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Dear readers,
Dear authors and friends,
In this issue of the magazine we continue to present the best research
papers submitted at The First International Science Conference
Knowledge Society and at the Second International Science
Conference for Young Researchers “Technical Science and
Industrial Management”. More than 65 scientific papers were
presented at the conferences from scientists from Bulgaria, Romania,
Ukraine, Lithuania, Latvia, Czech Republic, Slovakia representing
more than 13 universities and Research and Development Centers.
As a result of high scientific level of the papers, The Editorial Board
took decision to publish in 3 issues of the magazine the best of the
papers. All scientific papers were put under independent review from
two persons with academic rank. They selected most valued
scientific papers. Editorial Board express gratitude to the reviewers
for their qualitative and thorough work.
In this issue of the KSI Transactions on KNOWLEDGE SOCIETY
we published 17 research articles from scientific sections:
Management and Technological innovations.
Kind regards of all our readers!

Editorial Board
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The Analysis of Customers Needs in Relationship with
the QFD
Ana-Andreea MIHĂRTESCU1, Mircea NEGRUŢ2

II. TYPES OF NEEDS

Abstract. In this paper we proposed to analyse the
customers needs in relationship with the QFD (Quality
Function Deployment). QFD provides a standardized
method of representing customer needs. This method is by
no means a method of learning what de customer needs are
(acquiring the Voice of the Customer), but it does provide a
way of systematically representing of those needs.
Keywords – customer needs, QFD, VoC.

To satisfy customers, we must understand how
meeting their needs effects satisfaction. There are three
types of customer needs to consider (see Figure 1) (Kano,
et al 1984).

Satisfaction

Revealed

I. INTRODUCTION
QFD was developed to design quality into a product
[1]. QFD utilizes basic dimensionality within a project to
provide a structured way of designing quality into a
system. It addresses dimensions including customer need,
quality characteristics, functions, parts, and failure modes.
A customer need is the quality demanded by the
customer. A quality characteristic is a measurable
attribute by which one can measure whether a customer is
getting the demanded quality The "voice of the customer"
is a process used to capture the requirements/feedback
from the customer (internal or external) to provide the
customers with the best in class service/product quality.
This process is all about being proactive and constantly
innovative to capture the changing requirements of the
customers with time.
The "voice of the customer" is the term used to
describe the stated and unstated needs or requirements of
the customer. The voice of the customer can be captured
in a variety of ways: Direct discussion or interviews,
surveys, focus groups, customer specifications,
observation, warranty data, field reports, complaint logs,
etc.
This data is used to identify the quality attributes
needed for a supplied component or material to
incorporate in the process or product. Further, QFD
allows customers to prioritize their needs, benchmark us
against our competitors, and then direct us to optimize
those aspects of our product and organization that will
bring the greatest competitive advantage.

Exciting
(unspoken)

Need
Unfulfilled

Need
Fulfilled
Expected
(unspoken)
Dissatisfaction

Fig. 1. Kano Model (adapted). Products and services must
meet all three types of requirements - not just what the
customer says.
Revealed Needs are typically what we get by just
asking customers what they want. These needs satisfy (or
dissatisfy) in proportion to their presence (or absence) in
the product or service. Fast delivery would be a good
example. The faster (or slower) the delivery, the more
they like (or dislike) it.
Expected Needs are often so basic the customer may
fail to mention them - until we fail to perform them. They
are basic expectations without which the product or
service may cease to be of value; their absence is very
dissatisfying. Further, meeting these needs often goes
unnoticed by most customers. Expected needs must be
fulfilled.
Exciting Needs are difficult to discover. They are
beyond the customer's expectations. Their absence doesn't
dissatisfy; their presence excites. These are the things that
wow the customers and bring them back. Since customers

