както и предприетите 

действия от правителствата на отделните държави ще дадат своето отра-

жение в очакваната оценка на конкурентоспособността на националните 

икономики на страните през 2020 г., когато ще сме в състояние да изгот-

вим равносметка за устойчивостта на националната икономика и после-

диците от COVID-19. 
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Резюме. Целта на настоящата разработка е да се разкрие спецификата на търгов-

ската марка като фактор за успех на бизнеса. За постигане на посочената цел е 

изяснено конкурентното предимство, което създават търговските марки за бизне-

са, изяснен е процеса на позициониране на марките в съзнанието на потребителя 

и са предоставени данни за наложилите се световни марки и техните позиции на 

пазара. 

Ключови думи: търговска марка, конкурентоспособност, конкурентно предимс-

тво, потребителско поведение.  
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Abstract. The purpose of this study is to reveal the specifics of the trademark as a 

factor for business success. In order to achieve this objective, the competitive 

advantage created by trade marks for business is clarified, the process of positioning the 

brands in the mind of the consumer is clarified and data are provided with the 

established global brands and their positions on Market. 

Keywords: trademark, competitiveness, competitive advantage, consumer behaviour.   

 

 

 1. Въведение 

Съвременните тенденции на развитие на търговията се характеризи-

рат с процеса на глобализация в световен мащаб. Превръщането на наци-
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оналните пазари в глобален пазар, който обхваща целия свят поставя 

пред търговските предприятия редица въпроси – Как да наложат своите 

продукти на пазара? Как да направят продуктите разпознаваеми от пот-

ребителите? Как да привлекат повече потребители? На всички посочени 

въпроси може да се даде еднозначен отговор: „Да се създаде такава тър-

говска марка, в която потребителят открива удовлетворение на своите 

потребности, която се свързва с високо качество и на която ще отдаде 

своята лоялност.” 

Целта на настоящата разработка е да се разкрие спецификата на тър-

говската марка като фактор за успех на бизнеса. За постигане на посоче-

ната цел е изяснено конкурентното предимство, което създават търговс-

ките марки за бизнеса, изяснен е процеса на позициониране на марките в 

съзнанието на потребителя и са предоставени данни за наложилите се 

световни марки и техните позиции на пазара. 

 

 

 2. Литературен обзор 

Конкуренцията по своята същност може да се дефинира като „съпер-

ничество между икономически агенти за постигане на поставените 

цели (най-ефективно използване на ресурсите, максимизиране на печал-

бите, постигане на висок пазарен дял и пр.), което се осъществява в 

условията на взаимодействие между тях.” [1, стр. 19] Съществуват 

множество полета за съперничество между конкурентите, но за целите на 

настоящата разработка се разглежда преференциално възможността за 

конкуренция между търговските марки – „тя представлява борба за 

пазарен дял, при която едни и същи продукти, въведени на пазара в един 

и същ период и обслужващи един и същ пазарен сегмент се предлагат 

от различни фирми под различни търговски марки” [1, стр. 23]. 

За да се установят възможностите за конкуренция на база силата и 

познаваемостта на търговската марка е необходимо да се изясни нейната 

специфика. Търговските марки представляват „знак, който отличава 

стоките или услугите на едно лице от тези на други лица...”[2]. Нейната 

цел е: да диференцира и да разграничава предложенията (стоки и услуги) 

на търговците; да индивидуализира стоките по свойство и качество; да 

въздейства върху производството, реализирането и потреблението на 

стоките; да внушава на потребителите определени качества и характерис-

тики, присъщи на стоката; да създава емоции и положителни нагласи в 

потребителите, като предизвиква тяхната лоялност.  

Анализирайки спецификата и целите на търговската марка може да се 

твърди, че тя е мощен фактор на конкурентно предимство за предприяти-

ята, тъй като наложилата се на пазара марка може да [3, стр. 138 – 151]: 

-  Увеличи продажбите. 



123 

 

-  Затвърди лоялността на потребителите. 

-  Помогне в отпора на конкурентен натиск. 

-  Увеличи възвращаемостта и печалбите. 

-  Разшири и поддържа пазарния дял. 

-  Диференцира продуктите. 

-  Помогне за въвеждането на нови линии. 

-  Носи приходи от роялти чрез лицензионни договори. 

-  Осигури основа за франчайзинг. 

-  Подкрепи стратегически партньорства и пазарни съюзи. 

-  Повиши съзнанието за благотворителни каузи. 

-  Сигнализира за съответствие с изискванията за безопасност. 

-  Показва изпълнението на техническите спецификации. 

-  Осигурява взаимовръзката на сложни технически системи. 

Изброените възможности за стратегическо използване на търговските 

марки за бизнеса показват техния многоаспектен характер, който е осно-

ва за извеждане на конкурентно предимство за предприятията и осъщест-

вяване на конкуренция на тази основа. „Установено е, че при равни други 

условия стоките, означени с правно защитени и реномирани търговски 

марки, са по-конкурентоспособни.”[4]. 

За да се прояви конкурентното предимство на търговските марки е не-

обходимо първо марката да се позиционира в съзнанието на целевите кли-

енти. Позиционирането се дефинира като „разработване на маркетингова 

програма и продукт, които даден сегмент потребители ще възприемат 

като желани и които ще дадат на фирмата диференциално предимство 

спрямо настоящите и възможните конкуренти” [5, стр. 315]. Необходимо 

е да се отчете, че автори като Ф. Котлър [6], Райс и Траут [7] поддържат 

тезата за наличие на два отделни аспекта на позиционирането: 

-  реално позициониране – разработване на формата и съдържанието 

на  продукта от специалисти; 

-  психологическо позициониране – позициониране на продукта в 

съзнанието на клиента. 

Подсилването на психологическото позициониране се осъществява 

чрез имиджа, позицията и идентичността на марката. Всеки един от тези 

показатели изразява степента, в която марката може да въздейства на 

потребителите при осъществяване на покупка. 

Имиджът на марката представлява начина, по който тя се възприема 

от обществото, представата, която формират потребителите по повод на 

получаваната от предприятието информация и реклама. 

Идентичността на марката отразява начина, по който предприятието 

иска да се представи пред потребителите и обществото. 

Позицията на марката е мястото на имиджа на търговската марка, съ-

поставено с това на други марки, по избрани качествени параметри. 
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Изброените показатели, в своята съвкупност, позволяват на търговс-

ката марка да заеме определено място в съзнанието на потребителите, 

като в зависимост от начина на възприемане от отделния потребител се 

постига определена степен на въздействие върху неговото поведение. 

Тази степен и сила на въздействие определят конкурентното предимство 

на търговската марка. 

 

 

3. Методология, резултати, дискусия 

Актуалността на разглежданата тема произлиза от значението, кое-

то придобиват търговските марки за развитие на търговската дейност, 

както и влиянието, което имат върху потребителския избор. 

Обект на проучването са икономическите сектори, в които са регист-

рирани търговските марки. 

Предмет на изследването са търговските марки, оказващи влияние 

върху потребителския избор. 

Основната теза на изследването е, че конкурентното предимство, ко-

ето създават търговските марки, е мощен фактор за привличане на потре-

бители и повишаване конкурентоспособността на компаниите. 

Използваните методи на изследване са: проучване на литературни 

източници, сравнителен метод, графичен метод. 

Анализ на глобалния пазар показва в кои сектори са най-силните тър-

говски марки, притежаващи високо равнище на конкурентоспособност 

през 2018 г. (фигура 1) и през 2019 г. (фигура 2). Посочените в двете фи-

гури данни позволяват да се изготви сравнителен анализ на позициите на 

отделните сектори и относителния им дял в общото разпределение на 

стойността на търговските марки. 

 

 
Фиг. 1. Стойност на търговските марки по сектори за 2018 г. 

Източник: [8] 
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Най-голям процент заемат търговските марки в технологичния сектор, 

като общата стойност на 46 търговски марки възлиза на 986,5 млрд. до-

лара, което в сравнение с данните от 2019 г. показва снижаване на стой-

ността на включените в сектора марки, както и намаление на относител-

ния процент в общото структурно разпределение. 

На второ място е банковият сектор, в който са включени 66 световни 

търговски марки, чиято обща стойност е 926,4 млрд. долара. Тук отново 

се наблюдава лек спад в общата стойност, която през 2018 г. е 934,2 

млрд. долара.  

Трето място през 2019 г. заемат търговските марки в сектор търговия 

с 794,0 млрд. долара, които се изкачват с 2 позиции в класацията, от пето 

място през 2018 г. с 414,8 млрд. долара. Те увеличават почти двойно зае-

маният относителен дял в общата структура, като включват 45 търговски 

марки. 

 

 
Фиг. 2. Стойност на търговските марки по сектори за 2019 г. 

Източник: [9] 

 

На четвърто място през 2019 г., изоставайки с една позиция от 2018 г. 

са телекомуникациите. Този сектор включва 36 марки, с обща стойност 

от 558,4 млрд. долара и въпреки големите инвестиции, осъществявани от 

представителите на този бранш, се наблюдава застой в неговото развитие 

за последните няколко години. 

Пета позиция заема автомобилният сектор с обща стойност от 496,2 

млрд. долара, който въпреки че изостава с едно място в класацията спря-

мо 2018 г. увеличава съвкупната стойност на марките и относителния дял 

в общата структура. 

Шести в класацията е секторът на медиите, съставен от 21 търговски 

марки, възлизащи на 454,2 млрд. долара. Интерес представлява факта, че 
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през 2018 г. този сектор отсъства от класацията, а през 2019 г. заема 6,4% 

в общата структура на търговските марки. 

На седма позиция е енергийният сектор, включващ 27 търговски мар-

ки. Тяхната обща стойност се повишава от 319,9 млрд. долара през 2018 

г. на 378,7 млрд. долара през 2019 г. 

Осмо място заема застрахователният сектор, с обща стойност от 333,8 

млрд. долара и 30 търговски марки. Той е вторият сектор, който отсъства 

от класацията за 2018 г. и в който се наблюдава бързо развитие. 

Девета позиция „Други” е съставена от 229 търговски марки, които не 

могат да се прибавят към някои от посочените сектори. Техният общ дял 

30,1%, с над 2127,1 млрд. долара стойност.  

По-подробна информация за най-силните търговски марки, във отдел-

ните сектори е представена на фигура 3. Това са наложилите се на пазара 

марки, които оказват най-голямо въздействие върху потребителите. 

Трябва да се отбележи, че в класацията попадат само марките, присъст-

ващи на американския пазар.  

  

 
Фиг. 3. Стойност на марките за 2019 г. ( млрд. $) 

Източник: [10]  
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Както се вижда от фигура 3, търговските марки са ранжирани помеж-

ду си в зависимост от пазарният сегмент в който попадат на: алкохол, 

облекло, автомобили, напитки, бизнес услуги, пакетирани потребителски 

стоки, разнообразни, финансови услуги, тежко оборудване, свободно 

време, луксозни стоки, медии, ресторанти продажби, технологии, теле-

комуникации, тютюн, транспорт. Всяка една от включените марки се е 

наложила на пазара в съответния сектор и заема водеща позиция в потре-

бителското съзнание. Това са марки, не само осигуряващи конкурентно 

предимство, но и печелещи милиарди за своите собственици. 

От поместените във фигура 3 данни се вижда, че само 3 компании 

притежават търговски марки, чиято стойност надминава 100 млрд. долара 

и всяка една от тях попада в сектор технологии, а останалите 6 от марки-

те с най-висока стойност също са в технологичния сектор, което извежда 

технологичният сектор като най-ценна бизнес сфера. Това е и една от 

предпоставките, именно този сектор да заема първо място по обща стой-

ност на търговските марки, независимо от регистрирания спад през из-

миналата 2019 г. 

За да се установи кои са търговските марки, оказващи най-силно вли-

яние върху потребителите са предоставени данни за десетте най-ценни 

марки към Януари 2020 г. (фигура 4.). Впечатление прави, че търговските 

марки са собственост на компании от три основни държави – шест от 

десетте марки са собственост на американски компании, три на китайски 

предприятия и една марка е на южно корейска компания. 

 

 
Фиг. 4. Десетте най-ценни марки към Януари 2020 г. (млрд. $) 

Източник: [9] 

 

На първо място е американският гигант Amazon, най-големият онлайн  

пазар на планетата. Високата стойност на марката се дължи на иноватив-
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ни технологии и инвестиции в бързо развиващи се сектори. Второ място 

заема Google, който се изкачва с една позиция спрямо предходната кла-

сация и отбелязва ръст от над 17 млрд. долара, в противовес с Apple, 

който губи една позиция и отбелязва спад в стойността на търговската 

марка от 8,5%. Четвъртата позиция се запазва от Microsoft, с минимален 

спад от 2,1%. Пето място заема Samsung, южнокорейската компания, 

лидер в технологичния отрасъл. Тя също запазва своята позиция, като 

бележи плавен ръст на стойността на марката от 3,5%. Шеста е китайска-

та промишлена и търговска банка ICBC, търговската банка с най-голяма 

пазарна стойност в Китай. Тя се изкачва с две позиции и ръст от 1,2%. 

Запазвайки седма позиция, Facebook, отчита спад в стойността на търгов-

ската марка, причини за което могат да се търсят около правилата за дей-

ност и регулация, както и бизнес моделът който компанията следва и се 

стреми да промени. Американската марка Walmart, гигант в традицион-

ното пространство за търговия на дребно, който се изкачва до осма пози-

ция с 14,2% ръст, дължи завръщането си в класацията на иновативните 

методи на потребителско обслужване и спечелване на потребителското 

внимание чрез ново дигитално предложение, разработено в партньорство 

с Microsoft и стартиране използването на Alphabot – роботи, които взимат 

и опаковат с висока скорост направените онлайн поръчки за хранителни 

стоки. Девето място, със забележителен ръст от почти 20%, заема воде-

щата застрахователна компания в Китай – PING AN, чиято стойност на 

марката достига 69 млрд. долара. Последното десето място в класацията е 

заето от телекомуникационния гигант – HUAWEI, който попада за първи 

път в десетте позиции на класацията за най-стойностни търговски марки. 

Разраствайки се на пазари, традиционно покрити от западните доставчи-

ци, стойността на търговската марка възлиза на 65,084 млрд долара.  

Посочените данни, изразяват ценността на търговската марка за пот-

ребителите, тъй като нарастването на стойността им се дължи изцяло на 

милиардите потребители, доверили се на търговската марка и превръща-

нето им в лоялни клиенти. Всяка една от включените в анализа търговски 

марки твърдо е доказала своя принос за развитието на икономиката в 

глобален аспект, както и е подпомогнала развитието на сектора, към кой-

то се причислява. Това доказва изведената теза на разработката, според 

която конкурентното предимство, което създават търговските марки, 

е мощен фактор за привличане на потребители и повишаване конку-

рентоспособността на компаниите. 

 

4. Заключение 

В заключение на настоящата разработка и в съответствие с осъщест-

вения анализ на същността на конкуренцията и възможността за осъщес-
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твяване на такава на равнище търговски марки, базирайки се на тяхната 

конкурентоспособност, могат да се направят следните изводи: 

Първо: Позиционирането на търговските марки в съзнанието на пот-

ребителя се превръща в мощен инструмент за изграждане конкурентос-

пособността на търговските марки. 

Второ: Съществува пряка връзка между стойността на търговската 

марка и нейната конкурентоспособност, обусловена от потребителския 

избор и лоялност на търговската марка. 

Трето: Независимо от настоящата позиция на търговските марки и 

тяхната конкурентоспособност, всяка една от тях може да загуби своите 

позиции и стойност, в случаите в които пренебрегне потребностите на 

своите клиенти и изгуби тяхното внимание и лоялност. 
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Резюме. Основната цел на доклада е да се представи ролята на брандовете за 

формиране на потребителското поведение при осъществяване на покупка. За 

постигане на поставената цел се анализира същността на бранда, процеса на 

позициониране на бранда в потребителското съзнание  и видовете позиционни 

стратегии като основополагащи при формиране на поведението на потребителите 

към бранда. Описана е връзката между позициониране на бранда и изграждане на 

неговата конкурентоспособност. 
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 1. Въведение 

Ролята на брандовете се засилва с всеки изминал ден. Те са навсякъде 

около нас и до голяма степен предопределят нашият избор. Не бива да се 

залъгваме, че потребителите ще предпочетат конкретен продукт, поради 

ниската му цена или впечатляваща опаковка, ако никога не са чували за 

него, нямат близки, които да са го изпробвали или е означен с никому 

неизвестна търговска марка. Брандът е този притегателен фактор, който 

прави избора по-лесен, който гарантира удовлетворението на нашите 

потребности. 

Основната цел на доклада е да се представи ролята на брандовете за 

формиране на потребителското поведение при осъществяване на покуп-

ка. За постигане на поставената цел се анализира същността на бранда, 

процеса на позициониране на бранда в потребителското съзнание и видо-

вете позиционни стратегии като основополагащи при формиране на по-

ведението на потребителите към бранда. Описана е връзката между пози-

циониране на бранда и изграждане на неговата конкурентоспособност. 

 

 

 2. Литературен обзор 

Изясняването на влиянието, което имат брандовете върху потребите-

лите налага първо да се формулира тяхната същност. През първите годи-

ни от навлизане на понятието бранд, се появяват редица изследвания на 

специалисти в областта на маркетинга, които посочват че понятието 

„бранд“ е тъждествено с понятието „търговска марка“. През последните 

години, все повече изследвания конкретизират различията между двете 

понятия и ги разграничават. Търговската марка е обект на интелектуална 

собственост и в частност – обект на индустриална собственост. Тя се 

ползва с правната закрила на редица закони, нормативни актове, между-

народни спогодби и конвенции. В специализираната литература се сре-

щат следните определения за търговска марка: 

- „Търговската марка или „марката“ е определено име, лого или 

знак, идентифициращо източника на стоките и услугите. Тър-

говските марки помагат на клиентите да разграничават опре-

делен продукт или услуга от един източник от тези, произведе-

ни от друг източник.“ [1, стр. 17] 

-   „…търговските марки са знак за стоките, който се възприема 

от потребителите“ [2, стр. 189] 

-   „знак, който, идентифицирайки и диференцирайки продуктите 

на едно лице (или лица) от тези на друго лице (или лица), носи 

икономическа изгода за собственика си“ [3, стр. 21]  

-   „....знаци, с които фирмите означават стоките, които произ-

веждат или продават, или услугите, които извършват, за да се 
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отличават от подобни стоки или услуги на други фирми“ [4, стр. 

205].  

-   „знак, който е способен да отличава стоките или услугите на 

едно лице от тези на други лица и може да бъде представен 

графично“ [5, стр. 14].  

Както се вижда от посочените определения, в основата на търговска-

та марка стои способността ѝ да отличава и разграничава стоките и услу-

гите на един собственик от тези на други собственици. В. Николова-

Минкова приема, че „Необходимостта от търговските марки се свърз-

ва с разграничаване на производителите и техните стоки, както и вну-

шаване на потребителите на определени качества, присъщи на стока-

та...“ [6, стр. 235]. 

Брандът е нещо различно – той е идея, впечатление, нагласа. Брандът е: 

- „уникалната идея или концепция за даден продукт, която е 

внедрена в главата на потребителя“ [7].  

- „... известна търговска марка, завоювала доверието, внимание-

то и привързаността на потребителите и затова ползваща се с 

търсене и лоялност“. [8, стр. 265].  

- „уникален набор от асоциации, които в настоящия момент се 

намират в ума на потребителя“ [9, стр. 51].  

- „... система, която свързва продукта с неговите характеристи-

ки и с търговската марка в съзнанието на потребителите. Той 

може да се разглежда като концепция на производителя (тър-

говеца) по отношение на неговите продукти, търговска марка и 

потребителите.“ [10] 

- В. Николова-Минкова посочва: „Брандовете на търговците 

имат стратегическа роля за развитие както на търговията, 

така и на икономиката като цяло.“ [11, стр. 226] 

От посоченото могат да се направят следните изводи: 

Първо: Търговската марка като обект на индустриална собственост е 

израз на правната закрила, която може да ползва нейния собственик, по 

отношение на правата които извлича чрез регистрирането ѝ.  

Второ: Брандът се изгражда на основата на формираното в потреби-

телското съзнание отношение, внимание и привързаност към конкретна 

търговска марка. 

На основата на изведените различия между търговска марка и бранд 

може да се заключи, че брандът е по-широкото от двете понятия, което 

включва допълнителни характеристики. Като такива, Балева посочва, че 

„Успешният бренд включва всички онези характеристики, които правят 

стоката конкурентоспособна: качество (включително разфасовка, опа-

ковка, маркировка, сервизно обслужване, гаранции), сервиз, цена, дист-
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рибуция, маркетингови комуникации“. [3, стр. 22]. П. Мидова също из-

тъква, че „понятието включва:  

- Набор от характеристики, очаквания асоциации, възприемани 

от потребителите /имидж на стоката, бренд-имидж/. 

- Обещание за някакви преимущества, давани от притежателя 

на бренда на потребителите.“ [9, стр. 51] 

Допълнителните характеристики на бранда са онези фактори, които 

изграждат конкурентоспособността на бранда в потребителското съзна-

ние. Тези допълнителни характеристики намират място в процеса на 

позициониране на брандовете. 

Приемайки изведените твърдения за допълнителните характеристи-

ки, притежавани от бранда, целта на настоящата разработка се свежда до 

анализиране на процесът на позициониране на брандовете в потребителс-

кото съзнание, което се явява предпоставка за формиране конкурентос-

пособността на брандовете. 

 

 

3. Методология, резултати, дискусия 

За да се установи степента на конкурентоспособност на брандовете в 

потребителското съзнание, приоритетно е разгледан процеса на позицио-

ниране на бранда, като са представени някои от известните стратегии за 

позициониране. 

Същността на процеса на позициониране на брандовете се заключва 

в създаване на положително мнение и позитивни нагласи в потребителс-

кото съзнание чрез прилагането на специфични въздействия, използвайки 

възможностите, които предоставят маркетинговия микс и нематериални-

те ресурси на фирмата собственик на бранда. Самата позиционна страте-

гия включва отделните елементи на маркетинговите комуникации като: 

реклама, връзки с обществеността, управление на бранда, изграждане 

корпоративния имидж и имиджа на бранда, формиране репутацията на 

бранда [12, 13, 14]. 

Специализираната литература предлага различни видове позиционни 

стратегии, като H. Bhasin разглежда седем основни позиционни страте-

гии, представени в таблица 1. 

Станимиров и колектив посочват, че съществуват и стратегии за по-

зициониране, които акцентират върху други фактори на влияние (таблица 

2). 

Както се вижда от Таблица 1 и Таблица 2, съществуващото многооб-

разие от стратегии за позициониране на брандовете в потребителското 

съзнание акцентира върху различни специфични особености, като общата 

цел на всяка от тях е „да развие и подобри имиджа на конкретен бранд в 

съзнанието на потребителите“ [5, стр. 132]. 
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Таблица 1: Видове позиционни стратегии 

 

Стратегия Характеристика 

На база на продук-

тови характеристи-

ки 

Стратегията акцентира върху конкретни ползи на 

продукта 

На база отношение-

то между цена и 

качество 

Стратегията е насочена към ценова конкуренция, 

като продукти с по-високо качество се предлагат на 

по-високи цени. 

На база на прило-

жението 

Продуктовата стратегия е насочена към разширява-

не пазара на бранда. 

На база на продук-

товия процес 
Асоцииране на продукта с неговите потребители. 

На база продукто-

вия клас 
Промяна на продуктовия клас. 

На база на култур-

ни символи 

Използване на културни символи за диференциране 

на брандовете. 

На база на конку-

ренцията 

Използване на бранд имиджа за по-успешно пози-

циониране и постигане на конкурентно предимство 

 
Източник: адаптирано по [5, 15] 

 

Позиционирането на брандовете в съзнанието на потребителите спо-

ред M. Brandtner [16] се състои от следните стъпки: 

- запознаване със стратегията и тактиката на конкуренцията; 

- откриване на подходяща стратегия за позициониране на про-

дукта; 

- представяне на идеята за продукта на клиентите като полза;  

- възприемане на идеята за продукта от персонала на търговския 

обект;  

- идеята за продукта се осъществява за сметка на конкуренцията 

посредством връзки с обществеността и реклама. 

 

Св. Панайотова посочва, че „Успехът на търговските марки в съв-

ременните пазарни условия зависи повече от всякога от това, как те се 

позиционират в съзнанието на потребителите. Ако се заложи единст-

вено на количеството и най-добрата стока или услуга няма да постиг-

нат желания успех.” [17, стр. 82]. 
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Таблица 2: Други известни позиционни стратегии 

 

Стратегия Характеристика 

Основаваща се върху опре-

делена характеристика на 

компанията 

Посочва се характеристика, която отли-

чава компанията като единствена в све-

та, в определен регион или на определен 

пазар. 

Основаваща се върху конк-

ретно предимство на произ-

водителя 

Посочва се характеристика, която отли-

чава компанията от останалите конку-

ренти. 

Основаваща се върху опре-

делена „характеристика на 

потребителя“ 

Посочва се характеристика, която ха-

рактеризира потребителя и изразява 

връзката между продукт и потребител. 

Основаваща се на конкурен-

цията 

Посочват се характеристики, които 

отличават продуктите на компанията 

от тези на конкурентите, като се избяг-

ва прякото сравняване с конкуренти. 

Основаваща се върху съпо-

зициониране 

Изгражда се позициониране върху идеал-

ната представа на потребителя за тър-

сения продукт. 

Основаваща се върху препо-

зициониране 

Надгражда отношенията на потребите-

лите към позицията на бранда и предла-

ганите продукти. 

Основаваща се върху ими-

тиране на конкурент 

Изгражда се чрез копиране маркетинго-

вите действия и средства, използвани от 

конкурентите. 

Основаваща се върху про-

филиране 

Изгражда се чрез разграничаване от 

продуктите на конкурентите. 
 

Източник: от авторите 

 

Връзката между позиционирането на бранда в потребителското съз-

нание, диференцирането на предлагането от това на конкурентите и изг-

раждането на имидж на бранда може да се представи чрез модела „3i“ 

(интегритет, идентичност, имидж). Моделът е представен в своя първо-

образ през 2002 г. от Kotler et al. [18] и разглежда значимостта на връзки-

те между посочените елементи в процеса на позициониране. 
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Фиг. 1. Моделът 3i - бранд – позициониране – диференциране 

Източник: [19] 

 

Идентичността на бранда е „съвкупността от външни елементи 

на бранда – име, търговска марка, външен облик“ [5, стр. 168]. Идентич-

ността се изгражда от собственика на търговската марка и отразява начи-

на, по който той иска потребителите да възприемат бранда. Идентичност-

та на бранда може да се представи по следния начин (фигура 2): 

 

 
 

Фиг. 2. От бранд идентичност към бранд имидж 

Източник: [5] 

 

Фигура 2 отразява процеса на развитие на бранд имидж, в който се 

преминава през отделните етапи по създаване и изграждане на идентич-

ност, комуникиране между изпращача на посланието (собственика на 

бранда) и неговите получатели (потребители). 

Имиджът на бранда според Keller [20] е съвкупност от всички асо-

циации, които клиентите формират за определен бранд. Той е „сложно 

понятие, изразяващо възприятията на отделния потребител по отно-

шение на марката, т.е. субективното възприемане на обективни драз-

нители (търговски марки, продукти и др.)“ [21, стр. 129]. Авторката В. 

Николова-Минкова допълва, че „формирането на положителен имидж 
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за търговската марка е първата стъпка в позиционирането на продук-

тите с тази марка в съзнанието на потребителя и формиране на пот-

ребителска лоялност“ [21, 129-130]. 