1
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2
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environment. They may wish to use a product with low
consumption of energy and an easy to be recycled
product. Besides the customer’s needs with reference to
the environment, the international norms for the
environment protection shall be observed.
The ergonomical needs refer to the characteristics of the
product which bring about additional comfort in usage.
The aesthetical needs refer to the impact of the product
over the customers senses (subjectively expressed), the
most remarcable being the visual effect correlated with
the product market image. These needs generally aim at
the form, color, surfaces texture and the overall
dimensions of the product.
The category of emotional needs is considered the most
difficult category to be defined and evaluated, because it
refers to the product impact over the customer’s
emotional side. For example, various characteristics of the
product may create the feeling of luxury, wealth, safety,
etc. to the customer. An important aspect of the emotional
needs is the fact that they are difficult to be measured and
almost impossible to be predicted.
The economic needs are those which impose the quality
of the product at the minimum cost.

are not apt to voice these needs, it is the responsibility of
the organization to explore customer problems and
opportunities to uncover such unspoken items.
Kano's model is also dynamic in that what excites us
today is expected tomorrow. That is, once introduced, the
exciting feature will soon be imitated by the competition
and customers will come to expect it from everybody.
Kano found that the exciting needs, which are most tied
to adding value, are unspoken and thus invisible to both
the customer and the producer. Further, they change over
time, technology, market segment, etc. The Voice of
Customer analysis tools and techniques were created to
break through this dilemma.

A. What information does the customer supply for the
product design process?
The information supplied by the customer have to be
transposed in the product design specifications. There is a
great variety of requirements from the part of the
customers with respect to the new product, but they need
to be grouped according to various techniques and
criteria. The major problem is the quality of the
information which should have a great impact as far as the
success of the product is concerned. Figure 2 presents the
main categories of needs from the part of the customers
transposed in design specifications.

B. Gather Customer Needs
The steps for gather customer needs are:
1. Plan collection of customer needs. What sources
of information will be used? Consider customer
requirement documents, requests for proposals,
requests for quotations, contracts, customer
specification
documents,
customer
meetings/interviews, focus groups/clinics, user
groups, surveys, observation, suggestions, and
feedback from the field. Consider both current
customers as well as potential customers. Pay
particular attention to lead customers as they are
a better indicator of future needs. Plan who will
perform the data collection activities and when
these activities can take place. Schedule
activities such as meetings, focus groups,
surveys, etc.
2. Prepare for collection of customer needs.
Identify required information. Prepare agendas,
list of questions, survey forms, focus group/user
meeting presentations.
3. Determine customer needs or requirements using
the mechanisms described in step 1. Document
these needs. Consider recording any meetings.
During customer meetings or focus groups, ask
"why" to understand needs and determine root
needs. Consider spoken needs and unspoken
needs. Extract statements of needs from
documents. Summarize surveys and other data.
Use techniques such as ranking, rating, paired
comparisons, or conjoint analysis to determine
importance of customer needs. Gather customer
needs from other sources such as customer
requirement documents, requests for proposals,
requests for quotations, contracts, customer

The functional needs refer to what is expected from the
product, which is its global function and its service

Functional
needs
Ecological
needs

Ergonomical
needs
Customer’s
needs
Aesthetical
needs

Emotional
needs
Economic
needs
Fig. 2. Types of needs

functions that have to be carried out by it. Functional
needs refer to the product individual performances, its
reliability during a longer period of operation, its
durability and servicing all during the product operation,
etc.
The ecological needs refer to the product manufacture,
use and integration within the natural environment, as
well as its recycling when no longer used. Customers may
have opinions concerning the manufacturing process and
the materials used for the product manufacture with a
view not to affect the environment. The customers would
not buy a product with a negative impact over the
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specification
documents,
customer
meetings/interviews, focus groups, product
clinics, surveys, observation, suggestions, and
feedback from the field.
Use affinity diagrams to organize customer
needs. Consolidate similar needs and restate.
Organize needs into categories. Breakdown
general customer needs into more specific needs
by probing what is needed. Maintain dictionary
of original meanings to avoid misinterpretation.
Use function analysis to identify key unspoken,
but expected needs.
Once needs are summarized, consider whether to
get further customer feedback on priorities.
Undertake meetings, surveys, focus groups, etc.
to get customer priorities. State customer
priorities using a 1 to 5 rating. Use ranking
techniques and paired comparisons to develop
priorities.

There is no one monolithic voice of the customer.
Customer voices are diverse. In consumer markets, there
are a variety of different needs. Even within one buying
unit, there are multiple customer voices (e.g., children
versus parents). This applies to industrial and government
markets as well. There are even multiple customer voices
within a single organization: the voice of the procuring
organization, the voice of the user, and the voice of the
supporting or maintenance organization. These diverse
voices must be considered, reconciled and balanced to
develop a truly successful product.

III. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT
After establish the KANO rankings of the proposed
functional and nonfunctional requirements, use the House
of Quality from Quality Function Deployment (QFD) to
further prioritize the requirements. The House of Quality
will help you stay focused on the customer’s priorities.

C. Gather the Voice of the Customer
The usual steps in creating the Customer Needs
Section are:
1. Gather the Voice of the Customer
- Interview customers;
- Gather customer complaints.
2. Sort the Voice of the Customer into major
categories, including:
- Needs/benefits;
- Substitute quality characteristics;
- Reliability requirements.
3. Structure the Needs in an affinity diagram.
D. Capturing the Voice of the Customer
Once a product plan is established which defines the
target market and customers, the next step is to plan how
to capture these customer's needs for each development
project. This includes determining how to identify target
customers, which customers to contact in order to capture
there needs, what mechanisms to use to collect their
needs, and a schedule and estimate of resources to capture
the voice of the customer (project plan for product
definition phase).
As opportunities are identified, appropriate techniques
are used to capture the voice of the customer. The
techniques used will depend on the nature of the customer
relationship as illustrated below.

Quality Function Deployment or "QFD" is a flexible
and comprehensive group decision making technique
used in product
or service
development, brand
marketing, and product management. QFD can strongly
help an organization focus on the critical characteristics of
a new or existing product or service from the separate
viewpoints of the customer market segments, company, or
technology-development needs. The results of the
technique yield transparent and visible graphs and
matrices that can be reused for future product/service
developments. [4]
In QFD to see our customer’s problems and
opportunities as they happen. Unlike other customer
information gathering techniques, such as focus groups,
we do not ask questions about our problems with
technology or marketing, we are not removed to an
artificial site such as a meeting room and we are not
relying on customers’ memories to report problems to us.
Rather, we can employ all of our senses to work for us by
using contextual inquiry, video taping, audio taping,
direct observation, direct interviewing with customer’s
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In the figure 4 we presented the House of Quality for
the mirror

employees, etc. for the larger purpose of trying to
understand how we can help our customers better
conduct their business with their customers.
Quality Function Deployment requires that the basic
customer needs are identified. Frequently, customers will
try to express their needs in terms of "how" the need can
be satisfied and not in terms of "what" the need is. This
limits consideration of development alternatives.
Development and marketing personnel should ask "why"
until they truly understand what the root need is.
Breakdown general requirements into more specific
requirements by probing what is needed.
QFD uses a series of matrices to document
information collected and developed and represent the
team's plan for a product. The QFD methodology is based
on a systems engineering approach consisting of the
following general steps:
1. Derive top-level product requirements or
technical characteristics from customer needs
(Product Planning Matrix).
2. Develop product concepts to satisfy these
requirements.
3. Evaluate product concepts to select most
optimum (Concept Selection Matrix).
4. Partition system concept or architecture into
subsystems or assemblies and flow-down higherlevel requirements or technical characteristics to
these subsystems or assemblies.
5. Derive lower-level product requirements
(assembly or part characteristics) and
specifications
from
subsystem/assembly
requirements
(Assembly/Part
Deployment
Matrix).
6. For critical assemblies or parts, flow-down
lower-level product requirements (assembly or
part characteristics) to process planning.
7. Determine manufacturing process steps to meet
these assembly or part characteristics.
8. Based in these process steps, determine set-up
requirements, process controls and quality
controls to assure achievement of these critical
assembly or part characteristics.
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IV. CONCLUSION
Understanding the true needs of customers requires
work on the part of designers and planners. It has never
been an easy task, just ask anyone who has designed a
product for what the customer thought he wanted, only to
find out that the product was still not acceptable.
Analyzing the voice of the customer has come to be a
tried and true way of getting a complete and accurate set
of both the spoken and unspoken requirements of the
customer, for later deployment with QFD into an assured
design and delivery of the product, service, software, and
even business processes.
Quality Function Deployment is an extremely useful
methodology to facilitate communication, planning, and
decision-making within a product development team.
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Characteristics of Market Study for Niche
Products:Surgery Implants
Grecu Eugenia1, Popovici Adina2,
registered remarkable therapeutical results. For the
subjects that have suffered different traumas, those with
malformations
or with other affections of the osseous skeleton, prosthetic
restorations by implants use have proved themselves to be
extremely efficient, their superior qualities being both
functional, and psychological. In national premiere, at the
Centre for Modelling the Prosthetic Appliances and
Operations on the Human Skeleton from the Polytechnic
University of Timisoara CM-PICSU, through studies and
research at international level standards, the first implants
and osseous fixation appliances have been produced. It
has been proven in this way that in our country products
which are competitive with those existing abroad can be
made. But, until now, no systematic study on the market
of these niche products has been done. Such a study aims
the achievement of the compatibility and competitivity
level which is necessary for the full integration in the
European research area.