Интегритетът на бранда представлява цялостната представа, ця-

лостния образ на бранда, изграден съчетавайки всички елементи на бран-

да. Според Б. Стоименова, „Изграждането на идентичност и интегри-

тет на бранда означава почтено изпълнение на изказаните при позицио-

нирането твърдения, надеждност, изпълнение на дадените обещания, 

стремеж към печелене на доверие към бранда, изграждане образа на 

бранда с ценности като честност, оригиналност и автентичност“ [22, 

стр. 51-52]. 

Посочените етапи при формиране на бранд имиджа и изграждането 

на цялостния образ на бранда са съществен момент при позициониране 

на брандовете в съзнанието на потребителите и изграждане на тяхната 

конкурентоспособност. 

 

 

4. Заключение 

Чрез настоящата разработка авторите постигнаха следното:  

- изведени са различията в дефинициите на понятията „търговска 

марка“ и „бранд“; 

- осъществен е обзор на процеса на позициониране и съществува-

щите позиционни стратегии;  

- описана е връзката между позиционирането на бранда в потреби-

телското съзнание, диференцирането на предлагането от това на 

конкурентите и изграждането на имидж на бранда. 

В резултат на посоченото, авторите приемат, че процесът на пози-

циониране на бранда в потребителското съзнание е предпоставка за 

формиране на конкурентоспособността на бранда, тъй като: 

- процесът на позициониране има за цел изграждане на положи-

телни нагласи, връзки и асоциации с бранда, изграждане на пози-

тивен имидж на бранда; 

- формираните в потребителското съзнание нагласи и асоциации с 

бранда и положителният имидж са предпоставка за осъществява-

не на повторни покупки на продукти с един и същ бранд; 

- многократните покупки на продукти от един и същ бранд водят 

до формиране на лоялност към бранда и привличнане на нови 

потребители; 

- високото равнище на имидж на бранда, положителните емоции 

формиращи се в съзнанието на потребителя към бранда, както и 

формираната лоялност към бранда, които се явяват следствие от 
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процеса на позициониране на бранда, водят до формиране кон-

курентоспособността на бранда. 
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Резюме.  Националната иновационна активност благоприятства развитието и 

конкурентоспособността на икономиката. Създаването на иновации се опосредс-

тва от повишаване на качеството на науката и научните изследвания, свързани с 

нарастващия стремеж за формиране и разпространение на знание. Именно една от 

основните цели на висшето училище (ВУ) е да генерира, управлява и разпростра-

нява знание. Това поставя финансирането на научните изследвания и създаването 

на иновации от ВУ сред ключовите фактори за повишаване на неговата конку-

рентоспособност и иновационна дейност. Целта на настоящата разработка е да се 

очертае двупосочната връзка между научноизследователската дейност на ВУ и 

иновационната активност. От една страна научноизследователска дейност на ВУ 

води до повишаване на  иновационната активност на националната икономиката, 

а от друга – водещ момент за нейната реализация са държавните политики, насо-

чени към нейната подкрепа и финансиране. Обект на изследването са ВУ в Бъл-

гария, а негов предмет е тяхната НИРД2.  

 

Ключови думи: иновации, висши училища, научноизследователска дейност, 

технологичен трансфер, научноизследователски центрове, иновационни полити-
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Abstract. The innovative activity of the society favors development and 

competitiveness. The creation of innovations is mediated by increasing the quality of 

science and research and the growing desire to develop and disseminate knowledge. It 

is one of the main goals of higher education (HEI) to create, manage and disseminate 

knowledge. This puts the funding of research and innovation by HEIs among the key 

factors for increasing its competitiveness and innovation. The aim of the present study 

is to outline the two-way connection between the research activity of HEIs and the 

innovation activity. On the one hand, the research activity of HEIs leads to an increase 

in the innovation activity of the national economy, and on the other - a leading moment 

for its implementation are the state policies aimed at its support and financing. The 

object of the research are HEIs in Bulgaria, and its subject is their R&D. 

 

Keywords: innovation, higher education, research, technology transfer, research 

centers, innovation policies 

   

 

1. Въведение 

В съвременното общество се наблюдава бурно развитие на техноло-

гии и иновации. Повишаването на иновационната активност на държава-

та не е възможно без научно знание и научноизследователска и развойна 

дейност. България работи активно в направлението за повишаване на 

конкурентоспособността на националната икономика.  Висшето училище 

е основен фактор за изграждането на качествен човешки капитал и създа-

ването на научни разработки, с които да отговоря на нуждите на бизнес 

организациите.  

Целта на настоящата разработка е да се направи анализ на инова-

ционната активност, националните политики и факторите оказващи вли-

яние върху конкурентоспособността на страната. Сред тях се откроява 

ролята на трансферът на знания между научните институции (производи-

телите на знания) и бизнеса (потребителите на знания). Това поставя 

фикус върху иновациите и тяхното място за превръщането на резултатите 

от научните изследвания в реални услуги и продукти. 

 Именно сътрудничеството между ВУ, бизнеса и науката се превръща 

инкубатор за повишаване на конкурентоспособността свързаните страни 

в този процес.  

Предмет на настоящата разработка е да се анализира състоянието 

и възможностите на иновациите в НИРД за страната ни като % от БВП за 

постигането на висока иновационна активност.  

Обект са ВУ в страната и тяхната образователна и научноизследова-

телска дейност. 
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2. Методология                                                                                                         

Настоящата разработка се базира на анализ на вторични източници, 

анализ на документи и преглед на литературни източници. Използваните 

източници на информация са от: Национален статистически институт 

(НСИ), Портал „Наука“ към МОН, Иновации БГ и др.  

За постигане на целта е заложено изпълнението на следните изследова-

телските задачи: 

• Разглеждане на понятията иновации, иновационна активност, 

иновационен процес.  

• Представяне на информация за трансфера на знание и връзката с 

бизнеса 

• Кратко представяне на политиките на страната ни за постигане 

на устойчива връзка между ВУ и бизнеса. 

 

 

3. Изложение 

Науката е фактор за генериране, внедряване и създаване на иновации. 

Посредством резултатите от научните изследвания се създава научно 

знание, което намира приложение в националната икономка (респ. бизнес 

организациите). Образованието е фактор за формиране на човешки капи-

тал, в отговор на реалните нужди на бизнеса, а също и за реализацията на 

завършващите студенти на пазара на труда. Именно това взаимодействие 

и обединените усилия на всички страни би допринесло за повишаването 

на конкурентоспособността на българската икономика. 

Иновацията все по-често се определя като нововъведение, внедре-

но/адаптирано успешно в практиката. Тя е „новост“, генерира-

не/създаване на нова идея, нова стока или услуга, която да може да удов-

летвоярява максимално нужтите и потребностите на потребителите. 

Понятието „иновация“ произлиза от латинското наименование 

“novation”, което означава внедряване на нещо ново.  Разглежда се за 

първи път през XIX век, а за основоположник се приема Joseph Alois 

Schumpeter (1982).  

Безспорен е факта, че иновациите се приемат за движеща сила за ус-

пешното функциониране на всички сфери от дейността на организациите 

(производство, маркетинг, персонал и др.).  

 Превръщането на идеи в реални продукти и услуги е част от бурното 

развитие на икономика. За фактори на действие върху иновационната 

политика (Ivanova, R, 2014) посочва три взаимосвързани сфери: рамкови 

условия, натрупани знания, културни фактори включващи нагласите на 

потребителите, наука и технология и възможностите за иновации. 

Важен момент за постигането на иновационна политика са научните 

институции (производителите на знания), трансферът на знания и техно-



146 

 

логии, човешките ресурси и бизнеса (потребителите на знания).  Голяма-

та роля на иновациите е да превърне научните резултати в готови и дос-

тъпни услуги и продукти за подобряването качеството на живот на об-

ществото. На тази основа се изгражда икономика базирана на знанието, а 

сътрудничеството в рамките на т.нар. „триъгълник на знанието“ би спо-

собствало развитието на обществото и конкурентоспособността на стра-

ната. Посоченото е сред причините, много изследователи да насочват 

вниманието си върху изследването на взаимовръзката между иновациите 

и конкурентоспособността.  

Според Porter (2000), националната конкурентоспособност е зависи-

ма от предоставените възможности за въвеждане на нещо ново и нови 

технологии. Когато говорим за повишаване на конкурентоспособността 

като фактор за развитието на икономиката на страната е добре да се спо-

мене и връзката с разпространение на знание в науката, което ще доведет 

до постигане на новости и развитие. (Kalaydzhieva, 2016) 

Иновационният процес осъществява трансформацията на знанието в 

иновация, а самата новост под формата на иновации е иновационната 

дейност. Често в практиката и теорията понятието иновационен процес, 

се дефинира като: процес на създаване и разпространение на иновации. 

Разпространението на иновацията не може да бъде осъществено без един 

процес-“възприемане на иновацията”. Той представлява комплекс (съв-

купност) от последователни и логически свързани дейности и задачи, 

стартиращи със самото зараждане на иновационната идея и завършващи с 

разпространение на иновацията и пазарната реализация. (Panteleeva, 

2013). Разглежда се като процес на генериране на новото знание и новите 

идеи. Иновациите се класифицират като продуктови, производствени, 

организационни и маркетингови, включващи внедряването на новия про-

дукт, услуга, готов/а за пазара, добавянето на нови технологии и възмож-

ности, както и непрекъснатото Усъвършенстване на персонала (обучение, 

възможности за развитие). В световната практика за най-успешни и най-

силни се приемат икономиките на държавите с повишена иновационна 

активност. (Panteleeva, 2013) 

Когато се говори за иновационен процес, oт гледна точка на „сте-

пента на разработеност“ и възможността иновационната идея да се 

внедри на пазара, тогава този процес включва пет етапа (Panteleeva I., 

2013):  
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Фиг. 1 Етапи на иновационната идея 

Източник: Адаптирано по (Panteleeva, I., 2013) 
 

 

4. Трансферът на знание и връзката между ВУ и бизнеса 

 Взаимовръзката между конкурентоспособността и иновационната 

активност на бизнес организациите е безспорна, а тя определя иновации-

те като „най-прекият път към конкурентна икономика.”  (Nakova, 2013) 

Конкурентоспособността на висшето училище все по-често се обвър-

зва и с повишаването на качеството на образователния продукт, респек-

тивно реализация на завършващите студенти на пазара на труда 

(Dimitrova & Dimitrova, 2017; Dimitrova, G., 2019) 

Именно това е сред предпоставките за осъществяване на взаимовръзка-

та между ВУ и бизнеса. Конкурентоспособността на ВУ и спецификата на 

образованието влияят на динамиката на макроикономическата обстановка в 

страната ни. (Dimitrova & Dimitrova, 2020) Именно функционирането на ВУ 

в такава обстановка показва нуждата от колаборацията на ВУ с бизнеса. 

Централно място в Европейската комисия за изследвания (ЕК) заема 

„триъгълника на знанието“. Той свързва в едно цяло: наука (иновации и 

научни дейности), образование (създаване на знание) и бизнес (бизнес 

организациите). 

 
Фиг. 2 Триъгълник на знанието 

Източник: авторова интерпретация 
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Посоченото се превръща в основен приоритет за изграждането на 

икономика на знанието, която да съчетава в себе си трите страни на триъ-

гълника. Чрез трансфера на знание се обединяват усилията на науката и 

бизнеса и се формира мощен инкубатор за генериране на иновации. Имп-

лементирането на  науката  и  знанието  в  практическата дейност е от 

водещо значение за функциониране на съвременната икономика. Транс-

ферът на знание обвързани в единно цяло „създателите на знание“ (ВУ) и 

техните  потребители (бизнес организациите). (Dimitrova, Dakova, 

Dimitrov, 2020)  

Колаборацията между ВУ, научноизследователската дейност и биз-

неса се явяват ключови фактори за развитието на страна ни. Именно това 

взаимодействие между науката, бизнеса и образование се превръща във 

важен елемент за политиките на правителството, в резултат на което се  

разработват редица национални програми, политики, стратегии и мерки 

за насърчаване на тяхното взаимодействие.(Sporazumenie za partnyorstvo 

na Republika Bulgaria, 2014-2020) 
  

 

 

5. Политики, отразени в стратегически документи 

За постигането на повишена иновационна активност на страната съз-

дава стратегии и политики (Dakova, Dimitrova, 2020). 
През 2011 г. в България се приема Националната стратегия за разви-

тие на научните изследвания 2020, а година по късно през 2012 г. се при-

ема и т.нар. Национална програма за развитие: България 2020, чийто цели 

се коренят именно да се постигне устойчивост във връзката наука-

бизнес-образование. 

През 2014 г. е приета  Стратегия за развитие на висшето образование 

на Република България (2014-2020), която включва в себе си принос за 

обществото като усилено подпомагат студентите за добрата подготовка във 

ВУ за успешната им професионална реализация. Тя е като двигател на 

икономиката, която се базира на на развитието на знанието и технологиите. 

Стратегията приета през 2015 г. от Министерски съвет (МС), поставя 

фокус върху постигането на т.нар. „общество на знанието“, по-високо 

качество на научните изследвания и иновациите, чрез подпомагане дей-

ността на научноизследователски центрове, ВУ и места, извършващи 

научна дейност (вкл. изследователски центрове, институти). (Natsionalna 

strategiq 2020). 

През 2016 г. Националната програма за реформи бива актуализирана, 

като е нея са заложени редица мерки за развитието на научната дейност. 

• създаване на регистър за научната дейност, и отворен достъп до на-

учните резултати; 

• финансиране на база научните резултати; 
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• създаване на Агенция, която да подпомага и насърчава научните 

издследвания. (Inovatsii BG, 2016) 

През 2017 г. се актуализира Националната стратегия за научни изс-

ледвания на РБ (2017-2030 г.). НС е документ съчетаващ в себе си три 

етапа и една основна цел. Целта е развитието на научноизследователската 

и развойна дейност да се максимализира, а етапите  са възстановяване, 

развитие, постигане на високи научни постижения.  

Все по-често се наблюдава и отразява динамиката в желанието за 

постигне на устойчив икономически растеж, чрез реализирането на ино-

вации и технологии. Истинско предизвикателство е създаването на трай-

ни и  дългорсрочно ефективни форми на вазймодейстивие, това засяга 

най-вече висшето образование. (Ilcheva, 2020). 

Като краен резултат от Националната стратегия (2017-2030) се очак-

ва „Подсилване на интеграцията между елементите на „триъгълника на 

знанието“ и изграждане на стабилна и устойчива връзка уповаваща се на 

знанието, което ше повиши качеството на живот. (Natsionalna strategia, 

2017 – 2030) 

България значително изостава по отношение на интензитета на ин-

вестиции в научноизследователската и развойната дейност (НИРД) и 

респективно – на резултатността на научната, технологичната и иноваци-

онната продукция. (Sporazumenie na Republika Bulgaria, 2014-2020) 

По Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-

теж“ (ОП НОИР) 2014-2020 се инвестира в модернизирани инфраструк-

тури. Планира се подсилване на взаимодействието между науката, бизне-

са и образованието, чрез новосъздадените опосредстващи звена „центро-

ве за наука“. Такива са BG05M2OP001-1.001 четири „Центъра за върхови 

постижения“ и BG05M2OP001-1.002 девет „Центъра за компетентности“, 

както и „Центрове за технологии“, „Офиси за технологичен трансфер“ и 

други, които към момента са действащи научноизследователски центро-

ве, намиращи се на територията на старната ни. Ролята им е да се повиши 

конкурентоспособността на икономиката на странта ни, като се постигне 

успешно сътрудничество между образованието, (генериращо иновации 

чрез знания и компетенции), науката (развитие на научните изследвания ) 

и бизнеса (нови партньорства с бизнеса).  

 

 

6. Резултати и обсъждане  

Иновациите са важна част от стратегията на Европейския съюз (ЕС) 

за генериране на нови възможности, растеж и нови работни места. Евро-

пейския съюз (ЕС) насърчава държавите членки да инвестират 3 % от 

своя БВП в научноизследователска и развойна дейност до 2020 г. (Evropa 

2020) 
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През 2015 г. два основни фактора допринасят за нарастване на разхо-

дите на НИРД:  

• Устойчиво равнище на външните инвестиции в иновационни проек-

ти; 

• Повишаване на инвестициите на предприятията за научноизследо-

вателска и развойна дейност. 

През 2018 г. за европейската икономика се наблюдава „нарастващ 

иновационен потенциал“ по отношение на иновации (ръст (% спрямо 

предходната 2017 г.), както и разходите на бизнеса за НИРД с (ръст 8% 

спрямо предходната 2017 г.). 

На Европейското иновационно табло България се нарежда на пред-

последно място, с  иновационния индекс 0,235 за 2018 г.. Тя продължава 

да се намира в зоната на „скромните иноватори“ с изпълнение на полови-

ната заложени задачи в Националната цел от 1,5% на разходите за НИРД, 

където са и останалите страни членки от ЕС - Северна Македония, Румъ-

ния и Украйна. В класацията на Глобалния иновационен индекс за 2019 г. 

България е на 40-то място. (Inovatsii BG, 2019) 

 
Фиг. 3. Глобален иновационен индекс за периода 2013 – 2019 г. позиция и резул-

тати за България. 

Източник: Тhe Global Innovation Index (GII) 2019: Creating Healthy Lives—The 

Future of Medical Innovation https://www.globalinnovationindex.org/(Inovatsii BG, 

2019) 

 

Разходите за НИРД  в периода 2015 г. и 2018 г. съотнесени към БВП 

са плаващи и постепенно нарастват, като % за разходите на НИРД от 

БВП за 2016 г. е 0,77% следван от 0,74% за 2017 г. и 0,75% за 2018 г.  

За 2018 г. разходите за НИРД са 827,62 млн. лв., което бележи ръст с 

3,% повече спрямо 2017 г., съгласно данните посочени от НСИ. Като се 

проселеди интензивността на НИРД, се наблюдава, че тя също нараства 

спрямо предходната година –  от 0,74% през 2017 г. на 0,75% през 2018 

година, което е почти два пъти под националната цел на България за 2020 

г. от 1,5%.  

https://www.globalinnovationindex.org/
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Фиг. 4. Разходи за НИРД в България (в млн. лв.) за периода 2010 - 2018 г. 

Източник: НСИ, (Inovatsii BG, 2019)  
 

 

7. Заключение 

Изграждането на икономика, която се основава на знанието, безспор-

но ще доведе до реализирането на колаборация между т. нар. „триъгъл-

ник на знанието“. Трансферът на технологии ще способства за повишава-

не на иновационната активнност и внедряването на  иновации, за разви-

тието на науката и научните изследвания, а оттам - и на националната 

икономика, в която се очаква да бъдат апробирани резултатите от НИРД. 

Наблюдаващите се тенденции в развитието на иновациите в България 

през последните години не са обнадеждаващи. Реализирането на инова-

ции, развитието на технологиите и инвестициите в НИРД са само стъпка 

и част от заложените мерки за повишаване на иновационната дейност и 

конкурентоспособността на нацията. 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Разработката  е  по  проект ФП19-ФИСН014,  финансиран  от  Фонд  

„Научни изследвания“ при Пловдивски университет „Паисий Хилендарс-

ки“. 

Меги Дакова е докторант към  Катедра „Управление  и количествени  

методи  в  икономиката“ към Факултета по икономически и социални 

науки при  ПУ    „Паисий    Хилендарски“,    e-mail: mdakova@uni-

plovdiv.bg  

 

Литература 
1. Dakova, M., Dimitrova, G. (2020), Inovatsionni strategii i politiki za izgrazhdane 

na ustoychiva vrazka mezhdu nauka, obrazovanie i biznes. Nauchni trudove na SUB-

Plovdiv, Seria A. Obshtestveni nauki, izkustvo i kultura, ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 

2534-9368 (On line), 2020, 26-30. 

2. Dimitrova, G. (2019). Konkurentosposobnost na visshite uchilishta v 

konteksta na integratsiyata mezhdu nauka, obrazovanie i biznes. Spisanie „Strategii na 



152 

 

obrazovatelnata i nauchnata politika, Godina XXVII, Knizhka 4, Volume 27, ISSN 

1314–8575 (Online), ISSN 1310–0270 (Print), s. 369-380. 

3. Dimitrova, G., Dakova, M., Dimitrov, A. Tehnologichen transfer – 

predizvikatelstva i perspektivi pred Visshite uchilishta, Yubileyna mezhdunarodna 

nauchna konferentsia "Ikonomicheska nauka, obrazovanie i realna ikonomika: razvitie i 

vzaimodeystvia  v digitalnata epoha", Izdatelstvo „Nauka i ikonomika“, IU Varna, t. 1, 

2020, ISBN 978-954-21-1037-8, s. 520-531. 

4. Dimitrova, G., Dimitrova, T. (2017), Competitiveness of the Universities: 

measurement capabilities. Fourth International Scientific Conference Business and 

Regioanl Development, Trakia University, Faculty of Economics, TRAKIA JOURNAL 

OF  SCIENCES, ISSN 1313-7069, (pp. 311-316) 

5. Dimitrova, G., Dimitrova, T. (2020). Konkurentno pozitsionirane na VU. 

Nauchni trudove na SUB-Plovdiv, Seria A. Obshtestveni nauki, izkustvo i kultura, 

ISSN 1311-9400 (Print), ISSN 2534-9368 (On line), 62-67. 

6. Ivanova R. (2014), Innovation policy and strategy for smart specialization, 

Seria “Ikonomicheski nauki”, SUB-Varna, (p.35 -42) 

7. Innovation policy and strategy for smart specialization 

8. Ilcheva, M. (2020), Models of cooperation between business and 

univeristies for stimulation of innovations in the field of security, Triple Helix (Troina 

spirala), Conference: Annual scientific conference of National Military University 

“Vasil Levski” 2019, Publication complex of NMU, ISSN 2367-7481 

9. Inovatsii BG (2016), oktomvri 2020 

10. Inovatsii BG, (2019), oktomvri 2020 

11. Kalaydzhieva V., (2016) Vliyanie na inovatsiite za povishavane 

konkurentosposobnostta na industrialnite predpriyatia, Spisanie na Ikonomicheski 

universitet – Varna, tom 60, №3 (pp. 352-366) 

12. Marinov, G., Ml. Velev, O. Geraskova. (2008) Ikonomika i 

konkurentosposobnost na predpriemacheskata deynost. BTs „Informa Intelekt” EOOD, 

Sofia. (11, с. 483) 

13. Nakova R. (2013), Povishavane na konkurentosposobnostta na 

industrialnoto predpriyatie chrez marketingovi inovatsii, avtoreferat 

14. Natsionalna strategia za razvitie na nauchnite izsledvania v Republika 

Bulgaria, (2017 – 2030 g.), „Po-dobra nauka za po-dobra Bulgaria “, oktomvri 2020 

15. Panteleeva, I. (2013), Upravlenie na inovatsiite v industrialnoto 

predpriyatie. Akad. izd. “Tsenov”, Svishtov  

16. Sporazumenie za partnyorstvo na Republika Bulgaria, (2014-2020), 

oktomvri 2020 

17. Evropa 2020: Strategia za inteligenten, ustoĭchiv i priobshtavasht rastezh, 
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Резюме: изготвен е преглед на европейските програми за финансиране на разра-

ботването и комерсиализацията на иновации от българските МСП. Включени са 

националните оперативни програми и местните финансови инструменти, както и 

е направен обзор на тези, които се администрират директно в Брюксел. Успоред-

но с това е представен анализ за състоянието на тези фондове, възможностите, 

които предлагат и трудностите, които срещат местните МСП при използването 

им. Предоставена е информация за активността на МСП и анализ за причините за 

това, както и значението ролята на държавата в изграждане на функционираща 

иновационна еко среда.  
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1. Увод  

България отново е в дъното на европейската класация за иновации 

- European Innovation Scoreboard 20203, като двете с Румъния съставляват 

последната четвърта група - на скромните иноватори. Най-проблемни са 

резултатите ни в направленията "финансиране и подкрепа", "атрактивни 

развойни системи" и "иноватори", а разходите за научна и развойна дей-

ност в публичния сектор, обучението през целия живот и съвместните 

публикации на частния и публичния сектор са индикаторите, по които 

имаме най-малко точки. Най-добре сме по отношение на интелектуалните 

активи и въздействието върху заетостта, а спрямо индикаторите "заетост 

в бързо развиващи се предприятия от иновативни сектори", "дизайн на 

приложения" и "приложения със запазена търговска марка" сме над сред-

ното ниво на ЕС. Както се вижда от краткия анализ на данните в EIS 

2020, България попада в групата на страните „плахи иноватори“, чието 

представяне е с повече от 50% под средното ниво за ЕС-28 и заема пред-

последно място по иновационно представяне сред ЕС-28. В допълнение, 

страната ни е и на 50 % от изпълнението на поставената си цел, а именно 

до 2020 отделяне на 1, 5 % от БВП за НИРД. За съпоставка целта на стра-

тегията Европа 2020 пред държавите- членки е 3 %. Най-сериозна причи-

на за изоставането на България по отношение иновациите е делът на об-

щите инвестиции в НИРД и иновации в сравнение с водещите световни 

икономики и другите държави-членки на ЕС. Страната ни изостава най- 

много в едно ключово направление и то е „ финансиране и подкрепа“. В 

зависимост от източника на финансовите средства, начина за тяхното 

придобиване и възстановяване, процедурата за отпускане и отчитане и 

други показатели съществуват различни източници за финансиране на 

иновационни проекти на фирмата 4 . В това изследване се проучват и 

описват различните източници за финансиране по линия на структурните 

фондове на Европейския съюз(основният финансов инструмент на ЕС). 

Като част от него кратко се описват спецификите и характеристиките на 

всяка програма. Там, където е възможно, се предоставя информация за 

активността на МСП и анализ за причините за това. 

В методологичен план изследването се основава на инструмента-

риума на историческия, системния, логическия, индуктивния и дедуктив-

ния подход и сравнителния анализ на налични стратегически документи. 

Научна и теоретична база на изследването са постановките на кла-

сиците А. Смит, К. Маркс, считания за основоположник на иновационна-

та теория Й. Шумпетер, както и неговите съвременни последователи: Кр. 

 
3 https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en 
4 ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ (Учебник за студентите в УНСС); 

Inovatsionen menidzhmant (Uchebnik za studentite v UNSS);  
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Фрийман, Кр. Нил, К. Павит, П. Дракър5 и други за значението на инова-

циите в обновяването на стопанството и развитието на обществото. Те са 

изходното начало при формиране на тезата за значението на иновациите 

за развитието на икономиката. При обобщаването и систематизирането 

на информацията за функционирането на различни програми за финанси-

ране на създаването и комерсиализацията на иновациите от МСП и про-

вежданата иновационна политика в България се прилагат историческият 

и системният подход. Анализът на наличните данни и синтезирането на 

основните резултати от наблюдението позволяват да се покажат различ-

ните инструменти за финансиране на иновациите чрез структурните фон-

дове и произтичащите от тях национални или общоевропейски рамкови 

програми, както и други източници и форми за подкрепа. Сравнителният 

анализ на входящите и изходящите групи показатели за видовете инст-

рументи са базата за отчитане на достигнатите равнища на иновативност 

на българските МСП. Въз основа на индуктивния подход се извеждат 

силните и слабите страни и добрите практики за българските предприе-

мачи. Прилагането на дедуктивния подход позволява да се направят 

обобщаващи изводи за качествата и ефективността на иновационната 

политика в България. Те дават възможност за отправяне препоръки за 

подобряване на иновационната еко система с акцент върху местните и 

държавни политики и действията на МСП6. 

 

 

2. Изложение 

Какво е иновация? Има различни дефиниции за понятието и тер-

мина иновация. Българското министерство на икономиката приема и 

 
5  CHRISTOFERSEN T. H., J. M. Utterback, Technological Innovation for a 

Dynamic Economy, Pergamon Press, 1983, р. 2-3; DOSI, G., Technological 

Paradigms and Technological Trajectories, Research Policy 11, 1982, р. 3; 

FERGUSON, P. R., Industrial Economics: Issue and Perspectives, Macmilan, 

1992, р. 80-86; FREEMAN, C., The Economics of Industrial Innovation, The 

MIT Press, Cambridge, Mass., 1989, р. 4; SCHUMPETER, J. A., (1934), The 

Theory of Economic Development. Cambridge: Harward University Press, 

1961, р. 66; ДРАКЪР, ПИТЪР -"Иновации и предприемачество", София, 

2000; Drakar, Pitar -"Inovatsii i predpriemachestvo", Sofiya, 2000 
6 ДАМЯНОВА, Л. - "Иновационен мениджмънт" (Учебник за УНСС), ч. I 

и II, София, 1996; Damyanova, L. - "Inovatsionen menidzhmant" (Uchebnik 

za UNSS), ch. I i II, Sofiya, 1996; 15. ЧАЛЪКОВ, ИВ. – “Иновациите в 

пазарната и непазарна икономика”, в: сп. “Социологически проблеми”, 

кн.4/1997; Chalakov, Iv. – “Inovatsiite v pazarnata i nepazarna ikonomika”, v: 

sp. “Sotsiologicheski problemi”, kn.4/1997; 
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налага определението заложено в Наръчника от Осло7. Там описанието е 

следното- иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значи-

телно подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на 

нов метод за маркетинг или на нов  организационен метод в търговската 

практика, организацията на работните места или външните връзки, които 

създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособ-

ността  на фирмите. Съгласно посочената дефиниция биват разгранича-

вани разграничени следните видове иновации: 

• Продуктова иновация- това е внедряване на стока или услуга, ко-

ято е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства 

или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в 

техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден 

софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функ-

ционални характеристики; 

• Производствена иновация, насочена към процеса. Това е внедря-

ване на нов или значително подобрен начин на производство или достав-

ка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, произ-

водственото оборудване и/или софтуера; 

• Маркетингова иновация е внедряване на нов метод за маркетинг, 

включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на про-

дукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на 

неговата продажна цена; 

• Организационна иновация е внедряване на нов организационен 

метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните 

места или външните връзки. 

МСП не разполагат със собствени средства за въвеждане на техно-

логии и възможности за разработване на иновации с решаващо значение 

за отделни отрасли или група отрасли от икономиката. Тези фирми рабо-

тят под технологичната граница, а растежът им се основава на източници 

на подобрения в производителността, които не касаят НИРД и създаване-

то и комерсиализацията на иновации8. В резултат от това българската 

 
7 https://www.mi.government.bg/bg; 21. ИСИС- Иновационна стратегия 

за интелигентна специализация; ISIS- Inovatsionna strategiya za inteligent-

na spetsializatsiya; http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation; СТРАТЕГИЯ 

БЪЛГАРИЯ 2020; - Strategiya Balgariya 2020; 
8  ИНОВАЦИИТЕ: Европейски, регионални и национални политики, 

фондация „Приложни изследвания“, София, 2008; Inovatsiite: Evropeyski, 

regionalni i natsionalni politiki, fondatsiya „Prilozhni izsledvaniya“, Sofiya, 

2008; ИНОВАЦИИТЕ В ИКОНОМИКАТА, базирана на знанието, Ко-

мюнике на ЕС до Съвета и министрите на Европейския Парламент (текст, 

изложена на уеб-сайта на Министерството на икономиката – 

https://www.mi.government.bg/bg
http://en.wikipedia.org/wiki/Innovation
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икономика изостава технологично, не може да навлезе в етапа на високо 

ниво на развитие, което поставя страната ни в позицията на „догонваща” 

държава.  Стратегическата цел, заложена в редица документи, за преми-

наване в групата на „умерените иноватори“ до 2020 г. няма да бъде пос-

тигната9.  

2.1. Oперативни програми, които са пряко насочени към фи-

нансиране на иновациите и МСП10 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-

2020 (ОПИК) е основният програмен документ на национално ниво, 

очертаващ помощта за българския бизнес от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г11. 

ОПИК е насочена към адресиране на нуждите, преодоляване на 

предизвикателствата и оползотворяване на възможностите за развитие 

пред българската икономика. Мерките, заложени в програмата целят 

комплексно да допринесат за създаването на устойчиви, дългосрочни 

конкурентни предимства на българските предприятия и ускоряване на 

прехода към икономика базирана на знанието. Подкрепата е съсредото-

чена върху развитие на иновациите, предприемачеството, капацитета за 

растеж на малките и средни предприятия (МСП), енергийната и ресурс-

ната ефективност на предприятията. 

Общият бюджет на ОПИК 2014-2020 е в размер на 1,27 млрд. евро, 

като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

надхвърля 1,079 млрд. евро (85% от бюджета), а националното съфинан-

сиране се равнява на малко над 191 млн. евро (15% от бюджета). 

Управляващ орган: Главна дирекция „Европейски фондове за кон-

курентоспособност“ в Министерство на икономиката. 

Ресурсът по програмата е разпределен в пет приоритетни оси: 

 
www.government.bg ); Inovatsiite v ikonomikata, bazirana na znanieto, 

Komyunike na ES do Saveta i ministrite na Evropeyskiya Parlament (tekst, 

izlozhena na ueb-sayta na Ministerstvoto na ikonomikata – 

www.government.bg ) 
9 ИСИС- Иновационна стратегия за интелигентна специализация; ISIS- 

Inovatsionna strategiya za inteligentna spetsializatsiya; СТРАТЕГИЯ БЪЛ-

ГАРИЯ 2020; - Strategiya Balgariya 2020; 
10 ЧАЛЪКОВ ИВ. & КИРОВ В. – “Еманципация на кредита: финансова 

система, предприемачество и иновации. Анализ на развитието в Бълга-

рия”, Институт по социология и Изд. ЛИК, София, 1999; Chalakov Iv. & 

Kirov V. – “Emantsipatsiya na kredita: finansova sistema, predpriemachestvo i 

inovatsii. Analiz na razvitieto v Balgariya”, Institut po sotsiologiya i Izd. LIK, 

Sofiya, 1999;  
11 https://www.mi.government.bg/bg 
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Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ 

Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП“ 

Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предпри-

ятията“ 

Приоритетна ос 4 „Премахване на пречките в областта на сигур-

ността на доставките на газ“ 

Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ 

Очаквани резултати от изпълнението на ОПИК: 

• подпомагане на повече от 7000 предприятия; 

• мобилизиране на повече от 1 млрд. евро частни инвестиции; 

• увеличаване на дела на иновативните предприятия; 

• увеличаване на производителността на МСП; 

• принос за намаляването на енергийната интензивност на иконо-

миката. 

Основните мерки за финансиране развитието, внедряването и ко-

мерсиализацията на иновации от МСП, които бяха разработени и обявени 

за кандидатстване са:  

BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от 

стартиращи предприятия“ 

BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производст-

вени иновации“ 

BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“ 

BG16RFOP002-1.022 „Стимулиране внедряването на иновации от 

съществуващи предприятия“ 

BG16RFOP002-2.024  

„Насърчаване на предприемачеството“ 

Някои ключови конкурси са отменени заради епидемичната обста-

новка покрай Корона вируса и средствата са пренасочени за други дей-

ности. Това бяха следните мерки: 

BG16RFOP002-1.027 „Създаване и развитие на Регионални инова-

ционни центрове (РИЦ)“ 

BG16RFOP002-2.067 „Дигитализация на малките и средни предп-

риятия“ 

Това затвърди още повече мнението, че липсва визия и последова-

телна политика за насърчаване на иновативната дейност на МСП.  

Подобреният административен капацитет на централната и мест-

ната администрация при работа с европейски програми и в предоставяне-

то на услуги за бизнеса през последните години е безспорен факт. 

Въпреки това все още е налице подценяване на иновациите като фактор 

за икономическо благосъстояние и то се изразява в следното: 
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• Липсата на визия за значението на иновациите за икономичес-

кото развитие на страната ни, въпреки приетите приоритизирането им 

сред главните цели в основни стратегически документи на страната като 

България 2020; 

• Липсата на единна национална политика. Работи се на парче, 

по- скоро сляпо копиране на европейските задачи и приоритети, без те да 

бъдат съобразени с националните нужди; 

• Няма анализ и план за развитие на иновациите и иновативните 

МСП; 

• Липсват национални и местни мерки, политики и действия в 

подкрепа на иновативната активност на МСП; 

• липса на достатъчно добро взаимодействие между отделните 

държавни институции; 

• липса на допълняемост по отношение на отделните инструмен-

ти за реализация на иновационна политика и процес на интелигентна 

специализация; 

• Липса на информираност и прогнозируемост по отношение 

предстоящи конкурси– за разлика от националните ОП, на ниво ЕС пове-

чето програми предварително обявяват план-график за прием и то не 

индикативен, а точен и ясен. Това помага на МСП да се подготвят добре 

и да планират точно своите действия; 

•  недостатъчна прозрачност при процедурите за оценка и избор 

на проектни предложения и мониторинг и контролна проекти; 

 

Фонд на фондовете12 

Фонд на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по че-

тири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП 

“Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони 

в растеж“. Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и 

управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейс-

ките структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 

2014-2020. Финансовите инструменти са алтернативен начин на финан-

сиране на безвъзмездната помощ, който придобива все по-важна роля в 

бюджета на Европейския съюз. Насочени към проекти, които потенциал-

но биха могли да започнат да се самоиздържат, те осигуряват инвестици-

онна подкрепа чрез заеми, гаранции или дялово участие. По този начин 

се оказва подкрепа на бизнеса и публичните институции с цел икономи-

ческо развитие. Финансовите инструменти дават възможност за възвръ-

щане (рециклиране) на средствата, които могат да бъдат използвани пов-

торно. 

 
12 https://www.mi.government.bg/bg 
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Финансови инструменти 

Финансовите инструменти (ФИ) представляват специализирани 

финансиращи схеми, съфинансирани със средства от Европейските 

структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и национално финансира-

не от Оперативните програми (ОП), както и с допълнително привлечени 

средства от частния и публичния сектор. ФИ целят по-ефективно използ-

ване на публичния ресурс, в сравнение с безвъзмездната финансова по-

мощ (БФП), и осигуряват финансова подкрепа на целеви групи крайни 

получатели за осъществяване на икономически жизнеспособни проекти, 

като по този начин допринасят за преодоляване на идентифицирани не-

съвършенствата на пазара, както и за постигане на стратегическите цели 

и политики на ЕС. Финансовите инструменти играят още по-голяма роля 

в политиката на сближаване на ЕС през програмния период 2014-2020 г., 

и в бъдеще все по-голяма част от бюджета на ЕС да се заделя за ФИ. 

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г. 

(ОПИК) обхваща финансиране от Европейския фонд за регионално раз-

витие (ЕФРР) и национално съфинансиране в общ размер на 2 484 169 

903.16 лева, разпределено в пет приоритетни оси. Програмата пряко се 

ангажира с интелигентен растеж (чрез приоритетни оси 1 и 2) и с устой-

чив растеж (чрез приоритетни оси 3 и 4), като цели допълващ ефект по 

отношение на приобщаващия растеж. В контекста на тези цели, предви-

дените финансови инструменти следва да допринесат за подобряване на 

иновациите, енергийната ефективност и конкурентоспособността на 

предприятията, с акцент върху МСП. На 1 август 2016 г. беше подписано 

Финансово споразумение между Министерството на икономиката на 

Република България като Управляващ орган на програмата и "Фонд ме-

ниджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ ЕАД). 

Със споразумението е възложено на ФМФИБ ЕАД да управлява 459 620 

050 лв. от ОПИК 2014-2020 г., предназначени за предоставяне на подкре-

па чрез финансови инструменти. 

Средствата за финансови инструменти по ОПИК 2014-2020 г. ще 

бъдат предоставяни на допустими крайни получатели под формата на 

заеми, гаранции, дялово и квази-дялово участие. Финансовите инстру-

менти по ОПИК 2014-2020 г. са предвидени в: 

• Приоритетна ос 1 "Технологично развитие и иновации": Фонд за 

технологичен трансфер, както и гаранции, покриващи загуби по порт-

фейл от кредити с таван на загубите, за иновации в предприятията; 

• Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на 

МСП": Фонд Мецанин/Растеж, Фонд за ускоряване и начално финанси-

ране и Фонд за рисков капитал, както и финансов инструмент за микро-

финансиране със споделен риск; 
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• Приоритетна ос 3 "Енергийна и ресурсна ефективност": гаран-

ции, покриващи загуби по портфейл от кредити с таван на загубите, за 

енергийна ефективност в предприятията. 

Като част от работата на Фонда са планирани да бъдат създадени и 

стартирали работа следните фондове: 

• Инвeстиционeн подход на ФМФИБ по отношeниe на финансо-

витe инструмeнти за дялово и квази-дялово инвeстиранe в обхвата на 

ОПИК 

• Фонд за тeхнологичeн трансфeр 

• Фонд за ускоряванe и начално финансиранe 

• Фонд Мeцанин/Растeж 

• Фонд за рисков капитал 

• Финансиране за малкия бизнес 

Налице е възможността да се проследи стартирането на процеса по 

учредяването на Фонда на фондовете. Представеният анализ включва 

следните заключения: процесът стартира с голямо забавяне по една или 

друга причина; ясно се очерта липсата на административен капацитет и 

човешки ресурс за създаването и управлението на такъв Фонд; целите, 

които са поставени не ще бъдат изпълнени; ефектът за подпомагане ино-

вационната политика на МСП ще е минимален; процесът не мина без 

скандали; липсва прозрачност и широка информираност относно работа-

та на Фонда; предвид факта, че през следващия програмен период ще се 

залага много на ФИ като средство за подкрепа и усвояване на европейс-

ките средства, страната ни в лицето на администрацията не успя да нат-

рупа нужните знания и умения за успешното менажиране на такава 

структура.  

В някои от останалите оперативни програми са разработени и пус-

нати мерки, които директно или индиректно финансират разработването 

и налагането на иновации от МСП.  

 

Европейска Комисия13 

Основната рамкова програма за научни изследвания и иновации 

през периода 2014- 2020 година е „Хоризонт 2020“. Програмата приключва 

в края на декември.  Главната цел на програмата е да стабилизира финан-

совата и икономическата система и да създаде възможности за икономи-

чески растеж. Управляващ орган е Европейска комисия на ЕС, Главна 

дирекция „Изследване и иновации”. Общ бюджет на процедурата: 79 

млрд. евро. Акцентът са иновациите. Програмата дефинира 6 вида инова-

ции: бизнес, продуктова, маркетингова, организационна, процесна и техно-

логична иновация. От всички програми, най- целенасочен инструмент за 

 
13 https://ec.europa.eu 

https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/8-investitsionen-podhod-na-fmfib-po-otnoshenie-na-finansovite-instrumenti-za-dyalovo-i-kvazidyalovo-investirane-v-obhvata-na-opik
https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/8-investitsionen-podhod-na-fmfib-po-otnoshenie-na-finansovite-instrumenti-za-dyalovo-i-kvazidyalovo-investirane-v-obhvata-na-opik
https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/8-investitsionen-podhod-na-fmfib-po-otnoshenie-na-finansovite-instrumenti-za-dyalovo-i-kvazidyalovo-investirane-v-obhvata-na-opik
https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/9-fond-za-tehnologichen-transfer
https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/10-fond-za-uskoryavane-i-nachalno-finansirane
https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/11-fond-metsaninrastezh
https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/13-fond-za-riskov-kapital
https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/17-finansirane-za-malkiya-biznes
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стимулиране на иновативните МСП, е „Инструмент за МСП”, които бе 

преименуван на EIC accelerator. Това е програма за финансиране на МСП в 

рамките на „Хоризонт 2020” – катализатор за въвеждане на пазара на обе-

щаващи технологични и нетехнологични иновации. Тя е единствената 

досега схема на ЕС за самостоятелно кандидатстване от една компания. Не 

се изключва НИРД, но фокусът е върху разработката на убедително тър-

говско предложение. Използван е опита на САЩ: Small Business Innovation 

Research (американска програма за стимулиране технологичните иновации 

в частния сектор с потенциал за комерсиализация). Приоритет на програ-

мата са високо рискови иновативни идеи с голям пазарен потенциал, както 

и малки, но перспективни проекти (от 0,5 до 2,5 милиона евро) за самосто-

ятелно участие или за партньорство. Важното е да се знае, че тя е отворена 

за всички видове иновативни МСП и от всички сектори, с акцент на добре 

подготвени бизнес планове за инвестиции във всички видове иновации. 

Параметри на „Инструмент за МСП”: 

▪ ЦЕЛ: Иновативните МСП в Европа да достигнат до пазара чрез 

интензивно подпомагане в трите фази на иновационния процес. 

▪ БЕНЕФИЦИЕНТИ: Всички видове иновативни МСП на терито-

рията на държава членка на ЕС или асоциирана страна, показващи силна 

амбиция да се развиват, растат и интернационализират. 

▪ ОБЩ БЮДЖЕТ: 3 млрд. Eвро 

▪ ИНТЕНЗИТЕТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: до 

70% (изключение – организации с нестопанска цел – до 100%) 

▪ КАНДИДАТСТВАНЕ: Инструментът за МСП се състои от три 

различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. 

Участниците могат да кандидатстват за Фаза 1 с намерение да кандидатс-

тват и по Фаза 2 на по-късен етап или директно за Фаза 2. 

ФАЗА 1: Предпроектна оценка и анализ на концепцията 

Предпроектно проучване за проверка на технологична-

та/практическа и икономическа стабилност на иновативната 

идея/концепция. Финансиране – еднократно до 50 000 евро при продъл-

жителност на проекта до 6 месеца. Кандидатства се 

с първоначален бизнес план основан на предложената иновационна 

идея/процес/услуга/продукт. Резултат – разработен подробен бизнес 

план. 

Основните допустими дейности за Фаза 1 са например оценка на 

риска, проучване на пазара, ангажираност на потребителя, проучване с 

цел защита интелектуална собственост (IP) управление на проектната 

идея, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, 

приложимост на концепцията и др. 
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Допуска се кандидатстване и директно за Фаза 2. Менторство и 

обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 1 (до три 

дни) като допълнение към грантовете. 

ФАЗА 2: НИРД, прототип, пазарна реплика 

Изпълняват се иновативни дейности като –демонстрации, тества-

не, създаване на прототипи, пилотно внедряване и довеждане на инова-

тивната идея до индустриална готовност и представяне на пазара. Пред-

ложението трябва да е основано на разработения във Фаза 1 (или от дру-

го място) подробен бизнес план + да съдържа първи комерсиализационен 

план.Финансиране – до 70% (или до 100% за силно застъпени научните 

изследвания). 

Подходящо искане за финансиране на проектно предложение в 

рамките на 0, 5 – 2.5 млн. евро, при продължителност на проекта 12-24 

месеца. 

Менторство и обучение (coaching) – на всеки одобрен бенефициент 

през Фаза 2 (до 12 обучителни дни) като допълнение към грантовете. 

ФАЗА 3: Комерсиализация 

Подкрепа за представянето на пазара и експлоатация. Няма дирек-

тно финансиране, но МСП може да се възползва от непряката подкрепа 

по „Хоризонт 2020” (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, 

обществени поръчки. допълване от COSMЕ). Резултат – успешно пускане 

на пазара. 

Програмите по-долу, които също са насочени към подкрепа на 

иновациите, са изключително слабо познати в България и почти не се 

използват. За повечето от тях няма никаква информация, а за някои само 

частична. Дори самите административни звена, които отговарят за тях, не 

са наясно с условията за кандидатстване. Отделно, бюджетите за някои от 

тях, които българското правителство трябва да осигури, са твърде малки, 

за да се развива целенасочена и успешна дейност. За пример, бюджетът 

на програма Евростарс е 500 000 лв на година. Ако има някакъв интерес, 

той се изчерпва с финансирането на няколко проекта: 3 до 5.  

FAST TRACK TO INNOVATION 

Бързият път към иновациите (FTI) е изцяло отдолу нагоре програ-

ма за подкрепа на иновациите, насърчаваща близки до пазара иновацион-

ни дейности, отворени за индустриални консорциуми, които могат да 

бъдат съставени от всички видове участници. Тя може да помогне на 

партньорите да създават и тестват пробивни продукти, услуги или бизнес 

процеси, които имат потенциал да революционизират съществуващите 

или да създадат изцяло нови пазари.  

COSME- http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-

projects 

EIT Digital- https://www.eitdigital.eu/ 
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EUREKA Network projects- 

http://www.eurekanetwork.org/content/eureka-network-projects 

ЕВРИКА е трансевропейска мрежа за пазарно-ориентирана изсле-

дователска и развойна дейност в областта на промишлеността. Тя подпо-

мага конкурентоспособността на европейските фирми чрез развиването 

на международно сътрудничество, което води до създаването на контакти 

и изграждането на мрежи за иновации. Целта ѝ е да постигне пазарна 

реализация на резултатите от висококачествената научноизследователска 

и развойна дейност и да използва мултиплициращия ефект от съвместна-

та работа за подобряване на качеството на живота. 

EUROSTARS-  https://www.eurostars-eureka.eu/ 

Програмата Евростарс-2 предоставя възможност за съвместно на-

ционално и европейско финансиране на международни научноизследова-

телски проекти. Изискването е в проекта да участват най-малко две юри-

дически лица от различни страни-членки, като водещ партньор е „малко 

или средно предприятие, работещо в сферата на научноизследователската 

и развойна дейност”. Целта ѝ е да осигури финансиране за пазарно ори-

ентирани научни изследвания и експериментално развитие с активното 

участие на малки и средни предприятия, осъществяващи научно-развойна 

дейност. 

PENTA- http://penta-eureka.eu/ 

EUROGIA 2020- http://www.eurogia.com/ 

CELTIC- PLUS- https://www.celticplus.eu/ 

EURIPIDIS-  http://www.euripides-eureka.eu/ 

Като цяло програмите и фондовете, финансиращи иновациите, не 

се използват пълноценно. Това се дължи на редица слабости в системата 

и механизма на кандидатстване и отпускане на средства – липсата на 

достатъчно информация, наличието на голям брой и с висока сложност 

процедури за кандидатстване, изискване за съфинансиране и др. Липсва 

квалифициран персонал с познания и опит в разработването на проекти, а 

голяма част от предприемачите реагират с недоверие на възможността да 

получат подобни средства. Близо 20% от европейското финансиране за 

България са разпределени в посока малки и средни предприятия. Общият 

брой на подадените проекти от името на МСП е 1812, или близо 39% от 

всички проектни предложения. От тях 133 са спечелили финансиране на 

обща стойност 20,86 млн. евро, което е малко под 20% от общия размер 

на привлечените в страната средства. България е с 13 успешни проекта в 

Инструмента за МСП, което нарежда страната на 22-о място по брой 

проекти в рамките на ЕС-28 и на 25-о място по отношение на размера на 

полученото финансиране от 1,81 млн. евро. Само един проект е покрил 

изискванията на фаза 2 на Инструмента за МСП, която финансира дей-

ности за иновационно развитие и демонстрация на иновации. Останалите 

https://www.eurostars-eureka.eu/
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12 проекта са подадени по фаза 1, насочена към дейности по оценка на 

осъществимостта на иновационния проект. Разпределението по тематич-

ни области е, както следва: ИКТ – 1 проект по фаза 2 с привлечено фи-

нансиране от 1,21 млн. евро; „Земеделие и рибарство” – 2 проекта по фаза 

1 с привлечено финансиране от 100 хил. евро; „Строителство и транспор-

тни мрежи” – 2 проекта по фаза 1 с привлечено финансиране от 100 хил. 

евро. В областите „Биомаркери и диагностични медицински устройства”, 

„Потребителски продукти и услуги”, „Екоиновации и суровини”, „Енер-

гия”, „Храни и напитки”, „Здраве”, „Нанотехнологии” и „Сигурност” са 

регистрирани по 1 проект по фаза 1, всеки от които с привлечено финан-

сиране от 50 хил. евро14. 

 

 

3. Заключение 

Предложението на Европейската комисия за създаване на „Хори-

зонт Европа“, Рамкова програма за научни изследвания и иновации за 

2021 – 2027 г., публикувана през м. юни 2018 г., определя проектен бю-

джет от близо 100 млрд. евро за научни изследвания и иновации на фона 

на 80-те млрд. евро, разпределени в рамките на „Хоризонт 2020“. В 

структурно отношение Програма „Хоризонт Европа“ се основава на три 

взаимно допълващи се и взаимосвързани стълба, насочена е към развитие 

на фундаментална наука, адресиране на глобалните предизвикателства и 

насърчаване на иновациите. Всичко това ясно показва, че от усвояването 

на иновациите и повишаването на иновативността на българските предп-

риятия зависи в голяма степен успешното им развитие и възможностите 

да се адаптират в съвременните пазарни условия, от една страна. От дру-

га страна, от това пък зависи и спирането на технологичната изостана-

лост на българската икономика изостава технологично и навлизането и в 

един по- висок етап и ниво на развитие. Това ще изведе страната от пози-

цията на „догонваща” държава и ще я превърне най- малкото в страна 

„умерен иноватор“. Цел, която трябваше да се постигне до 2020 година, 

но за съжаление няма да се успее. Иновациите са основен конкурентооп-

ределящ фактор. Те са свързани с поемането на съществено по-високи 

нива на риск. Това от своя страна води до ограничава възможностите за 

осигуряване на финансов ресурс за тяхното разработнане и налагане на 

пазара. Това е и една от основните причини за по-ниската степен на ино-

вативност за преобладаващата част от българските предприятия. Но как-

то се видя от изследването, източници за финансиране на иновационна 

 
14 ГОДИШЕН ДОКЛАД, Иновации. Бг 2019 на Фондация „ Приложни 

изследвания и комуникации“; Godishen doklad Inovatsii. Bg 2019 na 

Fondatsiya „ Prilozhni izsledvaniya i komunikatsii“; 
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дейност извън традиционно наложените инструменти като банкови кре-

дити, съществуват. Последните години с бързи темпове се развива пазара 

на фондовете за рисков капитал, които представляват също добра въз-

можност за набавяне на средства и експертиза за развиване на иноватив-

на дейност. Акцент на това изследване са европейските програми за фи-

нансиране като част от структурните фондове. Това е една допълваща 

опция за набиране на свеж капитал за реализация на иновативни идеи и 

решения за българските МСП. Съществуват набор от изисквания и прин-

ципи, с които, обаче, те трябва да се съобразяват, за да получат средства 

по тези фондове и реализират успешни проекти, без наличието на финан-

сови корекции. Сред основните и важни опорни точки това са наличието 

визия и стратегия, на капацитет за работа по проектите, както и мени-

джърски умения за успешното им изпълнение и отчитане. Не може да се 

забрави или да пренебрегне изключително важната роля на държавата 

при подкрепата на развитието на иновациите в страната. Липсата на дос-

татъчно финансов капацитет се използва като оправдание за липсата на 

дългосрочна политика за насърчаване на развитието на иновационния 

потенциал на българските предприятия. Липсата визия и целенасочена 

политика от страна на държавата, включае осигуряването на благоприят-

ни условия за развитие на иновациите в страната, води до конкретни 

резултати– увеличаване на технологичната изостаналост на българската 

икономика, неконкурентоспособност на българските МСП, негативни 

тенденции за трудова миграция и загуба на качествен човешки потенци-

ал, неразвита местна иновационна среда и зависимост от европейските 

фондове и чуждестранните инвеститори. 
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Резюме.  Република Гърция е силно засегната от икономически проблеми, които 

влияят и днес на съвременното й развитие. Въпреки, че е в плен на кризата, роди-

ната на демокрацията поддържа добра социална система, чието фунциониране 

изисква големи финансови ресурси. Страната запазва висок стандарт на живот с 

добре развита пазарна икономика, високи пенсии, но и с доста високи данъци. 