Abstract The project aims to achieve a market study in the
sphere of biomechanics; the concerned products are niche
ones, such as: surgery implants. Biomechanics is an
interdisciplinary field and of linkage between Mechanics and
Medicine, of great present interest in the world.
Within biomechanics, mechanical modelling, on the basis
of which the achievement of prosthesis and human skeleton
implantation for the normal functions of the different
apparatus of the human body is possible, is of a special
importance.
Implants are objects realised of biocompatible materials,
with the purpose of being introduced in the human body,
where they will remain for a while in order to reconstruct
bones or will be extracted after the fracture repair.
Keywords niche, implants, biocompatible ,biomechanics.

I..THE RELEVANCE OF THE THEMATIC AREA
The project aims to achieve a market study in the sphere
of biomechanics; the concerned products are niche ones,
such as: surgery implants. Biomechanics is an
interdisciplinary field and of linkage between Mechanics
and Medicine, of great present interest in the world.
Within biomechanics, mechanical modelling, on the
basis of which the achievement of prosthesis and human
skeleton implantation for the normal functions of the
different apparatus of the human body is possible, is of a
special importance.
That is why the use of images resulted from
computerised tomography processing in the purpose of
projecting and achieving implants for the human skeleton
is another research direction which is prioritizing at the
national level.
Implants are objects realised of biocompatible
materials, with the purpose of being introduced in the
human body, where they will remain for a while in order
to reconstruct bones or will be extracted after the fracture
repair.
The advantage of the miniplates use and screws
technique consists of obtaining a high degree of stability
of the reconstructed bone area. Implantology has
registered an important progress since the moment when
titan osteointegration was demonstrated, titan implants
having

II.THE IMPORTANCE OF THE PROPOSED THEME
In the technical education and especially in the hightech fields, an extremely rapid development at the world
level has been registered, that Romanian education and
research are forced to keep up with; the increase in the
volume of knowledge trend is even more accelerated in
these fields, which raises special problems, requiring
adaptation to requirements that are rather global, than
local.
Biomechanics represents a new research field, of great
interest for both medicine and top industries which aim at
elaborating new materials and new technologies. It has a
pronounced interdisciplinary character and has registered
lately a special development. If the first biomechanics
studies have occurred in the field of orthopaedics, more
recent but of a special strength are the biomechanics
studies in the field of stomatology.
A good cooperation and interdisciplinary in solving
biomechanics problems between different categories of
specialists: doctors, engineers can be noticed. A top
institution in biomechanics is
The Centre for Modelling the Prosthetic Appliances
and Operations on the Human Skeleton CM-PICSU,
which is conceived to develop as a research - design micro production unit that reunites more universities and
hospitals from the country: the Polytechnic University
Timisoara UPT through Mechanical Faculty - Mechanical
Department, University of Medicine and Pharmacy
Timisoara through: Municipal Clinical Hospital
Timisoara SCMT - Clinic of Craniofacial Surgery