Настоящата цел на моето изследване е да систематизирам възможните причини за 

икономическите предизвикателства пред Гърция и до колко избирателната систе-

ма има отношение към тях. Обектът на моят анализ е южната ни съседка. Пред-

мет на изследването ще бъде политическите и административните структури, 

както и стабилността на тяхното функциониране. 
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Abstract. The Hellenic Republic is severely affected by an economic problems that 

still affects its current development of the country. Although captive to the crisis, the 

homeland of democracy maintains good social system whose functioning requires large 

financial resources. The country maintains a high standard of living with a well-

developed market economy, high pensions, but also with fairly high taxes. The current 

aim of my research is to systematize the possible causes of the economic challenges 

facing Greece and the extent to which the electoral system is relevant to them. The 

object of my analysis is our southern neighbor. The subject of the study will be political 

and administrative structures, as well as the stability of their functioning. 

 

Keywords:  Greece, democracy, electoral system, economic consequences of the 

crisis: 

 

 

1. Въведение. 
Република Гърция е символ на едно забележимо преплитане между 

култура, история и национална идентичност. Засегната от глобалните 

икономически проблеми, страната е изправена пред множество предиз-

викателства и трудности, които влияят и днес на съвременното й разви-

тие. Въпреки, че е в плен на кризата, родината на демокрацията поддържа 

социална система, чието функциониране изисква големи финансови ре-

сурси. Но икономическата кризата е процес, при който „виновникът“ не 

може да бъде само един. Преплитането на партийни интереси с тези на 

корпорациите създават силна и независима олигархия. Последиците от 

навлизането на такава политика са създаването на условия, където се 

развива високо ниво на корупция, както и липсата на активно гражданско 

общество, което да защитава и отстоява своите национални интереси. 

Именно по този начин, чрез съгласуване на интереси между банки, пар-

тии и коорпорации се управлява държавата и до днес. Въпреки икономи-

ческите си недостатъци, страната запазва висок страндарт на живот с 

добре развита пазарна икономика, високи пенсии, но и с доста високи 

данъци. Нивото на безработица сред младите хора доведе републиката до 

няколко големи масови протести, които се характеризираха с много доб-

ра организация, обединявайки граждани със синдикати. Тяхната основна 

цел бе да се установяват недостатъците в държавното управление и да се 

установят причините за дълговата криза и високата безработица.  

Настоящата цел на моето изследване е да систематизирам възмож-

ните причини за икономическите предизвикателства пред Гърция и до 

колко избирателната система има отношение към тях. Обектът на моят 

анализ е южната ни съседка. Предметът на изследването ще бъде полити-

ческите и административните структури, както и стабилността на тяхното 

функциониране. 



173 

 

Парламентарната демокрация зачита и спазва утвърдените Евро-

пейски ценности като укрепване на мира и равенството пред закона. Въп-

реки многопартийната си система на управление, в страната доминират 

две основни партии: Нова демокрация, която е дясноцентристка партия и 

Коалицията на радикалната левица (СИРИЗА), чиято идеология е демок-

ратичния социализъм. Историята на гръцката конституция преминава 

през няколко етапа на промяна, в които се установяват основните права и 

задължения на гръцките граждани, като тя е съставена от четири основни 

части: I. Oсновни разпоредби, свързани с държавното устройство на 

страната, II. Социални права и задължения, III. Функции на държавата, 

IV. Други специални разпоредби.  

 

 

2. Държавно устройство на Република Гърция 

 

2.1. Въведение в политическата структура на страната. 

Родината на Аристотел е една от малкото европейски държави, в ко-

ято упражняването на правото на глас е задължително. Интересното оба-

че е ,че възрастовата граница на която се придобива избирателно право е 

17 годишна възраст. В страната съществува двупартиен модел на управ-

ление, т.е същестуват две основни партии. По този начин гражданите 

смятат, че се постига стабилна политическа основа на управление. След 

спечелването на изборите, при получаването на властта партията победи-

тел получава 40 бонус места в парламента с цел постигане на мнозинство. 

Tака се получава стабилно мнозинство. Тоест политическата система в 

страната е смесица между пропорционалната и мажоритарната избира-

телна система. Правилото „40 бонус места“, осигуряващи мнозинство е 

характерно за мажоритарната система, която според гражданското об-

щество, осигурява сигурност в управлението на страната. 

Разделението на властите е част от структурата на държавното уст-

ройство. Законодателната власт се осъществява от президента на репуб-

ликата и парламента, докато изпълнителната власт е както в ръцете на 

президента на републиката, така и в ръцете на правителството. Съставна-

та и основна единица на гръцката съдебна власт се изпълнява от различни 

съдилища, чиито решения са единствено в полза на гражданския народ. 

Политическите организации в страната имат право на финансова подкре-

па, във връзка с тяхната дейност и провеждането на избирателни кампа-

нии. Горната граница на разходите по време на изборите се определя със 

закон, а проверката за установяване на нарушения, свързани с тях, се 

извършва от висши съдебни лица. 
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2.2. Разделение на властите 

 

2.2.1 Законодателна власт – функции, състав и правомоция на пар-

ламента. 

Чрез фиксирана долна и горна граница се определя броя на депута-

тите, които представляват нацията - от 200 до 300 в Средиземноморската 

държава. Те се избират чрез пряко, всеобщо и тайно гласуване за срок от 

четири години. Интересен случай относно структурата на парламента е 

когато едно депутатско място се е освободило през парламентарната 

година, не е необходимо да се запълва от заместник. Със закон се опре-

деля изборната система и избирателните райони, който е валиден до пос-

ледващите парламентарни избори. Чрез президентски указ се установява 

броят на народните представители във всички избирателни райони. Юж-

ната ни съседка формулира няколко основни характеристики, необходи-

ми за избирането на народен представител: 

1. Да притежава гръцко гражданство. 

2. Да има избирателна правоспособност. 

3. Да е навършил 25 години.  

Правата на депутатите не са съвместими с упражняването на всякакъв 

вид професии – собственик, съдружник, управител или началник. Важна 

особеност относно непрекосновенността на личното пространство на на-

родния представител е функцията му да не бъде полаган на разпит по вре-

ме на изпълнение на неговите задължения. По време на парламентарния 

период, народният представител не се арестува, не се праща в затвор и не 

се преследва,без искане и разрешение на парламента. С решение на плену-

ма на парламента се определя размерът на възнаграждение на депутатите 

при изпълнение на задълженията им. В първия понеделник на октомври 

парламентът се събира на редовна сесия за да може да планира и осъщест-

ви своята годишна дейност. Абсолютно задължително е по време на редов-

ната парламентарна сесия, да се одобри и гласува бюджета. Заседанията на 

парламентът се провеждат на открито, но по искане на правителството 

може да се проведе и закрито заседание. В правилника на парламента са 

описани ясно функциите на парламентарните комисии, които заседават 

публично,осъществяват законодателна дейност и могат да призовават вся-

какво лице, необходимо за осъществяването на тяхната работа. Тяхната 

основна задача е разглеждането на предложения и проекти за закони. С 

правилника на парламента, също така е определен начинът по който депу-

татите участват в гласуванията. Важно е да споменем, че гласуванията по 

различни предложения през времето на редовна сесия се осъществява чрез 

постоянните парламентарни комисии. Всеки проект за закон се мотивира 

от писменно изложение, което трябва да бъде внесено в парламента, след 

което предложението постъпва в съответната парламентарна комисия. 



175 

 

Всяко предложение за закон се гласува еднократно, член по член. Приетите 

закони влизат в сила, само след тяхното обнародване.  

 

2.2.2. Изпълнителната власт – функции и мисия на правителство. 

Разпределяне на правомощия между парламента и правителството. 

Съставът на правителството е в лицето на Министерски съвет, който 

се състои от премиер – министър и от министрите. Тяхните правомощия 

се уреждат със закон. Необходимите изисквания за член на правителство-

то, съвпадат с тези изисквания за член на парламент. Дейността на прави-

телството се ръководи от премиер-министър, който осигурява неговото 

единство. Всеки министър осъществява своите компетенции, които се 

определят със закон. Приемиерът-министър възлага компетенциите на 

министрите без портфейл. Членовете на  Министерски съвет, както и 

министрите са отговорни за общата полиика на правителството, като 

всеки един от тях отговаря за своите действия. Единствено парламентът 

има право да повдига обвинения срещу своите членове. Предложение за 

повдигане на обвинение се осъществява най-малко от 30 депутати.  

 

2.2.3. Съдебна власт – организация на съдилищата 

Съдебната власт се състои от съдилища, които се ръководят от редов-

ни съдии. При изпълнение на своите задължения те се подчиняват само и 

единствено на конституцията. Съдиите се назначават в съответствие със 

закона и с президентски указ. Съдебните лица, могат да бъдат уволнявани 

със съдебно решение. Преместването на съдиите за забранява с указ. Абсо-

лютно забранено на съдебните лица е да изпълняват друга професия или 

платена услуга, но и също така и извършването на администативни функ-

ции. Те също така нямат право и да участват в правителството. Служители-

те в администрацията на съдилищата са постоянни. Те могат да бъдат увол-

нявани само със съдебно решение. Нотариусите и неплатените регистратори 

също са постоянни. Важно е да споменем ,че гръцките съдилища се делят на 

няколко вида – административни, граждански и наказателни. Администра-

тивните съдилища вземат думата по административни спорове, а гражданс-

ките съдилища се произнасят по частните спорове. Задължително е адми-

нистрацията е да се съобразява с решенията на съдилищата. Наказателните 

съдилища разглеждат случаи от полицейски характер. Учредява се Върхо-

вен специален съд, в които влизат различни жалби и конфликти.  

 

2.2.4. Президент – правомощия и отговорности. 

За срок от пет години се избира държавният глава на Средиземно-

морската държава. Неговите правомоция и задължения влизат в сила от 

деня на полагане на клетва. Държавният глава може да бъде преизбиран 
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само веднъж. За президент на републиката може да бъде избран всеки 

гръцки гражданин, който отговаря на следните изисквания: 

1. Живял поне пет години преди президентските избори в страната. 

2. Неговите майка и баща да са с гръцки произход. 

3. Да има навършени 40 години. 

4. Да притежава правоспособност за да бъде избирател. 

Избирането на държавния глава става поименно на специално засе-

дание и за президент се избира този, който е получил мнозинство. Когато 

президентът е възпрепятстван да изпълнява своите задължения за повече 

от 30 дни, се свиква парламентът за да реши необходимостта от избира-

нето на нов президент.  Негови задължения са:  

1. Представлява страната в международните отношения. 

2. Обявява война. 

3. Сключва договори за мир. 

4. Сключва договори за икономическо сътрудничество и военни съюзи. 

Президентът на републиката назначава премиер- министър, който е 

водач на определената партия с абсолютно мнозинство. Държавният гла-

ва възлага проучвателен мандат на водача на партията. Той също така, 

може да освободи правителството от задълженията му, ако то подаде 

оставка. Държавният глава свиква на редовно заседание парламента вед-

нъж годишно. Той има правомощия и да разпусне парламента, когато е 

необходимо. Той обнародва законите в срок от един месец след тяхното 

гласуване. Част от неговите правомощия са назначаването и освобожда-

нето от длъжност на държавните служители. Държавният глава не носи 

отговорност за действия, които е предприел при изпълнение на своите 

задължения, освен за държавна измяна. 

 

 

3. Избирателна система на република Гърция 

Настоящата избирателна система на Гърция се нарича „засилена 

пропорционалност“ и представлява форма на полупропорционално пред-

ставителство с бонус от 50 места за партията, която печели множество 

гласове. Съществува и избирателен праг от 3%, който всички партии и 

лица трябва да преминат на национално ниво, преди да им бъдат присъ-

дени места. Тези разпоредби имат за цел да помогнат на най-голямата 

партия да осигури абсолютно мнозинство от парламентарните места (151 

от 300), засилвайки правителствената стабилност.  

Бонусът от 50 места беше отменен през 2016 г, но все още се прилага 

на гръцките парлементарни избори през 2019 г. Системата за бонус от 50 

места беше използвана за пръв път на изборите през май 2012 г., тя запазва 

50 парламентарни места за партията, която се очертава като най-голямата 

по общо подадени гласове на национално ниво. Останалите 250 места се 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=bg&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Election_threshold&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhg73iGqTaQDa_VeftUdag-6kFD49w
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разпределят пропорционално в парламентарните избирателни райони, 

според общия валиден процент на гласовете на всяка партия - това е малко 

по-високо от отчетения процент, тъй като винаги има малък брой невалид-

ни или „празни“ гласове (обикновено по-малко от 1%), както и процентът 

на по-малките партии, които не успяват да надхвърлят прага от 3%, всички 

от които не се вземат предвид при разпределението на местата.  

Гласуването се провежда в училищните сгради в неделя. Процеду-

рата се ръководи от председател съдия или адвокат, назначен от местната 

адвокатска колегия и секретарско подпомаган от местни граждани, изб-

рани чрез жребий. На разположение е и местната полиция. На местните 

партийни представители е разрешено да наблюдават броенето на бюле-

тините и тяхната роля е да осигурят прозрачност.  

Традиционно гласуването се провежда „от изгрев до залез“ (напри-

мер, 7:00ч. до 20:00ч.). Отделните участъци могат да удължат времето за 

гласуване по преценка на съдията, ако все още има избиратели, които се 

редят на опашка за гласуване. Гласоподавателите се идентифицират чрез 

личните си карти и получават пълния брой бюлетини за избирателния ра-

йон плюс празна бюлетина и празен плик. Избирателите могат да избират 

конкретни кандидати в списъка на партията по техен избор, като маркират 

с отметка до името или имената на кандидата. Максимално допустимият 

брой отметки на бюлетината зависи от броя на местата. След приключва-

нето на изборния ден и съобщаването на официалните резултати бюлети-

ните се транспортират до Централната избирателна служба. Там бюлети-

ните се преброяват главно с цел да се установи валидността или недейст-

вителността на няколкото неопределено маркирани бюлетини. Всички 

нерешени въпроси след преброяването се препращат към специално свика-

ния изборен съд, който взема решения и след това официално публикува 

имената на избраните депутати, за да може новият парламент да се свика. 

Изборният съд може да се събере по всяко време, за да разгледа жалбите на 

кандидатите, които не са били избрани, както и да попълнят местата, които 

са вакантни в случай на смърт или абдикация на народен представител. 

 

 

4. Парламентарни избори в Гърция. Промяна в управлението. 

Опозиционионната с дясноцентристки възгледи партия, Нова де-

мокрация начело с Кириакос Мицотакис победи на предсрочните парла-

ментарни избори в Гърция през 2019 г. с 39,83 процента. По този начин 

партията получава 158 депутатски места в парламента, които ѝ осигуря-

ват абсолютно мнозинство в парламента. Гражданското общество сложи 

край на правителството на Алексис Ципрас, чиито възгледи са изцяло в 

левия политически спектър. Въпреки дългогодишното управление на 

Ципрас, някои граждани смятат, че именно неговото управление е довело 
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страната до тежката инкомическа криза. Именно поради тази причина, 

лявата политическа партия не получи необходимата подкрепа за победа 

на предсрочните парламентарни избори. Докато гръцката партия Сириза 

беше на власт, данъците се повишиха, но страната остана важен иконо-

мически фактор в световната политика, благодарение на програмите си за 

намаляване на бедността и сближането с европейските сътрудници.  

 

 

5. Заключение. 

През последните години, Гърция бе подложена на много трудности, 

изпитания и предизвикателства. Страната бе в сърцето на икономически-

те криза, а последиците от нея се оказаха пагубни за демократичното й 

развитие. Гражданското общество се обедини, като последиците от това 

доведеха развитието на страната да поеме в положителна насока. По този 

начин се установиха причините за дългата финансова криза и високото 

ниво на безработица. Въпреки нестабилната политическа система, стра-

ната запази своето място в световната политика, като доказа, че е въз-

можно сътрудничество в процеса на възстановяване на пазарната иконо-

мика. Днес, демократичната държава е пример в утвърждаването на Ев-

ропейски принципи и ценности.  
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Резюме. Всяка година все повече се увеличава броят на българите, които напус-

кат родината ни, защото не успяват да намерят желаната реализация тук. Има 

причини, които ги принуждават да потърсят по-добра алтернатива за живот в 

чужбина. Българската емиграция расте, но в същото време се увеличава и имиг-

рацията на чужденци в държавата ни. Това е противоречиво, защото чужденците 

виждат бъдеще в България, предлагащо им много възможности, а ние не успяваме 

да видим същото. Какво виждат чужденците повече от нас? Какво кара българите 

да емигрират, а чужденците да имигрират? Вероятно, възможностите за едните 

представляват ограничения за другите.   

Ключови думи: емиграция, имиграция, образование, заетост, безработица, въз-

можности, ограничения. 
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Galina Eduard Ileva 

 
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”, Faculty of economic and social 

sciences, Department: Finance and accounting, Program: Accounting, 

Bulgaria,  E-mail: galina29012000@abv.bg 

 
Abstract. The number of Bulgarians who emigrate is increasing, because they cannot 

find the conditions of life that they want. There are things that they see like a problem. 

They emigrate because they think that they will have more opportunities and better life 

in foreign countries. It is interesting that emigration of Bulgarians is increasing but in 

the same time the immigration of foreigners in Bulgaria is rising too. Foreigners see 

brighter future in Bulgaria than us, with a lot of opportunities in education and 

achievements in their professional path. What do they see more in Bulgaria? Why 

Bulgarians are emigrating and the foreigners are immigrating? Probably the advantages 

for foreigners are disadvantages for Bulgarians.  

Key words: emigration, immigration, education, employment, unemployment, 

opportunities, disadvantages. 
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1. Въведение 

В последните години се наблюдава тенденция при младите хора да 

фаворизират чужбина пред собствената си страна. Смятат, че там ще имат 

много повече възможности за образование и работа. Много българи напус-

кат родината си, привлечени от живота навън. В България има много инте-

лигентни и способни кадри, които ще напуснат или вече са напуснали 

страната си и постиженията им ще бъдат отчетени за други страни. Българ-

ската икономика изостава, защото знаещите и можещите нямат стимули да 

останат тук и да допринесат за развитието ѝ. Всичко чуждо е по-добро 

пред родното. В същото време има много чужденци, които идват да учат, 

да работят или да създадат собствен бизнес в България. Какво виждат те, 

което ние не успяваме да видим? С какво ги привлича страната ни? Щом 

има причини, които карат чужденците да идват в България, значи трябва да 

има и такива, които да задържат българите в страната и да предотвратят 

нарастващата емиграция. В държавата ни все повече започва да се задъл-

бочава този проблем с изтичане на работоспособно население в чужбина. 

 

 

2. Емиграция в България 

 

2.1 Данни и вероятни причини за високата емиграция в Бъл-

гария 

 

 
Фигура 1. Емигранти с българско гражданство (2016 г. – 2019 г.) 

Източник: Национален статистически институт (2.1) 
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От данните, взети от Националния статистически институт, предста-

вени на графиката, се вижда, че всяка година броят на българите, които 

емигрират от страната се увеличава като за 2019 г. стойностите са най-

високи - 37 931 души. Това показва, че през последните години все пове-

че хора напускат България и това не се предотвратява, даже се увеличава. 

Емиграцията не само че расте, но и всяка година темповете ѝ са много 

по-високи. През 2017 г. емигрантите са с 1197 повече от предходната 

година, през 2018 г. с 4271, а през 2019 г. с 6668. Доста бързо се разраства 

този проблем с всяка изминала година, а това води и до спад в българска-

та икономика спрямо останалия свят. На следващата графика са изведени 

данните за българската емиграция по възраст за 2019 г., защото тогава 

емиграцията е най-висока от разглеждания период. От нея се вижда при 

коя възрастова група е най-срещан този проблем. 
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Фигура 2. Български емигранти за 2019 г. по възраст 

Източник: Национален статистически институт (2.1) 

 

Най-висока емиграция се наблюдава при българите на възраст меж-

ду 25-29 г., последвани от тези на възраст между 20-24 г. Това показва, че 

най-висока е младежката емиграция. Повечето от хората между 25 и 29 г. 

, при които се наблюдава емиграция от 4863 души, са тези, които са за-

вършили университет в България, започнали са да работят, но не са наме-

рили желаната реализация, затова са решили да напуснат и да се развиват 

кариерно в чужбина. При по-младите на възраст между 20 и 24 г. емигра-

цията също е много висока – 4863 души. Това са младежи, които са ре-
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шили да следват и работят в чужбина още след завършване на средното 

си образование. Вероятна причина за най-висока емиграция точно при 

хората между 20 и 29 г. е и това, че България е с много висок коефициент 

на младежка безработица – 8,9 % безработица при лицата до 24 г., 5,5 % 

при лицата на възраст от 25-34 г. При останалите възрастови групи без-

работицата за 2019 г. е доста по-ниска от младежката, което се вижда от 

кръговата диаграма по-долу. 
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Фигура 3. Коефициент на безработица по възраст 

Източник: Национален статистически институт (2.2) 

 

Една част от младите хора напускат родината поради невъзмож-

ността да се реализират на пазара на труда или поради липсата на удов-

летворяващи ги условия и добро трудово възнаграждение според техните 

виждания. Ако тези хора останат в България ще бъдат безработни и зато-

ва за тях единственото възможно решение е излизането в чужбина. Други 

заминават, за да следват там и в бъдеще също да имат възможности за по-

високоплатена работа и по-добри условия на живот. От данните на НСИ 

се вижда, че  намаляват българските студенти в родните университети.  
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Таблица 1. Брой студенти с българско гражданство (2014 г. – 2020 г.) 

  

Академична 

година 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

* Брой 

студенти  

260 832 248 341 

 

230 029 215 259 207 156 203 346 

 

Източник: Наионален статистически институт (2.3) 

 

През академичната 2014/2015 г. студентите с българско гражданство 

са 260 832, а през 2019/2020 г. с 57 486 по-малко. Вярно е, че тази статис-

тика може да е свързана с проблеми като намаляващото население; по-

висок брой кадри със средно образование, които не желаят да продължат 

да се квалифицират, но със сигурност е свързана и с нарастващия брой на 

българските студенти в чуждестранните университети. 

 

 

3. Имиграция в България 

3.1 Данни и вероятни причини за нарастващата имиграция на 

чужденци в България 
 

 

Фигура 4. Имигранти с чуждо гражданство в България 

Източник: Национален статистически институт (2.1) 
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Емигрантите в България са много повече от имигрантите и се наб-

людава отрицателен механичен прираст, но е факт, че от 2016 г. насам се 

увеличава както емиграцията, така и имиграцията. През последните го-

дини в страната ни започва да нараства броят на чуждесранните студен-

ти, работници и предприемачи. През академичната 2014/2015 г. студен-

тите с чуждо гражданство в български висши училища са 11 504, а през 

2019/2020 г. с 5 318 повече. Това се дължи на по-благоприятните условия, 

които имат те тук в сравнение с тези в собствените си държави. В Бълга-

рия издръжката на живота е много по-ниска за тях. Тук разходите им за 

живот и за образование са много по-ниски. Със стойността на техните 

финансови средства след превалутирането могат да си позволят доста по-

добър начин на живот в страната ни. Също така изискванията за прием на 

българските университетите са доста по-ниски, което привлича и студен-

ти, които са имали по-слаби резултати и не са били приети заради по-

високите изисквания на родните им университети. Но и не само заради 

това избират да следват в България. Най-много са студентите, които ид-

ват тук, за да учат медицина, както заради по-добрите условия от гледна 

точа на прием и финансова издръжка, така и заради това, че в тази сфера 

българското образование е на много високо ниво. Нараства и броят на 

чуждестранните инвеститори у нас. За тях стартовият капитал, данъците 

и цената на труда в България са много ниски, което води до по-ниски 

разходи и по-висока печалба, както и законово по-бързо се учредява 

препдриятието и има по-малко изисквания. Всичко това им дава повече 

възможности за успешен и печеливш бизнес у нас и ги привлича.  

Това, което ние виждаме като проблем за чужденците е възможност. 

Например по-ниското работно възнаграждение демотивира младите хора 

да работят и да се квалифицират тук, защото трудът им няма да бъде 

справедливо оценен и възнаграден. В много сфери по-високо квалифици-

раните не получават много повече от тези, които са с по-ниско образова-

ние. На младите хора им е трудно да се примирят с това и затова емигра-

цията при тях е най-висока. В друга държава един неквалифициран ра-

ботник ще получи много по-високо възнаграждение отколкото един ви-

сокообразован работник у  нас. Това пък е положителна страна от гледна 

точка на чуждестранните инвеститори, защото у нас имат много по-ниски 

разходи за труд, а от същата страна получават и качествена работна сила. 

Дори да предложат малко по-високи заплати от българските, за да прив-

лекат кадри, те отново са много ниски спрямо тези, които ще трябва да 

предложат, ако създадат предприятие в собствената си страна. С по-

малко средства ще успеят да направят по-успешен бизнес, който ще им 

донесе по-висока възвръщаемост и ще предложи по-качествени блага. 
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4. Заключение 

В България условията са по-благоприятни за чужденците отколкото 

за българските граждани. Стандартът на живот в техните страни им поз-

волява да си позволят много повече неща у нас, за които разходите им са 

по-ниски тук. Според чужденците животът в България е по-евтин и дос-

тъпен. За нас получаваните финансови средства не са достатъчни и сти-

мулиращи за нормален живот. Едни и същи причини карат българите да 

емигрират, а в същото време чужденците да имигрират. По ниският стан-

дарт на живот осигурява по-евтино пребиваване на чужденците, а в съ-

щото време по-скъп живот за българите, чиито приходи не са достатъчни 

за покриването на всичките им разходи. По-ниските бизнес разходи за 

труд и капитал са възможност за чужденците, но пък пречка за българите, 

защото не получават достатъчно доходи. По-ниските изисквания за при-

ем на нашите университети демотивират най-талантливите български 

студенти да продължат образованието си тук, защото знаят, че няма да 

получат по-добро образование от тези, които са се трудили по-малко и 

просто са заплатили, за да бъдат приети на същото място. А и знанията 

им няма да им осигурят по-добър живот в бъдеще, защото възнагражде-

нията за тях няма да бъдат значително по-високи. Тези от тях, които не 

следват в чужбина остават тук, защото ниският ни стандарт на живот не 

им позволява да си позволят да заминат. Висшистите в България не полу-

чават това, което наистина заслужават. Ако университетите имаха по-

високи изисквания и приемаха по-малко студенти, може би това щеше да 

направи висококвалифицираните по-ценни кадри. Качеството на образо-

ванието се понижава, защото все повече се превръща в бизнес. Колкото 

повече студенти, толкова по-добре за финансовото положение на униве-

ристетите. Необходимо е да се засили конкуренцията в образованието и в 

работната среда, както и при самото възнаграждение за различните ква-

лификации, в противен случай всички ценни кадри ще напуснат заради 

липса на мотивация и възможности според това, което наистина заслужа-

ват. Младите хора нямат стимул да работят и да се преквалифицират след 

като виждат, че няма да бъдат възнаградени според знанията и уменията 

си. Необходимо е да се предприемат по-сериозни мерки за предотвратя-

ването на емиграцията като се подобри образователната политика, за да 

се повиши качеството на образованието на кадрите; като се създадат 

повече програми и облекчения за българите, което да им позволи да имат 

по-добри условия спрямо нашият стандарт на живот; да се въведе по-

силна политика за стимулиране на българите да учат и работят у нас. 

Слабата реализация и ниските възнаграждения демотивират българското 

население да се развива тук. Управляващите целят да привличат чужден-

ците, но не правят достатъчно, за да задържат българите. 
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Резюме. Бързо развиващата се глобализация и протичащите в нея интеграционни 

процеси създават благоприятни условия за общо цивилизационното развитие на 

човечеството. Един от инструментите на интеграционните процеси се явява Би-

патризма, който в последните няколко столетия се развива доста стремително. 

Изследвани са някой от случаите на Бипатризм и са показани техните положи-

телни и отрицателни страни. Също така е направен компаративен анализ между 

западния опит на бипатризъм и азиатският (в частност Русия), как двете системи 

функционират и защо е необходимо появяването на Бипатризма. При направения 

анализ се забелязва, че страните от Европейския континент имат много повече 

опит в изследването на Бипатризма отколкото азиатските страни. Бипатризмът се 

заражда още от Древна Гърция, където естествено се заражда и демокрацията и 

където се въвежда гражданството като определение за принадлежност. Това, че те 

първи въвеждат гражданството ги сблъска с проблема Бипатризъм, докато в Азия 

бипатридите се появяват на много по късен етап.  

 

Ключови думи: Бипатризъм, Интеграционни процеси, Двойно гражданство, 

Миграция, Глобализация, Европа, Русия.  

THE ROLE OF BIPATRICISM IN MODERN 

INTEGRATION PROCESSES 

Zlatomir Dyovlenski 

University of Astrakhan State University, Department Political Science and 

International Relations Program Political problems in international 

relations, global and regional development, Russia,  

E-mail: zlatomir_dyovlenski@abv.bg 



188 

 

Abstract. The rapidly developing globalization and the ongoing integration processes 

in it create favorable conditions for the general civilizational development of mankind. 

One of the tools of the integration processes is Bipatrism, which has been developing 

quite rapidly in the last few centuries. Some of the cases of Bipatrism have been studied 

and their positive and negative sides have been shown. A comparative analysis has also 

been made between the Western experience of bipatrism and the Asian one (in 

particular Russia), how the two systems work and why the emergence of Bipatrism is 

necessary. The analysis shows that the countries of the European continent have much 

more experience in the study of Bipatrism than the Asian countries. Bipatrism 

originated in ancient Greece, where democracy naturally originated and where 

citizenship was introduced as a definition of belonging. The fact that they were the first 

to introduce citizenship confronted them with the problem of Bipatrism, while in Asia 

bipatrids appeared at a much later stage. 

 

Keywords: Bipatrism, Integration Processes, Dual Citizenship, Migration, 

Globalization, Europe, Russia.   

 

 

1. Въведение 

Бипатризмът води своето начало още от древна Гърция. Бипатризъм 

това е термин от юриспруденцията, означаващ лице, което има две или 

повече гражданство. Явлението Бипатризъм засяга голяма група от насе-

лението на света. В съвременен етап почти няма държава в света, която 

да не се е сблъсквала с този проблем особено по-развитите държави, та-

кива държави като Русия, Китай, САЩ, държавите членки на Европейс-

кия съюз и много други. Бипатризмът указва голямо влияние върху кул-

турата, икономиката и политиката на държавите, в който присъства би-

патризма[1]. Също така оказва влияние, както на вътрешната политика на 

държавата, така и на външната, защото такъв тип държави носят полити-

ческа отговорност за действията на техните граждани за пределите на 

държавата. Не по-малко е важен и този факт, че всяка държава е задъл-

жена да оказва пълна юридическа помощ на своите граждани, а при слу-

чай на Бипатризъм, резидентът може да избере коя държава от тези, на 

които се явява гражданин да го защитава[2]. 

 

 

2. Изложение 

При анализиране на проблема Бипатризъм можем условно да отде-

лим три подхода. Първият подход, който е присъщ на азиатските учения 

е, че Бипатризмът се явява просто юридическа аномалия и като такава не 

би трябвало да съществува и не трябва да се използва в съвременната 

практика. Вторият подход, който е присъщ на западно европейските уче-

ни това е търпимост и проявяване на либерализъм към бипатризма (от 

началото на 30-те години на 20 век, разпространява се в страните от За-
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падна Европа). Трети подход това е допускането на разпространението на 

бипатризма, но при определени договорни условия (този метод е най-

разпространение в страни като Русия, Испания, България и други)[9].  

Бипатризмът е присъщ за страни с голяма миграция, където се съз-

дават условия за смесени бракове, работна и юридическа миграция и 

политическо убежище. На базата на това можем да отделим три вида 

получаване на второ или повече гражданство. Най-честия случай на  

бипатризъм се получават при смесени бракове, където детето получава 

гражданството на двата родителя, а вторият случай е по правото на поч-

ва( тук се има впредвид, че детето се е родила в друга държава, където 

автоматично получава гражданство на съответната държава). Този под-

ход се използва при дете от смесен брак или дете, което се е родила на 

територията на друга държава със родители не резиденти на тази държа-

ва. Вторият вариант и третият вариант са близки, но с леки различия и 

може да ги наречем получени поданства. При икономическа миграция 

гражданство се получава на базата на заслуги към съответната държава, а 

при юридическа миграция на базата за получаване на юридическа защита 

(най-често това са мигранти от третия свят)[7].  

Случаите на икономическа и юридическа миграция са най-ярко из-

разени в САЩ, където не само населението на съседните на нея страни 

използва нейната икономическа мощ за да намери по добър начин за 

повишаване на своя социален статус, но и гражданите на всички останали 

страни по света, даже граждани на такива държави като Русия, Франция, 

Англия и др. Страните от Западна Европа, като възможност за получава-

не на юридическа защита и социално обезпечение представляват интерес 

за Близко-източните страни, където в последните години текат множест-

во терористични кампании[5].  

В днешно време допустимостта за получаване на двойно или мно-

жествено гражданство се разглежда като един от признаците за либера-

лен строй на държавата. Традиционно държавите, които предоставят 

поданство на не резиденти на тяхната държава изискват от новите си 

граждани да предоставят отказ от предишното си гражданство. Даже 

такива страни като Гърция, Ирландия, Италия, който са част от Евро-

пейското семейство, където е присъщо високо ниво на емиграция са до-

пускали запазване на гражданството сред представителите на техните 

диаспори в случай на натурализация, но в много краен случай те са до-

пускали при аналогичен случай предоставяне на гражданство на чужден-

ци, които живеят на техните територии[3]. На съвременен етап практика-

та показва, че отстраняването на бипатризма за сега не е довело до нищо 

добро, а точно обратното. Даже нещо повече, понякога бипатризма на-

рочно се развива от държавите и международните обединения с цел ре-

шаване на някой от въпросите в икономически, военно-политически и 
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културен аспект. Използването на инструмента Бипатризмът способства 

за решаването на проблеми като демографска криза и привличане на нови 

умове. Бипатризмът също така присъства в документите на ООН, където 

се подчертава неговата важност като един от основните компоненти за 

регулирането на миграционните процеси[10]. Тук трябва да отбележим и 

негативната страна от предоставянето на поданство на други лица, такива 

като неконтролируема миграция, използването на гражданството с корис-

тни цели като данъчни облекчения, необходимостта от предоставяне на 

защита (юридическа и политическа) и възможността за спекулации.  

Причини за появяването на Бипатризма могат да бъдат несъгласува-

ност между законодателствата на страните по отношение на гражданст-

вото (в САЩ не е регламентиран принципът за изключително гражданст-

во на държавата), а заинтересоваността на държавата (например в Югос-

лавия миграцията частично намали проблема с безработицата) и др. Слу-

чайте на бипатризм, когато лице от една държава всъпва в брак с лице от 

друга държава в 21 век стремително растаът. Това се обуславя с съвре-

менната условия на глобализация и възможноста хората да бъдат моби-

лини и по свободно да се преместват от една точка на света в друга. Но 

както всяко правило и тук има множество изключения и формалности 

през, който трябва да се пемине, за да може лицето претендиращо за 

гражданство да получи такова. Така  в страни от Близкия изток, такива 

като Саудитска Арабия, където жената, която е от друга държава и се 

омъжва за гражданин на Саудитска Арабия, за да получи гражданство 

трябва да е мюсюлманка или да смени религията си. Подобен механизм 

за получаване на гражданство действа и в Израел, където за да може да 

получиш поданство трябва да си юдей или да станеш такъв.   

Бипатризмът може да има както благоприятни, така и неблагоприят-

ни последствия[11]. Проанализирайки опита и практиките на много стра-

ни, такива от Латинска Америка, Великобритания, Германия, Франция и 

други ясно се вижда, че неконтролируемото развитие на бипатризма мо-

же да доведе до нестабилност вътре в самата държава[4]. При определяне 

на курса на вътрешната и външната политика всяка една държава не би 

следвало да се влияе от положителните и отрицателните страни, използ-

вайки само един от тези аспекти, а трябва много правилно и балансирано 

да определи своите приоритети. Базирайки се на задълбочен анализ, вся-

ка държава сама за себе си трябва да определи дали и е нужно да насър-

чава разпространението на бипатризма или не. Основавайки се на този 

метод голяма част от държавите членки на ЕС не насърчават развитието 

на бипатризма, а други са принудени да приемат нови граждани, за да 

балансират между смъртността и раждаемостта на населението на държа-

вата (такъв пример се явява България, където смъртността превишава 

раждаемостта и възрастното население преобладава[14]. Съвременните 
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тенденции показват, че бипатризмът започва все по-често  да се толерира 

и да се използва като механизъм за увеличаване на населението и подоб-

ряване на националния геном.  

Концепцията за единствено гражданство съществено отслабва свои-

те позиции в епохата на глобализация, когато значителна роля започват 

да играят икономическите възможности и потенциал, а не националната 

принадлежност на лицето. Големият брой лица, които имат двойно или 

множествено гражданство, се обуславя с това, че от една страна мобил-

ността на населението на земята драстично нараства, а от друга се наб-

людава интензификация на миграционните процеси, ръст на браковете от 

смесен тип и възможността на двамата родители да предоставят своето 

гражданство на децата си. Развитието на международното правово регу-

лиране в областта на правата на хората, изменението на приоритетите на 

европейската и национална политика по отношение на двойното граж-

данство и интеграцията на дългосрочните мигранти способстват благоп-

риятното развитие на бипатризма[13].  

Определени затруднения, свързани с двойното гражданство, могат 

да възникнат по отношение на военната служба, плащането на данъци, 

използването на дипломатическа защита, разглеждане на дело в съда на 

трета държава, когато е необходимо използването на националното зако-

нодателство. Основният проблем на бипатризма е при използването на 

публично-правните права и задължения, а също така и при използването 

на правото да гласуваш. Относителна реализация на избирателните права 

при бипатризъм е необходимо да се окаже, че при скрит бипатризъм, 

бипатридът има възможност да реализира тези си права почти във всички 

страни на които той е гражданин, но това може да създаде и реална опас-

ност за националната безопастност. За това в случаите, където бипатриз-

мът е регулиран от държавите може да се избегне такъв казус и да се 

стигне до легален бипатризъм и този процес да се превърне в легален, 

предсказуем и регулиран[8]. Пример за това може да послужи договорът 

за урегулиране на въпроса за двойното гражданство между Русия и Тур-

кменистан подписан на 23 декември 1993 и ратифициран на 18 май 1995 

година, но поради неспазване на този договор от страна на Туркменистан 

договорът бива денонсиран през 2015 година. В условията на съвремен-

ната демокрация надделяването на бипатридите с политически права 

може да се допусне, при условие, че тези лица са добре интегрирани в 

обществото заедно с останалите граждани, сподпомагат за защитата на 

държавата и плащат данъци[6].  

Която и да е държава, взимайки курс за привличане на нови мигран-

ти от други държави, трябва ясно да си дава сметка какво реално ѝ предс-

тои и да направи и да определи конкретно от кои региони на света ще 

приема граждани и реално тези граждани какви ресурси могат да предос-
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тавят. Ако това са граждани от друг регион, различен от този на който 

съответната държава се намира трябва да се отчете този факт, че съответ-

ните лица ще имат културни различия, разлика в социалните отношения 

и поведения, особености в социалната подготовка, езикови бариери, а 

това от своя страна ще доведе до редица проблеми. Част от тези граждани 

несъмнено ще преминат в раздел постоянно пребиваващи, а други даже 

ще станат граждани, следователно това съществено ще измени самия 

национален състав на населението. Появяването на значително нови ет-

носи може да доведе до повишаване на междуетническите конфликти и 

междурелигиозно напрежение и появата на затворени етнически общест-

ва. В тази връзка целесъобразно ще бъде ако се постави условието за 

натурализация като интеграция на лицето, което претендира за гражданс-

тво[12]. 

За да се избегнат последващи проблеми и за смекчаване и преодоля-

ване трябва да се изработят нови подходи за адаптацията на мигрантите. 

Опитът за такъв вид механизми за адаптации на мигрантите забелязваме 

в централно европейските страни, където в следствие от войната в Сирия 

се появиха множество мигранти. Също така при наличие на ефекти от 

неконтролирана миграция е необходимо незабавно да се разработят прог-

рами за социалното и културно адаптиране на мигрантите, създаване на 

центрове за адаптация, за да бъде избегнат проблема с напрежения и 

разслоение на обществото. Също така съответната мярка ще способства 

за повишаване на икономическата полза от трудовите мигранти.   

 

 

3. Заключение 

Изследването има за цел да покаже важността на проблема и също 

така неговия засилващ се ефект в съвременната глобална система. В док-

лада са посочени някой от основните аспекти на проблема и механизмите 

за тяхното регулиране и контрол. Към днешна дата много от проблемите, 

с които се сблъскват държавите с население от бипатриди нямат решение 

и предстои да се изработят нови механизми. От своя страна необходи-

мостта от създаване на такива институти за намирането на решения за 

регулирането на проблема прави изследването толкова актуално.  
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1. Въведение 

Усъвършенстването на процесите на управление и стимулиране на 

иновациите е от изключително важно значение за успешно изпълнение на 

мисията и функциите, както на въоръжените сили, така и на силите на 

вътрешната сигурност в рамките на системата за колективна сигурност и 

отбрана на ЕС и НАТО. Иновациите и иновативният подход към управ-

лението на отбраната и националната сигурност, както и към управление-

то на колективните системи за сигурност и отбрана е единственият адек-

ватен начин за отговор на предизвикателствата, свързани с промяната и 

динамиката на средата за сигурност и ограничените бюджети за отбрана 

на много от страните съюзници. Иновациите в колективната система за 

сигурност са основният инструмент и механизъм за ефективно приспосо-

бяване към динамичната среда за сигурност, особено в контекста на съ-

ществуващите бюджетни ограничения. В резултат на това бъдещето на 

отбранителните съюзи и системите за национална сигурност и отбрана 

все повече ще зависи от способностите за създаване и управление на 

иновациите в сектора за сигурност.  

Съвременното общество се характеризира с бърз растеж и развитие на 

информационно- комуникационните технологии, които революционизира-

ха начина, по които хората и държавите взаимодействат помежду си. С 

навлизането на информационното общество  ние все по- често общуваме, 

работим, играем, търгуваме, обучаваме се, управляваме и воюваме едни с 

други по начини, които не бяха възможно преди двaдесет години. Днес ние 

не можем да си представим живота без интернет, който придобива толкова 

важно значение за съвременното общество, колкото електричеството, пъ-

тищата и водоснабдениeто. Световната мрежа интернет се превърна в еле-

мент на националната сигурност на страните! Мрежовите информационни 

системи се използват за насърчаване на икономическо развитие, в научните 

изследвания, социалните и културни отношения, за укрепване на военните 

и отбранителните системи, в електронното управление на правителствата, 

в новите типове медии, които преместват отразяването на действителност-

та в интернет пространството. Този нов свят изпълнен с цифрова информа-

ция става все по зависим от употребата на мрежовите информационни 

системи и никак не е безопасен. Заедно с положителните си страни, техно-

логичното развитие доведе със себе си множество уязвимости и злонаме-

рени заплахи под формата на кибератаки, кибервойни, опасност от изтича-

не на чувствителна информация или дезинформация и фалшиви новини, 

манипулиращи съзнанието на хората. Всичко това налага постоянно да се 

наблюдава, анализира и прогнозира развитието на глобалната мрежа за да 
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се неутрализират  негативните ефекти за националната сигурност и небла-

гоприятни последици за интересите на държавата. Успоредно с това задъл-

бочените и актуални познания за интернет предоставят забележителни 

възможности за постигане на националните цели, чрез ефективно разпрос-

транение на съдържание, подобряване на представянето на правителстве-

ните институции, укрепване на геополитическата позиция на държавата и 

нейното международно доверие. 

Водеща тенденция при малкия и среден  бизнес за използване на 

външни услуги (обработка на плащания, счетоводство маркетинг, реклама 

и др.) от т.нар. ,,трети страни ’’.Това на практика означава, че външни за 

компанията субекти имат достъп до нейните данни. Възникването на ки-

бер- инциденти при използването на този тип услуги е пряко свързано със 

заплахи касаещи ,,Инсайдери’’ , ,,Хибридни атаки’’ , ,,Зловреден софтуер ’’ 

и ,,Фишинг’’. Така възникват реални възможности за ,,Изтичане на данни’’ 

към трети страни, а чувствителните и лични данни на компаниите, използ-

ващи външни услуги са поставени под риск. Наред с различните последст-

вия от изтичането на данни (като например: нарушаване на търговска тай-

на, изтичане на ноу-хау към конкуренти, репутационни рискове), значи-

телна тежест вече имат и юридическите последствия. 

Една от най- актуалните заплахи днес са Business E-mail Compromise 

(BEC) атаките, по- известни като ’’whaling’’. Този вид spear phishing ата-

ки имат пряко отношение към ,, Изтичанията на данни ’’, като се стремят 

да убедят жертвата, използвайки специфични детайли и стил в писмото, 

че атакуващата страна е легитимен и надежден партньор, за да спечели 

доверието й, и съответно- осигури достъп и контрол до нейните данни и 

устройство. Whaling атаките адресират високо поставени корпоративни 

служители, които използват електронните съобщения за официална ко-

муникация и вярват, че позицията им е добре защитена по подразбиране 

по отношение на кибератаки. Допълнително включеният ,,Зловреден 

софтуер’’ е организиран по формата на прикачени документи или хипер 

връзки. Този вид атаки стават все по- сложни и по- масови напоследък, 

използвайки смарт решения като Snapchat и се превръщат в сериозна 

заплаха за компании от различни сектори и размери. Неотдавнашен док-

лад на ФБР показа над 100 % увеличение на загубите в световен мащаб за 

периода 2016- май 2018г., като почти една четвърт от тези загуби са въз-

никнали на територията на САЩ.  

Ransomware атаките днес са сред най- сериозните и актуални кибер 

заплахи, които основно могат да бъдат отнесени към ,,Зловредния софту-

ер’’. За момента те заразяват главно машини от корпоративни мре-

жи(като има и версия за мобилни телефони, чиито дял постоянно нараст-

ва), криптират твърдите им дискове и изнудват своите жертви за откуп 

срещу декриптиращ ключ, чрез който те да достъпят отново своите дан-
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ни. Самият откуп не е сериозна сума, която се заплаща в дигитална валу-

та(най- често биткойни) и използване на електронен блокчейн портфейл. 

Това обаче не гарантира единственост на откупения достъп до данните, 

дори при реалното му заплащане. Този тип атаки причиняват значителни 

щети, които произтичат основно от блокирането на бизнес- процесите, 

намаляване на производителността на работа и най- вече- от загуба на 

чувствителни данни, представляващи по същество ,, Изтичане на данни’’. 

Допълнително тези атаки могат да инсталират и софтуер за crypto mining 

(,,копаене ’’ на електронни пари), който компрометира и забавя работата 

на заредените устройства.  Ransomware атаките са много популярен и 

лесен начин за печелене на пари в dark web и способ за негативно въз-

действие срещу компании и организации от различни мащаби и сектори 

на икономиката.  Според годишни доклади на Cisco за киберсигурността, 

атаките от Ransomware се увеличават с темпове от 350% годишно. 

В края на 2018 година броя на активно използваните мобилни уст-

ройства преминава 12.1 милиарда, а всяка пета организация страда от про-

биви в сигурността на мобилните мрежи. Мобилните технологии могат да 

предложат както значителни предимства за бизнеса, така и да го изложат 

на редица потенциални заплахи по отношение най- вече на ,,Изтичания на 

данни ’’. По- голямата част атаките върху мобилните устройства идват от 

,,Зловредния софтуер’’ и ,,Атаки върху инфраструктурата ’’ , най- често 

заразени Wi- Fi мрежи. В близо 39% от анкетираните организации се съ-

общава, че мобилните корпоративни устройства са изтеглили ,,Зловреден 

софтуер ’’ и в последствие са установили проблема със сигурността. Най- 

популярните мрежи за сигурност включват защита с парола (63%), послед-

вана от дистанционно изтриване на устройства (49%). Удостоверенията 

(сертификатите) често се компрометират в резултат на ,,Фишинг ’’ атаки.  

За да ограничат риска от неоторизиран достъп, организациите трябва да 

въведат по- сигурно средства за удостоверяване, като единична регистра-

ция, контекстно ефективна многофакторно удостоверяване и пароли за 

еднократна употреба. Друга изключително ефективна мярка е използване-

то на специализиран софтуер за изтриване на данните от мобилните уст-

ройства. С въвеждането на новите политики за сигурност при мобилните 

устройства и 5G технологиите се очаква да се постигне решение на част от 

тези проблеми, но и да възникнат някои нови. 

 

 

2. Литературен обзор  

Моделът за изграждане и функциониране на националната система и 

киберсигурност ( схема 1 ) очертан в Националната стратегия на ,, Ки-

берустройства България 2020’’ с оглед на различните аспкти на инфор-

мационно противопоставяне в интернет. Той следва заложените принци-
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пи в ,, Закона за управление и функциониране на системата за защита на 

националната сигурност ’’,  както и поетите международни ангажименти 

към Европейския съюз, НАТО и други партньорски организации. 

 

 
Схема 1. 

 

Съгласно приетите изменения и допълнения н Закона за отбрана и 

въоръжените сили н Република България, на българските въоръжени 

сили бяла възложени задачи по поддържане и развитие на способности за 

киберотбрана. 

Меморандумът за разбирателство в областта  на киберотбраната 

между Република България и НАТО подпомага изграждане на съвместни 

способности и защита от кибератаки, повишаване на ситуационната ос-

ведоменост и координиране на усилията в областта на обучението, ква-

лификацията и съвместните учения. 

Съгласно терминологията, използвана в Националната стратегия на 

,, Киберустойчива България 2020’’ киберсигурността обхваща три 

стълба- мрежова и информационна сигурност (МИС), правоприлага-

не и киберотбрана. 

Първият стълб е фундамент на киберсигурността и постигането на 

такова ниво на МИС, което да може да предотврати технологичните и 

информационните рискове, е от първостепенно значение за националната 
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сигурност на Република България. За този стълб водеща роля има Дър-

жавна агенция ’’Електронно управление ’’. 

За правоприлагането отговарят Министерство на вътрешните рабо-

ти, а за киберотбраната Министерство на отбраната, като Стационарната 

и комуникационна и информационна система е формированието, опреде-

лено за киберотбрана на системата за командване и управление. 

От горе написаното се вижда, че отговорността се разпределя между 

трите институции, поради което стратегията предвижда създаване на 

Съвет по киберустойчивост към Министерския съвет, като нещатен пос-

тоянен консултативен орган със стратегически функции, а на оперативно 

и техническо ниво структурите създават различни секторни центрове. 

Националната политика се ръководи от Националния координатор 

по киберсигурността, а основното звена за действие при инциденти в 

информационната сигурност.  

Приета Национална стратегия за киберсигурност е добра основа за 

по- нататъшно подобряване на националните дейности в тази област. На 

лице е част от необходимата регулаторна рамка, която се формира от 

Закона за електронно управление, Закона за електронни съобщения, На-

редбата за общи изисквания към мрежовата и информационната сигур-

ност, Наредбата за обмен на електронни документи в администрациите, 

Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда 

за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удосто-

верителни услуги и др. 

Освен това от месец юли 2016 година влезе в сила и Директива на 

Европейския парламент и Съвета на Европа относно мерки за гарантира-

не на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните 

системи и Съюза. Основният момент в нея е насочен към регулаторен 

подход, вместо до сега съществуващият доброволен подход и това има 

ключово значение в сферата на киберсигурността. В тази връзка е необ-

ходимо трансформиране на националното законодателство за хармонизи-

ране на нормативната база с тази на ЕС и НАТО и вероятно ще се наложи 

промяна в редица закони или подготовката на изцяло нов закон за кибер-

сигурност или за мрежова и информационна сигурност. Също така  все 

още липсва национален план за реакция на киберкризи и разработени 

национални стандарти оперативни процедури и вътрешни правила за 

обмен на информация между ведомствата. 

Обстановката се усложнява и от факта, че в самите ведомства и ор-

ганите, образуващи гръбнака на националната система за киберсигурност 

има критичен недостиг на организационен, човешки и технически капа-

цитет. Силно ограниченият брой експерти, специализирани звена и еки-

пи, както и липсата на изградена национална система за координация на 

стратегическо, оперативно и такическо ниво правят практически невъз-
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можно неутрализирането на нарастващия брой хибридни заплахи в бъл-

гарското интернет пространство. 

 

 

3. Методология, резултати, дискусия 

Глобалната икономика и глобалният пазар изискват международни 

решения, институции и регулации. В тази връзка основно предизвикател-

ство и задължение на икономистите и икономическата наука е създаване-

то на работещи теоретични модели, които да улеснят създаването и уп-

равлението на глобални и международни обществени блага и справянето 

с глобалните ,,вреди ’’ и техните негативни последици. Важна роля в този 

процес е отчитането на обществените потребности в глобален и колекти-

вен контекст. 

Дефиницията за иновация, предложена от Организацията за иконо-

мическо сътрудничество и развитие(OECD) и Европейската комисия (ЕК) 

в директивата за събиране и интерпретиране на иновационната информа-

ция се доближава в по- голяма степен до предмета и обекта на икономи-

ческите, социалните и военните науки, а именно – като иновация се разг-

лежда въвеждането на нов или значително усъвършенстван продукт (сто-

ка или услуга), или процес, нов маркетингов метод, или нов организаци-

онен метод в бизнес практиките, организация на работното място или 

външните връзки. Въпреки че гореспоменатата дефиниция поставя ак-

цент върху иновацията в предприятието и частния сектор на икономика-

та, тя очертава и основните характеристики на иновациите, като цяло, 

като прави опит да посочи възможните сфери на иновация на микро ниво, 

в конкретна фирма или организация. Важно е, че иновацията не е изобре-

тение. Иновацията е продължение на едно изобретение. Ако изобретате-

лят открие ’’следващото голямо нещо ’’, но не може да намери някой да 

го произведе, тогава ’’следващото голямо нещо ’’ остава неоткрито за 

света. Докато изобретенията могат да се правят навсякъде , например в 

университети и изследователски институции, иновациите възникват пре-

димно в практическа работа на фирми, организации и административни 

структури. За да може да превърне изобретението в иновация една орга-

низация обикновено трябва да комбинира различни видове знания, спо-

собности, умения и ресурси. Например, фирмата може да се нуждае от 

производствени знания, добре функционираща дистрибуторска система, 

достатъчно финансови ресурси и т.н. 