1
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Implantology has registered an important progress
since the moment when titan osteointegration was
demonstrated, titan implants having registered remarkable
therapeutical results. For the subjects that have suffered
different traumas, those with malformations or with other
affections of the osseous skeleton, prosthetic restorations
by implants use have proved themselves to be extremely
efficient, their superior qualities being both functional,
and psychological.
Implants are done in accordance with the standards
collection that is approved at national, European and
world level, standards that include conceptions,
conditions and technical and medical knowledge.
They may have untreated surfaces, treated by deposal of
other substances, treated mechanically through sandblasting.
The treatment of fractures in general aims to reconstruct
completely and rapidly the functions of the skeleton and
consists of uniting various anatomic forms, depending on
the localization of the fracture. The rests of the bones are
capable of taking over the tasks and the implant must
substitute the lost extension properties. This loading is
split between the bone and the implant, the latter one
having to be ductile and adaptable at the surface of the
bone. In accordance with the shape and the material that
is used, there are more types of implants:
-Implants made of biodegradable materials: used for
fixing the bones of the skull of the patients of different
ages; have the big advantage that throughout a year, they
may be assimilated by organism and eliminated. The
principle that lays at the basis of this application is the
decomposition of the biodegradable polymers in the
human body in contact with the water.
- Stabilizing implants, made of titan and biocompatible
non-oxidable steel: used for the severe traumas of the face
skeleton which requires a big number of screws and
plates; titan implants are preferred, because they have a
high resistance to corrosion, because of the spontaneous
formation of the thin layer of oxygen. Pure titan has a
passive behaviour and does never causes toxic or allergic
reactions. In the treatment of the fractures, the function of
the implant is extended as much as it is necessary for the
affected bone, so that to resist to the right functional
loading.
The clamping through plates excludes the
interfragmentary movement and achieves the interpressing of two surfaces, bone-bone or implant – bone.
Implants that are used for the reconstruction of the skull
are normalised; there are technical specifications for
materials and dimensions. The systems of the different
dimensions are symbolized with numbers and are used for
the different areas of the skull. The system representation
is indicated by the range of dimensions of the screws.
Screws are basic elements for the fixation of plates or
of the similar appliances on the bone, in order to keep the
osseous fragments united. For complicated situations, for
the patients with severe deficiencies, special appliances
for the fixation of the osseous fragments, called fixation
appliances are used. Fixation appliances are very well