 

 

2. Заключение 

Основен фактор на промяна в сектора на сигурността  и отбраната, 

обслужващ необходимостта от иновации и иновативни подходи и дей-
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ности е динамиката и непредсказуемостта е средата за сигурност в ней-

ните разнообразни измерения. В процеса на разглеждане на иновациите в 

системата за колективна сигурност и отбрана на НАТО и тяхното добро 

управление е важно да отбележим, че самата система за колективна си-

гурност и отбрана е иновация, нов начин и подход за отговор на глобал-

ните заплахи за сигурността на държавите членки. От момента на създа-

ване на НАТО с подписването на Севрноатлантическия договор на 4 

април 1949 година организацията представлява иновация в сферата на 

сигурността и отбраната. През годините НАТО преминава през множест-

во промени, свързани с променящата се среда за сигурност и през процес 

на множество организационни, управленски, технически и други инова-

ции. Темата за бъдещето на организацията и нейната ефективност изиск-

ва иновативни подходи и решения по отношение на множество предиз-

викателства, произтичащи от динамиката на средата за сигурност: (1) 

Бюджетните ограничения и намаляването на бюджетите за отбрана; (2) 

Драстично разминаване в отбранителните бюджети на държавите членки 

и техните отбранителни способности; (3) Намаляване на различията в 

икономическата сигурност, обезпечеността със стратегически ресурси, 

управлението на екологични рискове; (4) Преразглеждането на отноше-

нията с Русия и преоценка на рисковете за сигурността на алианса, както 

и изграждането на необходимите способности; (5) Подобряване на сис-

темата за планиране на способностите на алианса; (6) Подобряване на 

готовността и способностите за отговор на бъдещи асиметрични заплахи; 

(7)  Подобряване на процесите на вземане на решения в организацията; 

(8) Управление на партньорствата с външни организации и държави, 

както и процесите на разрастване на НАТО ; (9) Оптимизиране на проце-

сите на стандартизация, специализация, икономии от мащаба, споделяне 

на ресурси и други ключови елементи от доброто управление на система-

та за колективна сигурност. 
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Резюме. По време на пандемията Covid-19 комуникацията на риска често е била 

неефективна и от тази гледна точка „фалшивите новини“ са намерили плодородна 

почва. Управляващите са оставени в трудна и сложна ситуация по отношение на 

управлението и комуникацията на риска относно нивата на инфекция и ограничи-

телните мерки, наложени, за да забавят разпространението на вируса. Комуника-

цията отгоре надолу не е ефективна в много от случаите, което доведе до социал-

ни вълнения и презапасяване. Докладът включва дефиниции на „фалшиви нови-

ни“, примери за такива от историята и днес, включително и за COVID-19, различ-

ни видове „фалшиви новини“ и как да ги разпознаем и противодействаме. 
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Abstract. During the Covid-19 pandemic, risk communication has often been 

ineffective, and from this perspective “fake news” has found fertile ground, both as a 

cause and a consequence of it. Decision makers (governments and institutions) were 

left in a difficult and dangerous situation in terms of risk management and risk 

communication regarding infection rates and restrictive measures of containment that 

were imposed to slow down the spread of the virus. Top-down communication was at 

times ineffective and inefficient in a multitude of situations, resulting in social unrest 

and hoarding of groceries. The report includes definitions of „fake news“, examples of 

such from history and today, including COVID-19, different types of „fake news“ and 

how to recognize and counteract them. 
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2. Въведение 

Според Съветът по външните работи на Европейския съюз (ЕС) от-

носно Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), обстановката в 

областта на сигурността се промени драматично през последните годи-

ни1. Съветът подчертава необходимостта от мобилизация на различните 

инструменти на ЕС за подпомагане на борбата с хибридните заплахи2. 

Кибератаките могат да доведат до прекъсване на цифровите услуги в 

целия ЕС. Ето защо те могат да бъдат използвани за осъществяването на 

хибридни заплахи. Повишаването на устойчивостта на комуникационни-

те и информационните системи в Европа е важно, за да се поддържа еди-

нен цифров пазар. Стратегията на ЕС за киберсигурност и Европейската 

програма за сигурност осигуряват цялостната стратегическа рамка за 

инициативите на ЕС в областта на киберсигурността и киберпрестъп-

ността. В Стратегията на ЕС за киберсигурност са заложени пет страте-

гически приоритета:  

• постигане на устойчивост на киберпространството 

• чувствително намаляване на киберпрестъпността 

• разработване на политика за кибернетична отбрана и изгражда-

не на капацитет във връзка с ОПСО.  

• разработване на промишлени и технологични ресурси, необхо-

дими за киберсигурността  

• създаване на последователна международна политика на ЕС 

относно киберпространството и насърчаване на основните ценности на 

ЕС.3 

Кризата с COVID-19 доведе до прекрояване на представите ни от-

носно заплахите за нашата безопасност и сигурност както във физическо-

то, така и в дигиталното пространство, и необходимостта от провеждане-

то на съответни политики. По време на пандемията комуникацията на 

риска отгоре-надолу често бе неефективна и това даде на „фалшивите 

новини“ благодатна почва за разпространение. Управляващите често 

срещат трудности в налагане на ограничителните мерки, нужни за да 

забавят разпространението на вируса. Социалните вълнения и трупане на 

хранителни стоки бяха логична реакция от липсата на доверие както в 

институциите и политиците, така и в официалните медии и източници на 

информация, в резултат от двуличието в неофициалното и официалното 

представяне на факти и проблеми. Ето защо хората, особено от по-

младото поколения, се обърнаха към Световната мрежа в търсене на не-

формални медии и източници на информация.  

В настоящият доклад разглеждаме дефиниции на „фалшиви нови-

ни“, примери за такива от историята и днес, включително и свързани с 

COVID-19, различни видове „фалшиви новини“, както и как да ги раз-
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познаем и противодействаме, включително и с ползване на новите техно-

логии (блокчейн). Обърнато е внимание и на правната уредба. 

 

 

2. Изложение. 

Въпреки, че фалшивите новини не са ново явление, в днешния свят, 

когато информацията е все по-достъпна от всякога, това е проблем, който 

става все по-широко разпространен. Доклад4 на INTERPOL показва тре-

вожни тенденции относно кибератаките по време на COVID-19. От Док-

лада става ясно, че 14% са фалшивите новини, близо 30% от страните са 

потвърдили разпространението на невярна информация, свързана с 

COVID-19, а 21% изразяват загриженост от нарастването на тази тенден-

ция. Лъжите се разпространяват по-бързо от истината.5 В тази връзка 

често се цитират думите на д-р Йозеф Гьобелс, част от непубликуваната 

му дисертация от 1921г. , че „една лъжа, повторена 100 пъти, става исти-

на.“ Интернет и социалните медии са изключително благодатна основа за 

алтернативни факти и фалшиви новини6. Фалшиви и нефалшиви новини 

се преливат една в друга и от нас зависи да съумеем да филтрираме но-

винарските потоци на база собствените си възможности, които често са 

повлияни от: (1) когнитивни пристрастия (пристрастие към потвържде-

ние, „бране на череши“), (2) липсата на готовност за проверка на факти, 

(3) рядко адекватна дигитална грамотност и (4) несвързана или изцяло 

липсваща здравна грамотност (т.е. способността да се получава, чете, 

разбира и използва здравна информация, за да се вземат подходящи 

здравни решения и да се следват инструкциите за лечение). 

 

2.1. Какво дефинираме като „фалшиви новини“?  

Използването на „фалшиви новини“ се налага през 2015 г., според 

„Гардиън“7 употребата му нараства с близо 400% през 2016г., а през 2017 

е обявено за дума на годината от британския речник на английския език 

„Колинс“8.  Изразът произлиза от англ. „fake news“, често превеждан като 

„фалшиви новини“, и независимо от разликата между фалшив (fake) и 

неверен (false) се е наложил първият израз. Основната разлика произтича 

от това, че в статиите с фалшиви новини има някаква доза истина, докато 

другият случай представлява откровена лъжа.  

Според едно от популярните определения в САЩ „фалшивите но-

вини са информационна мистификация или целенасочено раз-

пространение на дезинформация в социалните мрежи и традиционните 

медии с цел въвеждане в заблуждение срещу политическа или икономи-

ческа изгода“.9 

Дефиниция от руски учебник по журналистика гласи, че „това са 

журналистически съобщения в медиите, съдържащи недостоверна и неп-
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роверена информация, несъответстваща на реалните факти и емпирична-

та действителност“. 10 

В Доклад11 на експертна група, създадена да консултира Европейс-

ката комисия по проблемите на дезинформацията, тя е „невярна, неточна 

или подвеждаща информация, предназначена, представена и оповестява-

на с цел печалба или умишлена вреда на обществото“. В допълнение се 

посочва, че това може да застраши демократичните процеси и ценности и 

да навреди конкретно на редица области, например здравеопазване, нау-

ка, образование и финанси. 

Разпространяването на фалшиви новини се смята за  „информаци-

онно замърсяване“, което значително се засилва по време на избори или 

криза (в случая Covid-19). 

 

2.2. Някои примери. 

В личен план, биберонът е първата лъжа, с която  се среща всеки 

един от нас още в началото на житейския си път. В библейски план – това 

е историята на Адам, Ева и забраненият плод. Оттогава досега могат да се 

дадат безброй примери за фалшиви новини под различна форма: такива, 

създаващи масова паника и психоза (напр. радиопиесата на Хърбърт Уелс 

„Война на световете“, излъчена през 1938г. по CBS или „ядреното“ „Ку-

Ку“- студентско предаване, което уплаши зрителите с анонсите, че нещо 

се случва в АЕЦ „Козлодуй“); свързани с политически борби и пропаган-

да (напр. дискредитиране на публични личности чрез подкопаване на 

репутация им в обществото, като съмнението за положителна проба на 

президента Румен Радев и предсрочното му завръщане от Естония във 

връзка с участието му в инициативата „Три морета“ през октомври 2020); 

сензации или фалшиви новини с ефектен характер (напр. все още се спо-

ри дали американците са стъпили първи на Луната, и дали руснаците 

наистина са излетели първи в Космоса) и т.н. С навлизането на интернет 

технологиите е отворена нова страница в разпространяването на дезин-

формация и фалшиви новини. В онлайн пространството всеки от нас е 

медия и мненията му достигат светкавично до стотици, дори хиляди ду-

ши. Примери виждаме в хибридни конфликти, като гражданските войни в 

Украйна и Сирия, с недоверие се посрещат новините от и за Беларус, 

Нагорни Карабах и войната между Армения и Азербайджан, за отравяне-

то на Навални и Новичок.  

 

2.3. Covid-19 и „фалшивите новини“. 

Пандемията COVID-19 е третата епидемия през ХХІ век, предизви-

кана от определен подвид на коронавируса. Първата е през 2002-2004 г. 

т.нар. „Тежък остър респираторен синдром“ и втората през 2012 г. про-

дължаваща и днес –„Близкоизточен респираторен синд-



207 

 

ром“.12„Фалшивите новини“ по време на Covid-19 намериха плодородна 

почва, най-вече в интернет пространството, поради наложените мерки за 

самоизолация и работа „от дома“. Масово се дискутираха теми, свързани 

с появата и разпространението на Covid-19, мерките и средствата за за-

щита, както и ваксините и лекарствата за лечение. В борбата кой първи 

ще изобрети и внедри ваксина и лекарство, световни лидери не се свени-

ха да ползват всякакви средства.  

От друга страна се оказа, че образователните онлайн статии за 

Covid-19 предоставят информация, която е твърде трудна за разбиране от 

населението13. Това подпомага и дори засилва разпространението на не-

вярна информация. В такива моменти хората могат да бъдат склонни към 

изкупителни жертви; религията, етническа принадлежност, богатството и 

пола могат да се превърнат в социални разделители, които могат да заси-

лят социалните вълнения и безпокойства14. Тревожността и безпокойст-

вото на населението се засилват допълнително от ограничителните и 

превантивни мерки, които се превръщат в стресов фактор в ежедневието. 

Covid-19 е не само здравен проблем, но и мащабна социално-

икономическа катастрофа, която е толкова дълбоко въздействаща, че 

монополизира международните новинарски емисии. Пандемията допъл-

нително усложни политическите отношения между САЩ и Китай, двете 

най-големи икономики в света, до такава степен, че някои го наричат 

нова студена война15. Стигна се дори до затваряне на китайски диплома-

тически посолства в САЩ, както и до ответни реакции от страна на ки-

тайската държава. В този контекст фалшивите новини се превърнаха в 

политически инструмент, използван за дискредитиране на отделни дър-

жава и влошаване на дипломатическите отношения. Понякога фалшивите 

новини се използва за ограничаване на свободата на словото и свободата 

на медиите. Covid-19 стана много удобно „извинение“ за много неудобни 

ситуации – като се почне в личностен план за извинение на неизпълнени-

ето на поставени задачи и цели, и се премине в чисто политически – пол-

зването на Covid-19 за налагане на непопулярни политически решения, 

избягване или покриване на неудобни ситуации и въпроси, както и за 

влияние на рейтинга и вота на избирателите в избирателни кампании. 

Налагането на самоизолация и ограничителни мерки се ползват за проти-

водействие в борбата с демонстрации и вълнения.  

Например след заболяването през април 2020 на Борис Джонсън, 

министър-председател на Великобритания, доверието към него значител-

но се повиши и повечето от избирателите проявиха емпатия към влоше-

ното му здраве. Сега, когато положителна проба даде американският 

президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания, анализаторите все още 

спорят дали подобна емпатия и повишен рейтинг би получил на предсто-

ящите през октомври президентски избори Тръмп от американските из-
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биратели. Факт е, че инфекцията на Тръмп предизвика злорадство, дъл-

жащо се, от една страна на поляризиращата му политика, а от друга – на 

досегашната му роля в кризата, породена от пандемията. Неговият личен 

принос в разпространяването на фалшиви новини също е голям – всички 

помним как  препоръчваше на американците да пият белина, като защит-

на мярка. Под въпрос е и чисто юридически дали би могъл да участва в 

кампанията и какво би се случило при евентуален неблагоприятен изход. 

 

2.4. Какви видове фалшиви новини можем да разграничим?  

Фалшивите новини могат да бъдат най-разнообразни: подправени 

текстове, фото, видео- или аудио материали, изкуствено създаване на 

целенасочени лъжливи новини или слухове и т.н. 

В общоевропейски проучвания за медийна грамотност EAVI.EU, 

създадени от името на Европейската комисия, се разграничават следните 

видове фалшиви новини16: фалшиви новини от политическа пропаганда; 

сензации – фалшиви новини с ефектен характер; спонсорирано съдържа-

ние – фалшива новина, която има за цел да продаде нещо; сатира и шега; 

фалшиви новини, които плашат; грешка, заблуда, измама или пристрас-

тие; теория на конспирацията, митове и легенди; псевдонаука; подвеж-

даща информация, слух или мнение, предоставени като факт; фалшифи-

кация и модификация на съдържание; фалшивите новини чрез YouTube и 

новите технологии (Deepfake и др.) Разбира се, нито един от отделните 

видове не може да се разглежда изолирано от останалите.  

 

2.5. Какво кара хората да вярват на фалшивите новини?  

Според анализатори на това явление причините са две. Първо, еле-

ментът на изненадата е силна движеща сила за споделяне на онлайн съ-

държание. Фалшивите истории са написани с цел да предизвикат интерес 

и по този начин притежават по-висока степен на новост от истинските 

истории. Втората причина се корени в емоционалните реакции, които 

фалшивите истории предизвикват. Такова съдържание е свързано със 

силни емоции, като страх, отвращение и изненада, докато истинските 

истории вдъхват емоции като тъга, радост или доверие. Това, което прави 

фалшивите новини вирусни, не е валентността, а интензивността на емо-

циите, които предизвикват. 

 

2.6. Налага се въпросът – как да разпознаем фалшивите новини? 

Според еврокомисар Мария Габриел, „от огромно значение е да се 

подобри прозрачността на информацията в интернет, за да бъде улеснено 

откриването на нейния източник“17. Голяма част от потребителите не могат 

да различават фалшивата от истинската новина. В дигиталната среда, за да 

определим дали информацията е надеждна, или е просто слух, трябва да 
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можем да отделим истинските, автентичните материали от фалшификати-

те. Проверката е ключово умение, което става възможно чрез безплатни 

онлайн инструменти и различни техники. Най-общо казано, четири са ос-

новни въпроса за проверка и потвърждение: това ли е оригиналното съ-

държание; кой е източникът на съдържанието; кога е създадено съдържа-

нието, коя е датата на първоначалното му публикуване; къде е създадено 

съдържанието като място. Международната федерация на библиотекарски-

те асоциации и институции (МФБАИ)18 предлага 8 начина за различаване 

на фалшивите новини в Интернет: проверка източника на новината; без 

ограничаване само със заглавието; проверка на автора, ако е посочен; из-

точниците; датата/актуалността на публикацията; дали е шега; проверка за 

обективността; и накрая – да попитаме експертите. 

 

2.7. Как да противодействаме? 

Първо и най-важно правило е ние самите да не ставаме проводник и 

разпространител на такива новини. Това изисква висока култура за раз-

познаване на подобно съдържание, хигиена към информационните из-

точници, проверка достоверността на всяка информация. При възникване 

на подобни казуси е добре да информираме своите екипи, партньори, без 

да даваме допълнителна видимост или акцент на самото съдържание. В 

някои случаи е възможно да се наложи да разширим обхвата на инфор-

мираност и достигнем и до по-широки публики. Това можем да направим 

в личен план. Разбира се, работи се и на ниво законодателство, политики, 

стратегии на различни нива –  ЕС, държава, отделни фирми. 

На институционално ниво. Европейската комисия прие но-

ва стратегия на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020-2025 г.19, с 

акцент върху приоритетните области, в които ЕС може да даде своя при-

нос, за да окаже подкрепа на държавите членки за повишаване на сигур-

ността за всички, които живеят в Европа. В България Законът за радиото 

и телевизията20 урежда въпросите с медийната среда. Съвет за електрон-

ни медии (СЕМ) е регулаторният орган за аудио-визуални медийни услу-

ги. Според оценка за независимостта на СЕМ той е изложен на слаб 

риск21. Според мониторинга на медийния плурализъм (ММП за 2020 г.) 

задълженията и отговорностите на СЕМ са ясно определени в закона и 

органът действа прозрачно при осъществяването на дейността си, но 

CEM не разполага с ресурси и е финансово зависим от държавата22. В 

преработената Директива за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ) 

са предвидени редица специфични гаранции за независимостта и ефек-

тивността на националните медийни регулаторни органи23. Работна група 

към Министерство на културата изготви законопроект за изменение и 

допълнение на Закона за радиото и телевизията с цел транспониране на 
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преработената ДАВМУ24. В България има и комисия по медийна етика. 

Етичния кодекс на българските медии е приет през 2005 г.25  

По време на пандемията от Covid-19 Народното събрание се опита 

да измени Наказателния кодекс, за да криминализира дезинформацията26. 

В Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, 

приет на 20 март 2020 г.,  липсва дефиниция за невярна информация.  

Какви мерки предприемат по-известни интернет-платформи? 

Twitter обяви, че ще предостави на изследователите достъп до поток от 

данни в реално време от „десетки милиони ежедневни публични туитове за 

COVID-19“, за да проследят дезинформацията и дезинформацията.27 Въ-

вежда и „нови етикети и предупредителни съобщения, които ще предоста-

вят допълнителен контекст и информация за някои туитове, съдържащи 

оспорена или подвеждаща информация, свързана с COVID-19“.28 Facebook 

обяви в своя доклад, че за координирано неавтентично поведение през 

април 2020 г.29, е премахнал 8 мрежи. Новите технологии, като блокчейн, 

идват на помощ в борбата с фалшивите новини. Блокчейн се използва за 

създаване на децентрализирана мрежа, в която споделен запис пази ин-

формацията за съдържанието, а след това се свързва неразривно към това 

съдържание, за да се гарантира неговата автентичност. Подобни идентифи-

кационни данни също така биха позволили на компаниите и физическите 

лица да запазят контрол върху съдържанието, което създават или консуми-

рат. До 2023 г. до 30% от новините и видеосъдържанието в световен мащаб 

биха могли да бъдат удостоверени като истински чрез блокчейн. Това мо-

же да се превърне в действително противодействие на технологията Deep 

Fake, сочи доклада Gartner 2020 Predicts,30 публикуван през декември. 

Блокчейн може да проследява произхода на новините (текстово или видео 

съдържание), така че потребителите им да знаят откъде са дошли те и да са 

сигурни, че не няма зложелателна намеса. Поставянето на социалните ме-

дии и социалните мрежи на блокчейн основа ще даде възможност на пот-

ребителите да контролират не само собствената си информация, но и алго-

ритмите и филтрите, които насочват информационните им потоци. Най-

доброто приложение на блокчейн е при управлението на съдържание. Ако 

всички приемат система за управление на съдържанието, която криптог-

рафски подписва материалите и всяка редакция, направена в тях, а след 

това го удостоверява и записва с помощта на блокчейн, шансовете една 

новина да бъде фалшифицирана ще бъдат нулеви. 

 

 

3. Заключение 

В информационната епоха сме свидетели на масово манипулиране 

на общественото съзнание във всяка една област, в търговията, общува-

нето, политиката и дори във враждуването на държавите. Основният 
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инструмент за влияние над целевата аудитория е информацията – най-

ценната и решаваща стока, която може да променя съдби. Ето защо проб-

лемът с фалшивите новини, с информацията и дезинформацията, която 

целенасочено или случайно обръща съдържателния си полюс, е толкова 

голям. Поради тази причина трябва да се води сериозна борба срещу 

манипулациите или злонамерената информация, която изобилства в ин-

формационното пространство. Сегашната пандемия катализира пробле-

ма. Има два начина за минимизиране на въздействието на „фалшивите 

новини“, свързани с Covid-19. От една страна, да подобрим здравето и 

дигиталната грамотност, от друга страна, трябва да започнем да предпо-

читаме по-добрата неформална комуникация и по-организираната фор-

мална комуникация.  
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Резюме. Бизнесът в интернет средата е фокусиран както върху насърчава-

не на стойността и комуникация с пазара за тази стойност, така и към създаване 

на конкурентни предимства, които се подкрепят от избора на стратегия. Концеп-

циите за бизнес моделите стават все по-популярни в рамките на електронния 

бизнес, но все още компонентите на различните модели и техните връзки са срав-

нително неясни. Целта на настоящия доклад е да се идентифицират особеностите 

на бизнес моделите в интернет средата, като ключови фактори за успех във взаи-

модействието между бизнес и клиент. 

Ключови думи: бизнес модел, електронен бизнес, комуникация, марке-

тингови технологии 
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Abstract. Business in the Internet environment is focused both on promoting 

value and communicating that value to the market, and on creating competitive 

advantages that are supported by strategy choices. Business model concepts are 

becoming increasingly popular within e-business, but the components of different 

models and their relationship are still relatively unclear. The purpose of this report is to 

identify the features of business models in the Internet environment as key factors for 

success in business-to-customer interaction. 

Keywords: business model, e-business, communication, marketing 

technologies  
 

 

1. Бизнес модели в интернет средата 

Бизнесът в общия смисъл се разбира като самостоятелна стопанс-

ка дейност (на организации, или на физически лица) свързана с произ-

водството на стоки/услуги предоставящи стойност за субекта, и се из-
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вършва с цел печалба. Моделът е опростено представяне на един сложен 

обект или процес, на най-важните им характеристики. От тези два тер-

мина като комбинация може да се каже, че бизнес моделът е преди всич-

ко концептуален инструмент за изучаване на един сложен обект (бизнес 

система), и отразяващ логиката на бизнеса. Той описва основните еле-

менти на бизнеса, взаимоотношенията с външната среда, която позволява 

да се създаде опростен цялостен поглед върху бизнеса и да се отразят 

най-важните му характеристики: каква стойност и как се създава за пот-

ребителите, на кого и как се доставя, по какъв начин и какви средства и 

възможности се използват за да се създаде трайно конкурентно предимс-

тво, приходи и печалба. 

Особеността на бизнес моделите на компаниите за е-бизнес е 

свързана с въздействието на интернет технологиите върху всеки вид 

дейност, съставляваща веригата на стойността.  

Всеки бизнес модел, който може да се дигитализира в е-бизнес 

модел. Това предопределя огромното разнообразие на е-бизнес модели в 

макро- и микроаспект. Както посочват някои автори под понятието мо-

дел се разбират теоретични или практически процеси или начини, които 

служат за образец15.  

В зависимост от разграничаването на е-бизнеса според M. Молхо-

ва16, според начина на изграждане на мрежовата инфраструктура и броя 

на организациите, включени в осъществяването на е-бизнес, могат се 

използват следните групи модели: Е-бизнес модели в рамките на 

една организация; Е-бизнес модели между две или повече ор-

ганизации; Е-бизнес модели между организация и крайни 

потребители и т.н. Е-бизнесът разширява приложението на техноло-

гиите извън рамките на отделното предприятие. Бизнесът чрез мобилни 

устройства, достъпът през браузър и индивидуалните решения в множес-

тво информационни системи изискват отворени, гъвкави и свързани 

технологии, които интегрират множество платформи.17 

Структурата на електронния бизнес днес включва: 

• продажби на стоки и услуги, използващи информационни и ко-

муникационни технологии (електронна търговия); 

• електронни поръчки; 

• електронно разпространение; 

• автоматизация на вътрешните бизнес процеси; 

 
15 Kompleksen  reinzhenering na BO v usloviya na globalizatsiya na ikonomikata. 

P.2008, str. 361. 
16 Molkhova, M.(2010) Elektronen biznes, UIS. 
17 SAP NetWeaver, Tsyalostnata integratsionna i prilozhna platforma za niska tsena na 

pritezhaniye, dost"pna na adres, http://www.sap.com  

http://www.sap.com/
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• отдалечено обслужване на клиентите; 

• електронен маркетинг; 

• формиране на комуникационна среда и информационно посред-

ничество; 

• осигуряване на функционирането на информационната и кому-

никационната инфраструктура и електронното взаимодействие. 

Обособяването на тези сектори на електронния бизнес прави въз-

можно групирането им в три основни области: 

• електронни пазари или сайтове за електронна търговия, включи-

телно онлайн магазини и други сайтове, които осигуряват покупка и 

продажба на стоки, услуги и съдържание; 

• системи за взаимодействие: създаване на условия за взаимодейс-

твие при производството и разпространението на стоки и услуги, реша-

ване на проблеми с обработката и съхраняването на информация, осигу-

ряване на комуникация и сътрудничество; 

• обслужване на клиенти. 

Много автори и практици определят бизнес модел с акцент върху 

генерирането на приходи и създаването на стойност на клиента. Според 

професор M. Rappa, директор на Института за усъвършенствана аналити-

ка, в най-общ смисъл бизнес моделът описва как дадена компания прави 

пари, като посочва къде е позиционирана във веригата на стойността. M. 

Rappa е описал повече от четиридесет класификации на моделите на 

електронния бизнес. Той определя бизнес модела като бизнес метод, чрез 

който една компания може да реализира печалба. Според него бизнес 

моделът обяснява как компанията прави пари, като определя позицията 

на компанията във веригата на стойността18.  

B съответствие с икономическата логика на бизнеса (потенциални 

приходи и разходи) L. Applegate определя следните модели, базирани на 

различия19: 

• специализирани модели за дистрибуция (фокусирани модели на 

дистрибутор); 

• портали (модели на портали); 

• модели на производителя; 

• модели на доставчика на инфраструктура. 

Друга по-обширна класификация, представена от М. Rappa, се ос-

новава на модела на компаниите, генериращи доходи и комбинира 9 ос-

новни типа20: 

 
18 Rappa, M. Business Models on the Web. Managing the Digital Enterprise, May 16, 

2007 
19 Applegate L. M. (2006) E-Business Models: Making Sense of the Internet Business 

Landscape // The Academy of Management Journal. Vol. 39, Iss. 1. P. 216 -234. 
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• посреднически (брокерски) модел; 

• рекламен модел; 

• информационен модел; 

• модел на производителя (директен); 

• модел на продавача (модел на търговец); 

• модел на Общността; 

• партньорски модел; 

• абонаментен модел; 

• практически модел (полезен модел). 

Посредническият модел обединява купувача и продавача като 

улесняват транзакциите. Често те участват в ролята на брокери в пазарите 

на бизнес-бизнес (B2B), бизнес-потребител (B2C) или потребител-

потребител (C2C), тръжни платформи (G2B, C2B), сайтове за свободна 

практика (C2B, C2G), директна връзка с клиентите с възможност за изг-

раждане на по-близки отношения с клиентите (D2C), A2B (администра-

ция за бизнес), B2A (Бизнес за администрация) и др. модели, като начис-

ляват такса или комисионна за всяка транзакция, която активират.  

Брокерските модели главно включват: Пазарна борса - предлага 

пълен набор от услуги, обхващащи процеса на транзакциите, от оценка 

на пазара до договаряне и изпълнение. Борсите работят независимо или 

са подкрепени от индустриален консорциум; Купуване/продажба – купу-

ват или продават продукти и услуги, включително условия като доставки. 

Аукциони - провежда търгове за продавачи (физически лица или търгов-

ци). Брокерът начислява на продавача такса за регистрация и комисион-

на, мащабирана със стойността на транзакцията. Търговете варират зна-

чително по отношение на правилата за предлагане и наддаване. Дистри-

бутори – под формата на каталог, свързващ голям брой производители на 

продукти с купувачите на едро и дребно. Брокерът улеснява транзакцията 

между франчайз дистрибуторите и техните търговски партньори. Вирту-

ален пазар – мол, хостинг за услуга за онлайн търговци, автоматизирани 

услуги за маркетинг на транзакции и взаимоотношения. Търговски аген-

ти и др. 

Рекламният модел е свързан със създатели на съдържание или 

разпространение на такова, под формата на различни услуги, смесени с 

рекламни съобщения под формата на банери и др. – това са портали, пот-

ребителски регистрации, поведенчески маркетинг и др. 

Информационният модел е свързан с данни за потребителите и 

техните навици, което е необходимо за анализиране и насочване на мар-

 
20 Rappa, M. Business Models on the Web. Managing the Digital Enterprise, May 16, 

2007. 
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кетинговите кампании; различни услуги за измерване на аудиторията, 

стимулиращ маркетинг и т.н. 

Директният модел позволява на производителите създаващи про-

дукти и услуги да достигнат директно до купувачите и по този начин да 

се пропусне канала за разпространение. Създаването на този модел по-

добрява обслужването на клиентите, води до ефективност и улеснява 

комуникацията с клиентите. 

Взаимодействието с клиентите в електронния бизнес се осигурява 

от интернет маркетинга. В основата си интернет маркетингът има харак-

тер на маркетинг за взаимоотношения - изграден и фокусиран върху 

привличане и задържане на клиенти. Тези два проблема ефективно се 

решават чрез подбора и оптималното използване на съответните интернет 

инструменти, които осигуряват комуникация: компания-клиент, клиент-

продукт, клиент-общество. Този подход е в пряка връзка със същността 

на жизнения цикъл (CLC) на клиента, който се определя и от етапите на 

взаимодействие с доставчиците на стойностно предложение: привличане 

– задържане - заминаване (връщане на клиента). Тоест, концепцията за 

жизнения цикъл е пътят на клиента от запознаване с компанията и нейни-

те продукти до извършване на покупка и завършване на взаимодействие 

(грижа)21. 

Един от най-популярните бизнес-модели е Canvas (BMC) на 

Alexander Osterwalder. Авторът отчита най-пълно спецификата на елект-

ронния бизнес, в който „бизнес моделът описва стойността, която 

организацията предлага на различни клиенти, отразява възможностите 

на организацията, списъка на партньорите, необходими за създаването, 

насърчаването и предоставянето на тази стойност на клиентите, съ-

отношения на капитала, необходими за устойчиви потоци на доходи-

те“22.  

Авторът очертава девет сегмента, които формират градивните 

елементи на бизнес модела, който представлява визуална диаграма 

включваща клиенти, финансиране на фирмата или продукта, инфраструк-

тура, предложение за стойност и др. елементи свързани с бизнеса. Пре-

димството на този бизнес модел е, че може да се използва от различни по 

размери фирми, включително и стартиращ бизнес и иновативен Start-Ups. 

Седем от деветте компонента на бизнес модела са косвено или пряко 

предоставени или подкрепени от маркетингови технологии и инструмен-

ти (Таблица 1). 

 

 
21 https://tallyfy.com/customer-lifecycle/ 
22 https://medium.com/@franticrock/business-model-generation-alexander-osterwalder-

yves-pigneur-56ce5614fbef 

https://tallyfy.com/customer-lifecycle/
https://medium.com/@franticrock/business-model-generation-alexander-osterwalder-yves-pigneur-56ce5614fbef
https://medium.com/@franticrock/business-model-generation-alexander-osterwalder-yves-pigneur-56ce5614fbef
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Таблица 1. Маркетингови технологии, които осигуряват и 

поддържат основни компоненти на бизнес модел 

Елементи на 

бизнес модели 

Описание (кой, какво, на кого, как) 

 

Маркетинг 

технологиите 

1. Потребител 

сегменти - 

клиенти 

За кого се създават ценности 

и ползи 

Интернет 

проучване 

2.Ценностно 

предложение 

Каква е ползата за клиента 

Предложението на компанията като 

комбинация от продукти и услуги, за 

разрешаване на въпроси с конкретен 

сектор. Отговорът на въпросите - защо 

продуктът е по-добър от другите и 

защо клиентите ще искат да плащат за 

него, ще формулира уникално пред-

ложение за продажби 

 

Привличане, 

задържане на 

клиенти 

3.Канали за разп-

ространение 

Как продуктите и услугите се свързват 

с клиента - пазарните канали и места 

за контакт 

Задържане  и 

връщане на 

клиенти 

4.Взаимоотношен

ия с клиенти  

Как се организират и поддържат взаи-

моотношенията. В зависимост от ре-

зултатите, към които се стреми фир-

мата: увеличаване на продажбите, 

достигане до нови клиенти, лоялност. 

Всеки продукт има своята специфична 

връзка с клиента, по подходящия път. 

Привличане, 

задържане на 

клиенти 

5. Поток доходи Какво може да се получи в замяна на 

стойностите, предлагани на клиента. 

Или как продуктът ще прави пари? 

Могат да бъдат приходи от конкретни 

плащания или такива идващи от пери-

одични плащания в замяна на стой-

ностно предложение насочено към 

потребителя 

Привличане, 

задържане на 

клиенти 

6.Ключови ресур-

си  

Какво притежава фирмата - материал-

но-техническа база и възможност за 

нейното развитие. Това един от най-

важните елементи на компанията за 

създаването на стойностното й пред-

ложение към потребителите. 

Търсене на 

вътрешни 

ресурси - 

възможности 

за привличане 

и задържане 

на клиенти 7.Ключови видове Какви са бизнес процесите на компа-
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Елементи на 

бизнес модели 

Описание (кой, какво, на кого, как) 

 

Маркетинг 

технологиите 

дейности нията, участващи във веригата на 

стойността 

8.Ключови парт-

ньори (мрежови 

посредници) 

Партньорската мрежа с други компа-

нии; намаляват се рисковете, оптими-

зират се разходите и се генерират 

икономии. Подходящите ключови 

партньори са гарант за ефективния 

бизнес. Не по-маловажна е ефектив-

ността на структурата и каналите за 

разпространение. Кой и как може да 

допринесе за популяризирането на 

вашия бизнес в интернет пространст-

вото 

9.Структура на 

разходите  

Какво компания инвестира в създава-

не на стойност за клиента? За да се 

създаде един бизнес модел се изискват 

вложение на много разходи. Някои 

модели се фокусират върху намалява-

нето им, а други като предимно доба-

вят стойност на потребителя. 

Мониторинг  

 

Ash Maurya преработва Canvas бизнес модела, подходящ за същес-

твуващи и зрели бизнеси и създава Lean Canvas, акцентиран и насочен 

към предприемача. 

Разликата основни идва от онези аспекти в стартъпа, които са свър-

зани със справяне с несигурността и риска. Това е един вид „тактически 

план“ ръководещ предприемача с идеята за изграждането на успешен стар-

тъп. Така например, авторът добавя нов елемент „Проблем“, защото пове-

чето стартиращи компании се провалят не защото не успяват да построят 

това, което са си поставили за цел да създадат, а защото губят време, пари 

и усилия за изграждането на грешен продукт. Друг нов елемент е и „Реше-

ние“ – след като се определени проблема, то тогава предприемача има 

добрата позиция да разреши и определи възможното решение.  За сметка 

на това са премахнати Ключовите дейности, както и ключовите ресурси, 

тъй като тези полета са по-фокусирани „отвън“. Наричат ги „навън“, защо-

то помагат на външни хора да разберат какво направи стартъпът. 

Dave McClure разработва модела AARRR (Acquisition, Activation, 

Retention, Referral and Revenue) и предлага генерална схема за оценка 

на състоянието на жизнения цикъл на клиента, както и препоръки за из-

ползване на маркетингови инструменти и оценяване на клиент на всеки 



222 

 

от етапите на жилищно-строителния комплекс23. AARRR е съкращение, 

образувано от имената на етапите, през които клиентският потенциал 

преминава през своя жизнен цикъл (CLC - Customer Life Cycle). Жизне-

ният цикъл на клиента в този модел е описан с помощта на фуния за про-

дажби, чиито етапи определят най-важните действия на потенциалния 

клиент и инструменти за влияние върху него, както и задават конкретен 

показател с възможност за записване на резултатите от входно-изходни 

данни на всеки етап (таблица 2). 

Таблица 2. 

Жизнен цикъл на 

клиента 

Канали за привличане и 

задържане на клиентите 

Основни показатели 

1. А-Acquisition 

(привличане) 

Как потребителят 

ви намери? 

Социални мрежи, SEO 

(оптимизация за търсачки / 

оптимизация за търсачки), 

SEM (маркетинг на тър-

сачки / маркетинг на тър-

сачки), електронна поща, 

блогове, контекстуална 

реклама, офлайн, парт-

ньорски програми 

Основният показател е 

съотношението на реали-

зациите към сайта и из-

разходваните пари / по-

казвания на реклами 

2. А-Activation 

(активиране) 

Какъв беше опитът 

от първото ви по-

сещение на вашия 

сайт? 

Целеви страници, специ-

фикации и описания на 

продукта, спецификации 

-Брой страници, гледани 

на посещение. 

-Време в сайта. 

-Конверсия. 

3. R-Retention (за-

държане) 

Какво може да вър-

не потребителя на 

вашия сайт, т.е. да 

ги направи лоялни? 

Имейл и напомняния, бло-

гове, съдържание, джун-

джурии, системни събития 

-Брой посещения на ме-

сец. 

-CTR (честота на кликва-

не). 

-% отлив на потребители. 

4. R-Revenue (до-

ход) 

Как потребителят 

ви носи доходи? 

Реклама, RSS, абонаменти, 

водещо поколение 

ARPU мониторинг - 

средна проверка при 

закупуване на стоки 

5. R-Referral 

(прехвърляне) 

E-mail, SMM Оценка на фактора на 

вирусността - характе-

 
23 Rappa, M. Business Models on the Web. Managing the Digital Enterprise, May 16, 

2007; http://www.digitalenterprise.org/models/models.html  

 

http://www.digitalenterprise.org/models/models.html
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Защо посетителите 

харесват вашия 

сайт / продукт и те 

говорят за него, 

привличайки нови 

потребители? 

ристика на разпростране-

нието на съдържание в 

мрежата от потребители-

те 

 

Съществуват и множество други популярни и не толкова бизнес 

модели, така например, бизнес моделите могат да се използват и като 

инструмент за намаляване на несигурността, като източник на иновации 

или начин за избягване на пряката конкуренция.  

За успешното взаимодействието между бизнес и клиент ключовите 

показатели трябва да са насочени към избрания бизнес модел. Същността 

на избора е не кои инструменти да се използват, а защо да се използват. 

Така например, ако се създава онлайн магазин, основният показател 

трябва да бъдат покупките, направени от потребителите, а не броят на 

потребителите, посетили сайта. Ако бизнесът стартира, тогава броят на 

оставените коментари или желанието на хората да споделят съдържание в 

общностите ще бъде важен показател. Така за стартиращи фирми се тър-

си такъв бизнес модел, който ще генерира приходи не веднъж, а редовно 

и ще бъде мащабируем. За това, за всеки етап от стартирането на бизнес е 

препоръчително използването на специфичен сценарий – стъпките, през 

които потребителят минава. В резултат на тези стъпки потребителят пре-

раства в клиент и реализира печалба. Всеки етап има свой собствен клю-

чов показател за ефективност и схеми за предприемача за регулиране на 

действията за развитие на бизнеса.  

При разработването на стратегиите за компании и пазари с различ-

ни размери, не всички подходи за изграждането на бизнес модели са 

ефективни. Когато се отнасят за големи фирми – всички елементи се 

вписват в структурата. За по-малките компании обаче, класическите схе-

ми ограничават възможностите. Нещо повече, уникалността се формира 

от степента на изработеност и качеството на анализа и вземането на ре-

шения въз основа на нея. 

За вече работещи бизнеси ефективен модел би бил този свързан с 

овладяване на нови цифрови платформи - уеб ресурси, джаджи, прило-

жения за смартфони. Големите търговци на дребно в този случай обръ-

щат вниманието си: от масовия маркетинг към новите канали. Те се нуж-

даят от измерими цели и етапи: нова аудитория, други нужди и тактики 

на клиентите24.  

 
24  Growth Hacking Marketing, 31.03.2020, https://growthhackingacademy.co/aarrr-

framework/ 

https://growthhackingacademy.co/aarrr-framework/
https://growthhackingacademy.co/aarrr-framework/
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Всеки бизнес модел се анализира и използва според възможности-

те, жизнения цикъл на фирмата и инвестиционния капацитет. Изборът за 

това, кой бизнес модел да се следва зависи от отношението към риска и 

степента на несигурност на пазара, на който дружеството оперира. Кри-

терии за оценка на ефективността на избрания бизнес модел:  

• Ефект върху бизнес процесите на компанията: постигане на фи-

нансови, пазарни и други цели; 

• Скорост на изпълнение; 

• Степента на риск за бизнеса; 

• Перспективи за внедряване и функциониране в различни сцена-

рии за развитие на външната среда. 

Като препоръка, комбинираното използване на повече от един мо-

дел ще окаже по-силно въздействие върху ефективността на инвестира-

ните средства и ще даде по-голяма възможност за оптимизиране на раз-

ходите, а също и подобряване взаимоотношенията с клиентите. 
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Резюме: 

Бизнес преговорите изпълняват важни роли в нашето общество като ко-

ординиране на дейности, управление на конфликти, обмен на стоки и услуги, 

подобряване на вземането на решения в една постоянно променяща се среда. В 

резултат на постоянно разрастващият се бизнес свят, международните преговори 

заемат голямо количество компании и време за управление.Освен това академич-

ните изследвания показват, че културният контекст се формира от преговорни 

дейности. Един от най-важните аспекти на преговорната среда е културата около 

преговорите (Arunachalam, 1998).През последните десетилетия бяха представени 

разнообразни изследвания с често противоречиви констатации. В доклада се 

прави оценка на това дали националната култура влияе върху резултата от меж-

дународните бизнес преговори. За да може да се оценят разликите в относителни-

те въздействия, всяка страна се разглежда отделно, преди да се сравняват помеж-

ду си. 

Ключови думи: международни преговори, култура, бизнес среда 
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Summary. 

Business negotiations play important roles in our society such as coordinating 

activities, managing conflicts, exchanging goods and services, improving decision-

making in an ever-changing environment. As a result of the constantly growing 

business world, international negotiations take up a large amount of companies and 

time to manage. In addition, academic research shows that the cultural context is 
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shaped by negotiation activities. One of the most important aspects of the negotiating 

environment is the culture around the negotiations (Arunachalam,1998).In recent 

decades, a variety of studies have been presented with often contradictory findings. The 

report assesses whether national culture influences the outcome of international 

business negotiations. In order to be able to assess the differences in relative impacts, 

each country is considered separately before being compa1red with each other. 

Key words: international, negotiations, culture, business,environment 
 

 

 1. Въведение  

През последните години конкурентоспособността и компетенции-

те на национални и международни организации се увеличиха драматично. 

Мениджърите трябва да използват все повече своят набор от умения за 

разбиране и управление на различията в бизнес стиловете, които възникват 

поради културни и икономически фактори (Volkema,2002). Международ-

ният бизнес е постоянно развиващ се организъм, който се променя с време-

то и смяната на обстоятелства. И съответно бизнес договарянето като про-

цесс не стои на едно място, коректира се в съответствие с духа на времето, 

космополитизирането на бизнеса, което означава промяна на националните 

особенности, значението им и създаването на нови практики. Междуна-

родното бизнес договаряне е винаги актуална тема за изучаване и отворена 

за принос на нещо ново.С нарастващите очаквания при преговарящите и 

постоянно нарастващата тенденция на глобализация, преговорите се пре-

върнаха във важна бизнес функция за създаване и поддържане на успешни 

отношения. Целта на доклада е да се направи анализ на националните 

културни характериситики и различния при водене на международните 

бизнес преговори. По наше мнение така ще се потвърди влиянието на кул-

турните различия върху процеса на протичане и резултата на международ-

ните бизнес преговори. Обект на изследване са международните прегово-

ри. Предмет е влиянието на културните различия върху техният резултат. 

Изследвани са различните начини на водене на преговори от партньори от 

чужди държави, като са сравнени техните характерни особенос-

ти.Основният метод на проучване в доклада е сравнителен анализ. 

 

 

2.  Понятия и значение на международните преговори 

Полето на преговорите е много широко и разнообразно. Учени са 

се фокусирали върху преговори в различни условия с различни изследо-

вателски цели и различни констатации. Въпреки това има някои теории, 

за които всички изследователи могат да се съгласят. Една от споменатата 

теория е, че преговорите винаги се случват, когато хората не могат да 

постигнат своите цели без помощта или съдействието на други 

(Thompson et al. 2010). Контекстът на използването на термина преговори 
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произтича от множество разнообразни изследвания от различни области 

на изследване като управление, математика, социална психология, орга-

низационно поведение, икономика, социология, комуникационни изслед-

вания, политология и когнитивна психология. Weiss (1993) дефинира 

понятието международни бизнес преговори като умишлено взаимодейст-

вие на две или повече страни, при което поне една от тях е бизнес субект, 

произхождащ от различни култури или нации, които се опитват да дефи-

нират или предефинират условията за тяхната независимост по бизнес 

въпрос. Международните компании все повече разчитат на ефективност-

та на бизнес преговорите за своя растеж а понякога дори и за оцеляването 

им. 

 

Характерни особености на преговорите: 

1) Причина, цел  

2) Наличието на проблем 

3) Наличието на проблем за обсъждане е необходима предпостав-

ка за каквито и да е преговори 

4) Общо и различно в интересите на страните. Тази черта е една 

от най-важните особености на преговорите. При пълното от-

съствие на общите интереси отношенията между страните мо-

гат да бъдат неутрални, а при различаващите се интереси е 

възможна конфронтация. За преговорите е необходима ситуа-

ция със смесени интереси. Участниците в преговорите стават 

взаимозависими поради невъзможността да си осъществят ин-

тересите самостоятелно. Естествено, колкото по-силна е взаи-

мозависимостта, толкова по-голям е шанса за успешното прик-

лючване на преговорите и обратно. 

5) Сложна структура. Повечето от изследователите на преговор-

ния процес определят три стадия на преговорите: подготвите-

лен стадий, взаимодействие (самите преговори) и имплемента-

ция. 

6) Общуване на страните. Всякакви преговори предполагат об-

съждане на някакъв проблем, затова общуването е неразделен 

елемент на преговорите. С други думи, преговорите не същест-

вуват без общуването на страните. 

7) Съвместно решаване на проблема. Това е една от най-важните 

характерни черти на преговорите, което ги различава от други-

те способи на взаимодействие. 

 

По този начин, преговорите са диалог между страните, обсъжда-

щи идеята, информацията и алтернативите, за постигане на взаимнопри-

емливо решение.  
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2.1 Стилове на преговори 

В международните бизнес преговори е важно да се използват раз-

лични стилове на преговори. Осъзнаването на собствения личен стил на 

преговори е най-елементарната стъпка в позволяването на преговарящите 

да учат, провеждат и развиват успешни процеси на преговори (Miller 

2014).Освен това резултатът от всяко едно преговаряне е силно повлиян 

от стила, използван от преговарящия. Те могат да бъдат определени като 

начина, по който ръководителите от различни култури се държат в раз-

лични ситуации на международни бизнес преговори (Salacuse 

2015).Работата на Salacuse (2015) се фокусира само върху културния 

ефект и предполага, че ръководителите преговарят по различен начин, 

когато те не споделят един и същ културен произход. На фигура.1. по-

долу, са идентифицирани 10 фактора на преговори, които предполагат 

основните разлики в стиловете на преговори между мениджърите от раз-

лични културни среди и възможния им обхват от културни реакции. Кул-

турните отговори на всеки от тези показани фактори за преговори по-

долу варират между две полярни крайности (Salacuse 1998). 

Познаването на тези фактори може да подобри разбирането на 

преговарящите за неговия колега, което в този случай произтича от раз-

лична култура с различен стил на преговори и следователно може да 

помогне да се предвидят възможни източници на неразбиране (Salacuse 

1998).  

 

Фактор на договаряне                     Обхват на културните отговори 

Цел      Договор        ↔        Взаимоотношение 

Нагласи     Победа/Загуба      ↔        Победа/Победа 

Личен стил Неофициален    ↔   Официален 

Комуникация     Директна       ↔     Индиректна 

Чувствителност към времето                     Висока         ↔    Ниска 

Емоционализъм        Висока         ↔       Ниска 

Форма на споразумение Специфичен        ↔       Главен 

Изграждане на споразумение Отдолу на горе         ↔     Отгоре на долу 

Организация на екипа                        Един лидер       ↔       Консенсус 

Поемане на риск Високо        ↔       Ниско 

Фиг. 1 Въздействие на културата върху преговорите  
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1) Избягващият стил може да се определи като ненатрапчив и съвмес-

тен. Може да се каже, че преговарящият не преследва основно или 

незабавно останалите опасения на преговарящите или неговите 

собствени. Този стил може също да бъде под формата на отлагане 

за по-късно или по-добро време или под формата на дискретно из-

бягване на проблем. 

2) Състезателният стил, от друга страна, се характеризира като несъ-

действащ и категоричен. Както вече показва името, преговарящият 

преследва собствените си грижи и цели за сметка на всеки друг 

участник в преговорите. 

3) Стилът на сътрудничество е стилът, който е едновременно коо-

перативен и асертивен и следователно е противоположният на из-

бягващия стил. Сътрудничеството в този контекст означава, че то 

включва силно опит за работа с другите преговарящи, за да се на-

мерят подходящи решения, чиято цел е да задоволи напълно опа-

сенията на двете страни по преговорите.  

4) Стилът на приспособяване е противоположен на обяснения по-горе 

състезателен стил и се идентифицира чрез стил на преговаряне на 

кооперативност и неустойчивост. Когато преговарящият се наста-

нява, това означава, че този преговарящ пренебрегва собствените 

си опасения, за да задоволи притесненията на другите участващи 

преговарящи. Освен това за този стил може да се заключи, че има 

елемент на саможертва в спазването на заповедта или желанията 

на друг човек, когато те предпочитат да не го правят (Miller 2014). 

5) Съдържащият стил е стилът, който се намира в златната среда 

между асертивност и кооперативност. Целта на преговарящия, из-

ползващ този стил на преговори, е да намери някакво изгодно и 

взаимно поносимо решение, което по определен начин ще задово-

ли всички участващи страни. 

 Проблемът, който е идентифициран в изследванията на много 

учени с фокус върху преговорите, е че ръководителите не познават собс-

твения си естествен стил, който на практика представлява първата стъпка 

в изграждането на успешни стратегии за преговори. Поради тази причина 

е важно мениджърите по целия свят да се съсредоточат върху разпозна-

ването на присъщия им личен стил на преговори и след това да използват 

тези знания, за да могат успешно да повлияят на резултатите от между-

народните бизнес преговори на индивидуално ниво. Втората стъпка би 

била разглеждането на факторите за преговори, които се фокусират върху 

културния произход на преговарящия. 
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2.2 Посредничество в международните бизнес преговори 

Понякога разногласията по времето на бизнес преговорите или не-

съгласието с действията на отсрещната страна по време на изпълняването 

на задълженията по сделка, водят до нарастващо неразбиране и опасност 

за проваляне на съвместния бизнес. В този случай може да се потърси 

посредничество. Това е процес, при който безпристрастната трета страна 

помага на конфликтуващите страни да изработят взаимно удовлетворя-

ващо решение (споразумение). 

 

По този начин, целите на посредничеството могат да са следните: 

✓ постигане на споразумение; 

✓ постигане на промени, достатъчни за по-нататъшно водене

 на преговори; 

✓ по-ясно представяне на обсъжданите въпроси; 

✓ преодоляване на препятствия за сключване на сделки; 

✓ разширено търсене на решението на проблемите; 

✓ оценяване на реалността; 

✓ помощ в провеждането на преговори; 

✓ повишаване на качеството на разбирателство между страните в про-

цес на преговори. 

 

Добрият посредник трябва да има следните качества: сигурност в 

собствените си сили, силни нерви, интуиция, способност да бъде психо-

лог, ерудиция и др. 

По този начин, функциите на посредника се свеждат към това да: 

бъде фокус и генератор на доверие; да съдейства на конфиденциал-

ността и разбирателството между страните; да съдейства на това участ-

ниците в преговорите да погледнат един на друг като на възможен парт-

ньор; да съдейства на изясняването на обсъжданите проблеми и алтер-

нативи, да насочва страните към ясното изразяване на нуждите и пред-

ложенията си; 
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Фиг. 2 Концептуален модел на процеса на водене на БП (Centro De Investigação 

Em Gestão) 

 

Процесът на водене на преговори и основните му елементи са 

добре илюстрирани със следващата фигура, която представя жизнения му 

цикъл. (вж. фигура 3). 
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Фиг. 3 Основни фази на жизнения цикъл на процеса на водене на преговори 

 

Схемата показва, че трите основни фази на жизнения цикъл на 

преговорите са: планиране, изпълнение и оценка. 

1) Анализирането на проблемите и идентифицирането на интереси-

те и целите на страните става през първата фаза. През същата фа-

за става опознаването на опонента, избира се стратегия, тактика и 

техника. 

 

2) Следва втората фаза на провеждане (изпълнение в реални усло-

вия) и оценка на преговорите (степен на успешността, перспек-

тивност на преговорите, адаптация на използваните стратегии и 

тактики и т.н.). Оттук в зависимост от получените обратни връз-

ки (оценки) се правят необходими корекции по отделни 

 

2.3 Правила за воденето на международни бизнес преговори. 

 

Правило 1. Отделяне на хората от проблемите. 

Необходимо е да се зачита това, че участника в преговорите е пре-

ди всичко човек. И както всеки човек, преговарящия може да изпитва 

емоции, да бъде привърженик на определени ценности, определени възг-

леди за живота. Зачитане на „човешкия фактор” означава да се зачитат: 

възприятието, емоциите и общуването. 
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Правило 2. Съсредоточаване  върху интересите, а не върху по-

зициите. 

Позицията на преговорите е нещо, за което е взето решение. Инте-

ресите са това, което кара хората да вземет решението. По този начин, 

интересът е осъзната потребност. Интересите определят позициите на 

страните по преговорите, и под противоположни позиции могат да се 

крият общи интереси. 

 

Правило 3. Разглеждане на  алтернативни варианти: 

В процеса на преговорите е важно да се предложат алтернативни 

идеи, преди да започне обсъждането на окончателните споразумения. 

Това означава, че участниците в преговорите могат да избират различни 

варианти за решаване на проблема, вместо да се занимават с крайности 

(постигане или отказ от споразумение).  

 

Правило 4. Използване на обективни критерии при изработва-

не на споразуменията: 

За да се смята критерия за обективен, той трябва: - минимум – да 

бъде независим от желанията на страните; - максимум – да съответства на 

закона, т.е. да бъде законен. Р.Фишер и У.Юри са предложили списък 

критерии, които могат да бъдат обективни. 

Това са: пазарна цена, прецедент, научна оценка на подобни слу-

чаи, професионална норма, ефективност, взаимност, решението на съда, 

нормативен акт, морални норми и традиции. 