CCOMF and Departmental Hospital Timisoara Orthopaedic Hospital no.1 Timisoara COT, Technical
University Cluj-Napoca UTCN trough: Department of
Mechanisms and Fine Mechanics and Department of
Mechanics and Software, Polytechnic University
Bucuresti UPB through Mechanical Department,
University of Craiova UC - Faculty of Medicine trough
Clinic of Craniofacial Surgery CCOMFC, Central
Military Hospital Bucuresti SMCB). Those working
within this structure are high class specialists, who have a
high potential of assimilating the last technologies in the
field and of permanent adaptation to the market
requirements. CMPICSU has succeeded to generate from
its own funds (to which a financing through the National
Research and Development Plan has also been added).
The Laboratory for Implants Certification and Fixation
Appliances that are Used in Osseous Surgery and
Stomatology CIDUCOS.
A priority of the activity of CMPICSU is elaborating
knowledge, transmitting them, bringing contributions in
the prioritizing fields of science and technology of the
beginning of the 21st century and the wide, flexible,
interactive and continuous formation of specialists.
The proposed theme fits research orientation in the
prioritizing directing lines of the European research,
according to the Framework Program 7 of the European
Union for the period 2007-2013 (PC7). The theme
contributes to developing a dynamic and competitive
social and economic environment, oriented towards the
high technology fields and capable of meeting the long
term strategic development requirements, in the context of
the globalized economy. It contributes to realizing the
transfer of science, technology and know-how, production
and special services for the clients .In the same time, the
theme stimulates the opening of the university and
interaction with the economic, administrative and social
environment at the local, national and global level, as well
as to the permanent support for the cooperation and
interinstitutional collaboration. On the basis of the
analyses of data obtained within this study, the research
and production activity will be oriented, so that the
market requirements are satisfied to the highest degree.
Through elaborating more efficient models, present
engineering methods will be perfected and different
biomechanics problems will be better solved.
III.THE ACTUAL KNOWLEDGE STAGE IN THE
AREA RELATED TO THE SUBJECT PROPOSED
No rigorous market study on implants has been made in
Romania until now.
Implants are objects made of biocompatible materials,
with the purpose of being introduced in the human body,
where they will remain for a while for bones
reconstruction or will be extracted after the fracture
repair. The advantage of the miniplates and screws use
technique consists of obtaining a high degree of stability
of the reconstructed part of the bone.
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personalized mandibulary has been made in national
premiere, implanted successfully by the medical
collective of the basis. Research has also allowed the
publication of the paper -Human Mandibulary - Imagistic
and Biomechanical Studies-, which represents the first
Romanian book of biomechanics that uses numerical
modellings on the basis of the images acquisition and
processing. As a concrete result of the research activity in
this field, the first Romanian Case of surgery implants and
the first osseous fixed appliance have been achieved, and
homologated by The Ministry of Health in the year 2004.
It has been distinguished with the third price at the ConRo
2004 -Made in Romania- Exhibition. Within CMPICSU,
the different types of defects of the osseous skeleton can
be analyzed on specialized installations, and surgery and
mechanical methods of repair can be projected. Packs of
programs specialized in the processing of images obtained
through
scintigraphy,
tomography,
serigraphy,
cephalometry have already been realized here.
Dental implants made in the CIDUCOS laboratory
have only costed 50-100 euro and are at least as
performant as those obtained abroad. The quality of the
products is guaranteed by applying some fabrication
procedures that are imposed by the quality assurance
systems.
In present, the CIDUCOS laboratory is accredited for
making certain types of implants, such as those used in
the cranial-facial surgery, oral-jaw-facial, orthopedics and
dental implants.
In the field of surgery implants, both in hospitals, and in
private clinics such imported products with a very high
commercialization price are used.
The spreading of the use of surgery implants in our
country, inexistent until now, of a study on this market
makes this investigation very necessary.
The subject which we propose will make references to
few publications from different areas, such as:
marketing,consumer behaviour,psychology and sociology.

tolerated by patients and can be used for: all types of
skulls with any kind of deficiencies; the cases when the
treatment with implants of plate type has not given
results; situations when a graft is necessary. They allow
the correct multidirectional displacement on more levels,
as well as correcting the implant position during the bone
reconstruction period. They have various forms and
dimensions, which are specific to the bones that are about
to be implanted, and so have implants. Fixation
appliances have a modulary construction, with more
branches in different levels.
The dental implant has been conceived as a method of
replacing a tooth or a group of teeth that are lacking on
the jaws arches. Throughout the time, in order to assure a
link as stable and lasting as possible between the surface
of the implant and the bone, implants of various forms
have been proposed and used, but the practice has shown
that the treatment by the implant with the shape of a
screw has the best results. The key of this success consists
of the bigger contact surface between the implant and the
osseous tissue, as well as in the fact that the surgery
procedure is less traumatising than in the case of the use
of the other types of implant. As a result, in present this
type of implant is used at the largest scale.
The dental implant is a metallic body that is placed in
the jaws osseous tissue and/or mandibulary. Once
accepted, the implant takes over the function of the dental
root. Accepting the implant requires the formation and
consolidation of the link between the surface of the
implant and the osseous tissue. All the other
superstructures that are attached to the implant are part of
the prosthetic work that will replace one or more teeth. In
the case of modern implants, the superstructure is formed
of the dental crown and the link between this one and the
implant. In our country, implantology has overcome the
pioneering stage, being successfully practiced by an
increasing number of dentists.
The treatment by implants is complex and lasting, but
disadvantages towards the classical alternative justify
completely such an option. Presently, numerous patients
have chosen the therapy by implants advantages: in the
case of a lack of a tooth, the respective area is
prosthesised; without affecting the neighbouring teeth. If
more teeth are lacking, a fix prosthetic work may be
sustained by the aid of a big number of implants.
The treatment by implants is a complex procedure, the
use of technology of last generation and of good quality
implants being compulsory for guaranteeing success. The
cost of this type of treatment is bigger than that of the
classical treatments. In the stomatological offices, the cost
of an implant is of several hundreds euros. The cost of
superstructures is added to this cost.
The use of processing of images obtained by
computerised tomography in the purpose of projecting
and realizing implants for the human skeleton is a
prioritising research direction at national level. In The
Multiple Users Research Base –The Centre for Prosthetic
Modelling of Surgery Interventions on the Human
Skeleton (BCUM CMPICSU), an artificial Titan

IV.ORIGINAL ASPECTS OF THE RESEARCH
. The analysis of the existing situation in CMPICSU and
the CIDUCOS laboratory represents the starting point in
the project; this requires first of all the marketing audit, so
an analysis of the internal and external environment of the
unit.
External audit will analyze the market, the competition
and will also include the PEST analysis. The market will
be analyzed by the means of the elements: size, increase
trends, structure, capacity, marketing methods, access etc.
competition represented by the enterprises that offer the
same products/services or their substitutes of the
consumers from the actual or potential markets will also
be explored. The PEST analysis will include: the political
factors, (governmental and international settlements,
taxes, normative acts, general constraints and of the local
authorities, etc.); the economic factors (inflation,
acquisition costs, transport and sell costs, etc.); sociocultural factors (population’s average age, life style,
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equipment, adding a few elements able to make the
research team’s work easier. The risk this research could
face is an eventual lack of information about certain
relevant indicators or in impossibilities of establishing
some constructive research contacts with potential units,
users of surgery implants. In this case, the solution is the
achievement of a secondary analysis, starting from
already published information. The research team has the
experience in market studies and has accumulated both
theoretical and operational knowledge.

interest in health, the culture and education level, etc.);
technological factors (inventions and innovations, the
virtual reality systems, etc.). These factors can affect the
unit, but are outside its control. Once identified, they will
be analyzed in relationship with the unit in a certain order,
having as a criterion the degree in which that can
influence its activity.
Internal audit will regard the operational variables of
marketing, analyzing the situation from the CIDUCOS
laboratory: sales (total, by geographical area, by client, by
product, by the way of selling-rates, cash etc.); market
quotas; costs and profit; information and marketing
research; the marketing mix: product, price, distribution,
promotion, operations and necessary resources.
The results of the marketing audit will be materialized
in the SWOT analysis; its aim will be to study the
essential characteristics of the CIDUCOS laboratory that
shape its identity and could advantage it in the future
activities. It will include: the strengths (extremely well
prepared stuff, low costs, etc.); weaknesses (the marketing
is not developed accordingly etc.); opportunities
(potential development of products to meet demand,
entrance on other external and internal markets, the
creation of new marks for gaining a favourable position
on the market, etc.); threats (entrance of other competitors
of the respective market, the decrease of the consumer’s
interest in the traditional products, the occurrence of
internal and external normative acts, etc.).
Every unit wants to transform the threats in
opportunities, by the efficient use of its available
resources. That is why, the next step will be that of
establishing: the marketing objectives (in which the
direction for the future will be decided, the desired
results) and the marketing strategies (the actions that will
be undertaken for achieving them).
The proposed theme may have a substantial input to
activity development of CIDUCOS by establishing some
realistic marketing objectives and a bigger probability of
achieving the general objectives derived from the mission
of this laboratory; better coordination of the whole stuff’s
activity, the bigger probability of identifying future
evolutions of markets and products , the increased
capacity of facing changes, the more efficient
communication between the actors from this market, the
more efficient allocation of organizational resources in
function of market opportunities and transformation of
threats in opportunities by the efficient use of its available
resources.
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The Evolution of the Private Medical Services Market in
Romania
Grecu Eugenia1, Popovici Adina2,
Abstract In Romania, the medical services market has
registered significant mutations. The amounts of money
allocated to the medical services have risen from one year to
another, but their quality is still far from expectations.
Part of the activities from the public field has been
externalized. On the other side, the private medical services
have registered a remarkable growth.
Key words: services, externalization, privatization, free
loan.