 

2.4 Техники на воденето на бизнес преговори. Стратегии и так-

тики в преговорния процес 

 Формулирането на стратегия за преговори на практика е много 

важна задача, върху която всеки мениджър трябва да се съсредоточи и е 

необходимо преговарящата страна да е наясно с процеса и ролята си, 

преди да влезе в етапа на преговори лице в лице. Под стратегия традици-

онно се подразбира крайната цел на действието. Цел е предполагаем ре-

зултат от действие, което пък е причина за него. Преди да бъдат започна-

ти преговорите, участниците трябва имат точна представа за целите на 

поведението си. Стратегиите към преговорите зависят от интернационал-

ната стратегия на фирмата, културата, ерудицията и опита на участници-

те в преговорите. Всичките изследователи на преговорния процес са 

единни в това, че въпроса, дали страните разглеждат преговорите, като 

продължение на борбата, или като процес, който предполага съвместни 

усилия, е основание за приемане на една или друга стратегия. В съответс-

твие с това се определят следните преговорни стратегии:Стратегия на 
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пазарлъка (bargaining) и стратегия на съвсместното с партньора търсене 

на разрешаването на проблема (joint problem-solving). Според определе-

нието на известен английски дипломат и политически деятел Г. Нико-

льсона, в първия случай това са преговорите на „войници” (Фигура 4 ), а 

в другия – на ―търговци (Фигура 5) 

A ↔ Б 
Фиг. 4 Преговори на“войници” 

 

 

 

 

Фиг. 5 Преговори на“Търговци” 

 

Интегративна стратегия се разбира степента, до която договоре-

ният резултат удовлетворява интересите на двете участващи страни в пре-

говорите, по начин, който предполага, че резултатът не може да бъде до-

пълнително подобрен, без да навреди на другата участваща страна в прего-

ворите, като по този начин се постига оптималност на Парето (Thompson 

2010). Разпределителна стратегия означава, че преговарящият е загрижен 

предимно за собствения си икономически резултат и изобщо не е загрижен 

за общия резултат на всички страни по преговорите (Thompson 

2010).Стратегиите в преговорите се съсредоточават върху целите, които 

трябва да се постигнат и решаващите стъпки за това; техниките отговарят 

на маневрите (начинът, по който преговарящият ще третира предмета и с 

помощта, на който ще борави с темите на преговорите), а тактиките – на 

навременните и точните ходове (т.е. те са конкретни действия, с помощта 

на които обикновено преговарящият внимателно преценява и заобикаля 

препятствията и които произтичат от възприетата стратегия)(Лароша , 

2012).Вида на бизнес преговорите (интеграционни или дистрибуционни; 

дву- или многостранни) определя избора на стратегия за воденето им. В 

литературата по бизнес преговори първите две разновидности се срещат 

още под названия „win- win” (интеграционни) и „win-lose” (дистрибуцион-

ни). „Интеграционните преговори” се водят за постигане на споразумение 

по множество проблеми: при тях страните едновременно създават стойност 

чрез съвместяване на интересите си и се борят за по-изгодната й подялба. 

Дистрибуционните преговори се водят за постигане на споразу-

мение по един проблем; основната цел е кой ще поиска по-голяма стой-

ност: колкото повече взема едната страна, толкова по-малко получава 

другата; едната страна по преговорите се опитва да минимизира даваното 

от нея (да дава колкото е възможно по-малко), отсрещната страна се 

стреми към максимизиране на получаваното от нея (да получи колкото е 
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възможно повече. Основните разлики между двата вида преговори са 

представени в Табл.2 

 
Таблица 1 Разлики между интеграционни и дистрибуционни преговори  

Отношение към: Интеграционни прего-

вори 

Дистрибуционни преговори 

Обмена на информа-

ция  

Открит обмен на инфор-

мация 

Скрива или "подбирa инфор-

мацията" 

Отсрещната страна 

по преговорите 

Опит да се разбере отс-

рещната страна 

Не се правят усилия за разби-

ране на партньора по прегово-

рите 

Сходства и различия Сходни цели и интереси Акцентът е върху различията в 

целите и интересите 

Решенията на проб-

лемите (фокус) 

Търсене на решения, 

удовлетворяващи и двете 

страни 

Търсене на решения за удов-

летворяване на собствените 

нужди 

 

Често реалните бизнес преговори са смес от двата вида (почти нико-

га не се срещат в чист вид). Повече от това, интеграционните преговори 

могат да бъдат „сведени” до дистрибуционни, когато се преговаря само за 

разрешаването на един въпрос, а всички останали въпроси са временно раз-

решени (и обратно). 

 

 

3. АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННОТО СЪСТОЯНИЕ НА НАЦИ-

ОНАЛНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА БИЗНЕС ДОГОВАРЯНЕТО 

Непознаването на правилата в междукултурната комуникация и на 

особеностите на бизнес етикета в чужда страна, води до пречки в общува-

нето и дори до прекратяване на взаимоотношенията с партньорите. Много-

образието на езиците влияе в световната икономика върху международните 

делови операции понеже езикът е основа за комуникацията. Една от нега-

тивните страни е ползването на услугите на преводач, по този начин пре-

веждащия интерпретира казаното съобразно своята собствена култура, 

представи и виждания така, както той смята за правилно. Освен проблема 

със словесните сигнали, има проблем и при общуването с несловесни сиг-

нали, за да бъдат използвани на място, както и да бъдат разбрани правилно 

са нужни много повече усилия и време, за да се опознаят характерните 

особености на съответната страна. Например англичаните почти не се ръ-

куват, а французите го правят постоянно. Американците целуват жените 

при среща, но не и мъжете. Мъжете от Източна Европа и Близкия Изток се 
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целуват при среща с други мъже, но не и с жени. В някои страни е недо-

пустимо присъствието на жени на делова среща. Американската култура не 

придава голямо значение на традицията, церемониите, формалностите, 

които от своя страна са важна характеристика на латиноамериканската, 

близкоизточната и далекоизточните култури. Американските бизнесмени 

директно пристъпват към конкретната работа, докато в Латинска Америка 

и Саудитска Арабия е прието първоначално да се беседва на безобидна 

тема и едва след това да се премине към истинската цел на срещата. Разс-

тоянието между преговарящите, положението на тялото, положението на 

ръцете, усмивката, погледа, мълчанието и още много други несловесни 

сигнали са от съществена важност при воденето на преговори и трябва да 

се познават перфектно, за да се тълкуват правилно. Социалното и култур-

ното равнище на нацията или региона представлява фактор, с който компа-

нията трябва да се съобрази. 

 

Всички много добре знаем, колко деловата култура зависи от на-

ционалните особености. Следва описанието на няколко характерни черти 

на някои от нациите, които сформират стереотипа за тях. Очаквания за 

поведението има от страна на партньорите, от които зависи стила на во-

денето на преговори и възприемането на преговарящите от партньорите 

им. 

Германци: 

• Точни, стриктни, педантични: олицетворяват надеждност, ви-

соко качество, отсъствие на каквито и да било спънки в процеса на пре-

говорите и на изпълнението на задълженията при постигане на споразу-

мение. При това общуването е доста хладно и изключително делово. 

Британци: 

• Аристократични, проницателни, толерантни традиционалисти: 

въплъщение на елитарност, тънък вкус и сериозни намерения. Сериоз-

ността се изразява в добрата подготовка за преговорите, проницателност-

та в умението да се чете между редовете (необходимо умение за партньо-

рите на англичаните), а традиционализма в монохроничния подход към 

преговарянето. Британците са престижни бизнес партньори. 

Гърци: 

• Непоследователни, затворени и неотстъпчиви: трудни партньо-

ри за преговаряне, нуждаят се от проява на уважение от партньора чрез 

любезност и засвидетелстване на уважение към по-възрастните. 

Руснаци: 

• Добродушни и отворени, праволинейни, леко високомерни, 

инати: отказване на покана не се приема, черпят щедро (партньорите 

трябва да са готови за т.нар. неформално прекарване на времето преди 



239 

 

или след преговорите), трудно постигане на компромис, държат на дума-

та си. Трудни, но надеждни партньори. 

Жителите на САЩ: 

• Хетерогенна култура, самоуверени, знаят цената на времето 

(„времето е пари”): стила на водене на бизнес преговори зависи от щата, 

смятат, че техния начин на мислене е единствено верен, ултимативни и 

безпардонни, много открити. 

Латиноамериканци: 

• Емоционални, топли, добродушни: всяка страна си има свои 

особености, но като цяло бизнес културата на латиноамериканците е по-

отворена, толерантна за разлика от немската, например. 

Японци: 

• Високо организирани, строга иерархия, резервирани: никога не 

закъсняват на срещи, винаги са строго облечени, държат се много резер-

вирано и очакват същото от партньорите си. Многото от нещата при пре-

говорите са скрити в подтекста, тъй като японците не се отличават с пра-

волинейност. 

Разбира се това са стереотипи, но очакванията за отсрещната 

страна, изградени върху това стереотипно възприемане на бизнес парт-

ньора от чужда националност, до голяма степен се сбъдват, затова колко-

то и прогресивен да ви се струва вашия бизнес партньор, винаги трябва 

да се имат предвид националните особености. 

Най-лесно е да се установи контакт между страните от една гру-

па, които имат сходни културни ценности(Дамянов,  2012)(виж табл. 2) 

 
Таблица 2 Групи 

Група 1 Английска: Канада, Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Великобритания 

Група 2 Германска: Австрия, Германия, Швейцария 

Група 3 Латинска Европа: Белгия, Франция, Италия, Португалия, Испания 

Група 4 Северна Европа: Дания, Финландия, Норвегия, Швеция 

Група 5 
Латинска Америка: Аржентина, Чили, Колумбия, Мексико, Перу, 

Венецуела 

Група 6 Близкия Изток: Гърция, Иран, Турция 

Група 7 
Далечния Изток: Хонг Конг, Индонезия, Малайзия, Филипините, Син-

гапур, Южен Виетнам, Тайван 

Група 8 Арабска: Бахрейн, Кувейт, Саудитска Арабия, ОАЕ 

Група 9 Независима: Япония, Индия, Израел 
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3.1 Културните фактори в определянето на националния стил 

на преговорите 

Различията, които произтичат от принадлежността на участници-

те в преговорите към различните култури, оказват съществено влияние 

върху бизнес преговорите. Неспособността да се разберат и оценят тези 

различия може да доведе до сериозни  последици.  

Индивидуалистичните култури не придават особено значение на 

обстановката, в която се общува, или на личните отношения. Характерът на 

общуването е отворен и пряк, няма реторика, намеци или сложен етикет. 

Има още един важен контраст между културите, това са „полихроничната и 

„монохроничната” концепция на времето. Едно от свойствата на монохро-

ничната култура е отчетливото регламентиране на времето. От голямо зна-

чение са разписанието и разпределението, установения план на работата. 

Бързането се цени. Такива култури са ориентирани към бъдещето. Минало-

то е важно, тъй като то влияе върху настоящите и бъдещите планове. Като 

цяло, такива култури – индивидуалистични, монохронични, се наричат 

култури с ниско ниво на контекста. 

Съществува мнение, че значението на контекста в културите с ви-

соко ниво на контекст (например, руската и френската) е много голямо, 

докато в културите с ниско ниво на контекст особено внимание е отделено 

на невербалните аспекти на общуването (мимика, поглед, начин на говоре-

не). Въпреки разпространеното мнение, не винаги е по-лесно да се водят 

бизнес преговори между представителите на една и съща култура или на 

култури от един тип. 

Както пишат А. Дамянов и И. Марчевски в труда си „Междуна-

роден бизнес”, в обществата с висока степен на индивидуализъм се пос-

тавя акцент върху: 

✓ Индивидуалните постижения; 

✓ Лидерство и вземане на решения от личността. Индивидът 

иска автономия в работата си. 

В контраст, обществото с висок колективизъм предпочита групо-

вите постижения и вземане на решения. Социалните нужди са високи и 

групата осигурява подкрепа на индивида.25 

Докато в  колективистични култури индивидът е интегриран в 

сплотени и силни групи, които продължават да съществуват през целия си 

живот, за да защитят индивида в замяна на безспорна лоялност. Примери 

за региони, в които колективистичните култури са доминиращи, са Източ-

на Азия и повечето незападни страни (Hofstede 2012).От редица направени 

изследвания, може да се каже, че богатите страни като Германия, САЩ, 

Канада и Швеция са склонни да бъдат по-индивидуалистични, а по-

бедните страни като Бразилия, Тайван, Индонезия и Венецуела са по-

колективистични (Adler 1992). Въпреки това е важно да се знае, че въпреки 
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че Тайван и Индонезия са колективистични култури, те не са идентични в 

своето колективистично поведение. Същото важи и за индивидуалистич-

ните култури като САЩ и Швеция (Triandis 2001). 

 

3.1.1 Изследване 

Проведохме емперично изследване по примера на Cai Wilson et 

al. (2000) за да видим дали индивидуализмът-колективизмът наистина 

влияе върху резултата от международните бизнес преговори. Метода за 

тестване се основава на десет американски и международни студенти. 

След получаване на инструкциите участниците бяха преместени в он-

лайн стая за преговори и им бяха дадени 30 минути, за да завършат пре-

говорите. Самата задача за договаряне беше симулация с променлива 

сума, включваща продавач  и купувач, който трябва да договори цена за 

три  предмета. В тяхната симулация всеки преговарящ можеше да спече-

ли максимум $ 500 или минимум $ 0. За оценка на резултатите използ-

вахме многоизмерна скала на Ликерт, където резултатите на всички учас-

тници бяха сумирани и  ясно показват, че измерението индивидуализъм-

колективизъм оказва влияние върху резултата от международните бизнес 

преговори. Това въздействие може да бъде както положително, така и 

отрицателно в зависимост от ролята на договаряне. Ролята увеличава 

ефекта на културните ценности по толкова много начини, поради факта, 

че продавачите са по-зависими от купувачите, отколкото купувачите са 

от продавачите (Wilson 2000). 

 

3.2 Традиционни особености 

Някои по-разпространени различия между хората от Япония, Се-

верна и Латинска Америка, които се проявяват по време на преговорите, 

са представени в таблица 3. 

 
Таблица 3 Традиционни способности 

Японец Североамериканец Латиноамериканец 

Високо оценява емоцио-

налната възприемчивост. 

Емоционална възприемчи-

вост на оценката. 

Оценява емоционалната 

възприемчивост. 

Прикрива емоциите. Действа праволинейно или 

безличностно. 

Открито проявява силните 

емоции. 

Използва тънка игра, при-

върженик е на постигане на 

споразумение. 

Ориентира се повече към 

закона, отколкото към 

постигането на споразуме-

ние. 

Използва фактори на сило-

вия натиск, играе върху 

слабостите на партньорите. 
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Лоялен е към работодателя, 

тъй като той се грижи за 

работниците си. 

Не изпитва чувство на 

преданост към работодате-

ля, при необходимост е 

готов да прекъсне всякакви 

връзки. 

Лоялен е към работодателя, 

който често пъти е член на 

семейството на участника в 

преговорите. 

Привърженик е на взима-

нето на групови решения 

въз основа на съгласие. 

Смята, че работната група 

помага на лицето, което е 

отговорно за взимането на 

решения. 

Смята, че всичките решения 

изхождат от едно лице и се 

спускат от горе надолу. 

Най-голямо значение при-

дава на запазването на 

реноме; при приемане на 

решение често се опасява, 

че някой ще попадне в 

неудобно положение. 

Взима решение въз основа 

на анализа на разходи и 

доходи; фактора на запаз-

ване на реномето не винаги 

действа. 

Придава най-голямо значе-

ние на запазването на рено-

мето при взимането на ре-

шение, тоест поставя честта 

и достойнството по- високо 

от всичко. 

 

3.3 Сравнение на бизнес-културите на Изток и Запад 

Познаването на националните особености може да послужи за 

своеобразен пътеводител, ориентир за възможното поведение на парт-

ньора. 

“Западната култура може да се характеризира със следните тер-

мини: независимост, егалитаризъм, решителност, целенасоченост, мо-

билност, енергичност, оптимизъм, самоувереност, праволинейност, на-

деждност, точност, пунктуалност, инициативност, индивидуали-

зъм”(Шаповалов, 2010). Към най-забележимите черти на източната кул-

тура се отнасят: уклончивост, иерархия, ритуалност, декоративност, чи-

нопочитане, зависимост, клановост, хитрост, фатализъм, семейственост, 

подкупничество, колективизъм.  

 

Запад: САЩ, Англия, Франция, Германия 

САЩ 

Териториалната, етническата и културната диференциация на 

американското общество е много голяма, което затруднява определянето 

на общоамериканските норми, признаци и характеристики. Но заедно с 

това се признава хомогенността на американското общество. Американ-

ците са допринесли със значителен елемент на демократизъм и прагмати-

зъм в практиката на деловото общуване. Характерната черта на стила на 

деловото общуване е професионализмът. В една американска делегация е 

трудно да се срещне човек, който да е некомпетентен в обсъжданите 

въпроси.  Смятайки се за своеобразни “законодатели на модата” в техно-

логията на деловото общуване, американците често проявяват егоцентри-

зъм, предполагайки, че партньора трябва да се ръководи от същите пра-

вила, от които се ръководят самите те. В резултат на това представители-
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те на САЩ могат да изглеждат като прекалено агресивни и напористи в 

очите на партньорите си, а стремежа им към неформалното общуване 

понякога се интерпретира като фамилиарност. Що се отнася до общува-

нето на партньорите, делови прием в САЩ е нещо естествено и се смята 

за удобен случай да се поговори за семейството и хоби. По-добре е да се 

избягват разговори за политиката и религията, тъй като САЩ са страна 

на пуритански ценности. Американският народ е загрижен за здравето си. 

Консумират много малко алкохол. Трябва да се помни, че бизнес прие-

мите в САЩ са много по-кратки, отколкото, например, във Франция. 

След завършването на приема участниците могат да се върнат в офиса и 

да продължат преговорите. 

Франция: 

В деловия живот на Франция са важни личните контакти и за-

познанства. Там се стремят да намерят нови партньори чрез посредници, 

свързани с приятелски, семейни или финансови отношения. 

Френските предприемачи сериозно се подготвят за предстоящите 

преговори. Те обичат внимателно да се проучат всички аспекти и послед-

ствия на постъпващите оферти. Стилът на водене на преговори подчерта-

ва привързаността към принципите и недоверието към компромиса. 

Те умело защитават определен принцип или позицията си, но не 

са склонни да се пазарят. Резултатът е, че французите водят доста трудни 

преговори и обикновено не разполагат с "резервна" позиция. 

Англия: 

На англичаните е присъща сдържаност, добросъвестност и висо-

ки изисквания към хората, затова те са затворени и не са много общител-

ни с непознатите хора. Те уважават собствеността, деловите качества. 

Независимост, граничеща с отчуждението е в основата на човешките 

отношения във Великобритания.  

Германия: 

Немците са трудолюбиви, прилежни, пунктуални, пестеливи, 

скептични и се стремят към порядъчност. 

Деловите връзки с немските фирми могат да бъдат установени 

чрез разменяне на писма с предложения за сътрудничество. За установя-

ване на бизнес връзки може да се използва приетата в Германия практика 

на организиране на сътрудничество чрез агентски и посреднически фир-

ми.  По време на преговорите немците могат да се държат доста твърдо.  

Италия: 

Италианците са експанзивни, горещи, много общителни и приказ-

ливи. 

В Италия съществува практика на бизнес преговорите, която съ-

ответства  на аналогичните правила на повечето европейски страни. За да 

се установят делови контакти, е достатъчно да се разменят официални 
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писма с предложения за сътрудничество. Италианските бизнесмени при-

дават голямо значение на това, преговорите да се провеждат между хора, 

които заемат приблизително равно положения в света на бизнеса. 

 

Япония, Китай, Корея 

Китай: 

Китай е една от най-различните и необикновени страни в света, 

но пътуването до там е свързано с голямо психологическо натоварване. В 

Китай, както и у нас, е прието всичко да се прави неофициално. Когато 

китайците преговарят, те ясно разграничават етапите: първоначално 

уточняване на позициите, обсъждането им и заключителен етап на прего-

ворите. По време на преговорите от китайска страна може да се очаква, 

че те първи ще си “покажат картите”. Китайската страна изчаква от парт-

ньорите си те първи да си изкажат гледната точка и да направят оферта. 

Обикновено китайската страна прави отстъпки към края на преговорите, 

след като оцени възможностите на отсрещната страна. Те умело използ-

ват всички грешки и недостатъци на партньорите си. Китайските прего-

варящи обикновено взимат окончателни решения не по време на прего-

ворите, а вече вкъщи. Задължително е одобрението на постигнатите до-

говорености от страната на “центъра”. 

Япония: 

Японският национален характер се отличава с трудолюбие, при-

вързаност към традициите, чувството на дълг, учтивост, стремеж към 

съгласувани действия в група. Японският морал смята връзките на вза-

имна зависимост за основа на отношенията между хората, а индивидуа-

лизма се изобразява, като сух, студен и нехуманен. Затова за японците е 

особено важно да бъдат верни на фирмата си, държавата, нацията при 

отстояването на интересите им. Японците от своя страна остават сериоз-

ни и не се отпускат, анализирайки грешките, довели до неуспех, и се 

стремят да ги поправят във възможно най- кратък срок. 

В япоската култура пунктуалността и точността са от голямо 

значение. Точността по време на преговорите, независимо от това, дали е 

в начало или в края, изпълняването на обещанията и поетите задължения 

е една от най-важните черти на японския стил на воденето на преговори. 

Корея: 

Корейците подхождат към установяването на бизнес отношения-

та различно от западните страни. Трудно е да се установи контакт чрез 

пряко обръщане към Южнокорейска фирма в писмен вид. Желателно е да 

се проведе лична среща. Трябва да се има предвид, че в Корея е много 

силен традиционния конфуциански ритуал, съгласно който в междулич-

ностните отношения е необходимо да се зачита чувството на другия, 
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неговите права да бъде искрен в намеренията си. Корейското общество е 

строго йерархично и много авторитарно.  

Арабския свят: 

Арабското разбиране за етикет забранява на събеседника да при-

бягва към праволинейни отговори, да бъде категоричен. По време на 

разговора арабите избягват дребнавост, прибързаност, арабските събе-

седници винаги се стремят да “запазят лицето”, и своето, и това на събе-

седника. 

Ислямският морал отнася търговията към престижните занаяти. 

Търговската сделка при арабите е винаги малък спектакъл. Когато араби-

нът ви кани да сключите сделка, той става много любезен. Първата обя-

вена цена е многократно завишена. След като каже завишената цена, 

собственикът на стоката започва да я хвали по всички възможни начини. 

 

3.4. Влияние на националните особености върху международ-

ното бизнес договаряне 

Съществува връзка между особеностите на националните бизнес 

култури и формирането на някои бизнес практика в определени държави. 

Немците са много точен, стриктен и делови народ, затова в Гер-

мания има практика започвайки с първата минута на срещата да се води 

разговор по същество. Най-вероятно, това е една от причините да не се 

допуска закъсняване за среща. За разлика от германците, англичаните 

практикуват необвързващ “въвеждащ” разговор в началото на срещата. 

САЩ е огромна страна със силна икономика, което поражда са-

моувереност и голямо самочувствие у гражданите й, затова американски-

те бизнесмени не приемат никакъв начин на водене на бизнес и провеж-

дане на преговори, освен американския. Колкото и да си подготвен откъм 

информация за партньора, предмета на бъдещата сделка и ситуацията в 

света около пазара на интересуващия те продукт, американският бизнес-

мен ще е с една крачка напред в информираността си. В САЩ е нормална 

практика да бъдеш в крачка с най- последните промени в сферата на биз-

неса. Това е прието и в другите страни, но не се акцентира толкова много 

вниманието върху този факт. 

В Италия и Испания хората са доста приказливи и свободни в из-

разяването на чувствата си, затова колкото и сериозен да бъде предметът 

на деловия разговор, те не се сдържат толкова. Съответно, практиката на 

преговорите в тези страни, включва по-свободно държане и не толкова 

стриктни изисквания към точността на явяване на срещи, външен вид и 

други критерии. 

Бизнес културата на арабския свят, като принадлежащ към из-

точната култура, е иносказателна, завоалирана, много неточна, недокрай 

разбираема и оставя у неподготвения човек чувство за несигурност в 
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партньора и в резултата на преговорите. Избягване на пряк отговор, мно-

жество комплименти и завоалирани изказвания, произхождат от древните 

обичаи на арабите и начина  им на живот. 

Друга черта на арабските бизнесмени, особено на младите, е 

войнственост и лесно избухване. Причината за такова поведение е това, 

че териториално арабските страни се намират в центъра на постоянни 

конфликти и непрекъснато водят войни. Обичаите на народа са се сфор-

мирали около тези войни и затова, колкото и да са резервирани бизнес-

мените от арабския свят, тази тяхна войнственост е трудно контролируе-

ма. 

Обичаите на азиатските страни се характеризират с много силни 

и почитаеми традиции, древни колкото самите държави. Бизнес култура-

та напълно съответства на тази характеристика. Например, няма по-

големи традиционалисти от японците, дори когато става въпрос за биз-

нес. Привържеността към фирмата, поставянето на груповите интереси 

над личните, уважението към по-възрастните, изразявано непрекъснато – 

това са едни от основните им черти. 

Културните особености на всяка една държава оказват сериозно 

влияние върху формирането на обичаи и практика в конкретната държа-

ва, а обичаите и практиката на няколко държави, срещайки се по време на 

воденето на международни бизнес преговори и сключването на сделки 

като резултат от тези преговори, се повлияват взаимно, развиват, допъл-

ват и променят. Освен факторите на околната среда, културата е опреде-

лена като основна причина за провала на международните преговори. 

Това е доста очевидно, защото преговарящите естествено носят със себе 

си противоречиви цели и поведение, които се основават на различни 

културни ценности и норми (Tinsley 2012). Търсене в Google с ключови 

думи: „защо международните бизнес преговори се провалят“ и „култура“ 

породи над 2 милиона посещения, а на scholar.google над 300 хиляди 

статии, обхващащи тази комбинация от ключови думи. Този голям брой 

посещения вече е свидетелство за факта, че обществената мъдрост от-

режда на културата значителна роля при отчитане на неуспехите и труд-

ностите, възникващи при международни бизнес преговори (Tinsley 2012). 

Тъй като международното бизнес договаряне се ръководи от правилата и 

практиката на международния бизнес ще дадем за пример т.нар “правила 

ИНКОТЕРМС”. ИНКОТЕРМС (от англ. - Incoterms - 

InternationalCommercialTerms) - това са Международни правила на тълку-

ване на търговските термини. Те са разработени от Международната 

Търговска Камара – неправителствена организация на бизнес общности-

те, създадена през 1919 г. и обединяваща сега десетки национални тър-

говско-промишлени палати (ТПП, а също и отделни търговски организа-

ции и обединения (щаб квартирата на МТК -  гр. Париж, Франция). Пра-
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вилата ИНКОТЕРМС имат за цел да облекчат процеса на сключване и 

изпълняване на сделките по международна покупко-продажба на контра-

гентите от различни държави чрез четливо формулиране и писмено зак-

репване на стандартните условия на договорите. 

 

 
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особеностите на националните бизнес култури са фактор, повлия-

ващ начина и резултата на водене на международни бизнес преговори и 

формирането на националните практики. Воденето на успешен междуна-

роден бизнес е невъзможно без познаването на тънкостите на международ-

ното бизнес договаряне. Договарянето е ядрото на международния бизнес, 

около което той се построява. Затова за бизнес срещи се изпращат опитни, 

професионални преговарящи, добри психолози с развита интуиция и голям 

багаж от знания. А познаването на международните  практики и национал-

ните особености на бизнес културите са най-ценните неща в този багаж. По 

отношение на културния контекст в ранните преговори, както и настоящи-

те изследвания, остават силно повлияни от работата на Хофстеде (2012), 

особено от неговата типология на културните измерения.  Изследването 

подкрепя моята хипотеза, че националната култура въздейства върху ре-

зултата от международните бизнес преговори.  
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