significantly changed due to the banking policies, which
have come with dedicated products and more and more
attractive offers.
Now, the big difficulty resides in the fact that the prices
of the buildings have increased very much in comparison
with the years when the privatization has started, the hightechnology has become more and more diversified and
still inaccessible at a large scale, and the human resources
in the field have become limited. In the close future, a
significant rise of prices in the private stomatology sector
is expected. The reasons regard the crisis of human
resources in the field – based on the fact that a lot of
specialists go to the West – the increase of the minimum
wage on economy, the alignment to the European
standards and the foreign capital infusion.
Among the private medical services which have
developed the most, there are the sophisticated procedures
of diagnosis, the diverse esthetic implantology, laser
therapy and psychotherapy. Romanians’ orientation
towards private medical services is also due to the fact
that there is a centralized system of communication, the
clients feel respected, they see that quality materials and
apparatus are used and also because they are received in a
friendly environment; the private medical services which
Romanians use are: the stomatological ones, those of
para-clinical investigations, pediatric, gynecology etc.
Romanians allocate for health, on average, about 20%
from the net annual revenue, including the expenses foe
medicines.
There are three categories of services which develop in
parallel. They refer to services of ambulatory on a
subscription bases, with integrated and more and more
complex services for an increasing number of employers;
the services of labour medicine, where their compulsory
character has led to an important development; the
specialized and intensively technological services, such
as hospitals, maternities, diagnosis centers and plastic
surgery clinics.

I. THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE
MEDICAL SYSTEM
The beginnings of the private medicine in the postDecember 1989 Romania can be found in the period
1993- 1994, when the first private laboratories and
cabinete stomatologice have occured. Besides, in 1993, a
lot oif practitioners were already associated to the
Dentists Association who have already had private cabins
which were functioning well at the time. The
development of the surgeries has led to the development
of the radiology and dental technique centers. In parallel,
the gynecology cabinets have developed rapidly, and,
then, in the period 1994-1995, those of family planning.
In 1996, a second leap of the health market has taken
place, both the network of private surgeries, and the
pharmaceutical industry and medical apparatus have
developed. The years 1995 and 1996 have represented the
moment when the first private clinics have occurred in
Romania. Their evolution has been natural. They have
spread as chains of clinics for which the subscriptions for
medical services have served as a financing source for the
development of medical services.
The last step for building a real private system is to
open a private hospital with doctors hired exclusively by
it. But we can talk about the development of the private
medical segment only after 1998.
Among the other medical sectors, stomatology has
experienced the fastest privatization process. So, the
stomatologists have been the first who have started the
activity, the majority with second-hand equipments. If in
the years 2000- 2001, Romania was still a good market
for second-hand equipments, nowadays things have

II. A PATIENT PROFILE
Those who address themselves to the private clinics of
big dimensions in order to benefit from superior quality
investigations are, generally, employees with ages ranging
between 25 and 55 years, who possess revenues of over
400 - 500 euros, but who do not have in the wage package
medical services. Generally, they are persons with an
average and above average education and big revenues,
who have become discontent or no longer trust other
types of services, so that they address themselves to the
private suppliers of medical services. With regard to
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regarded as a client. In the public health system, the
psychological needs are not taken into account, because
of the lack of personnel, the lack of motivation in exerting
the professional functions or to the lack of an appropriate
endowment, even in the case when the medical
component is impeccable. And this is the very aspect
which changes radically in the private environment
supply. In this case, the client is treated differently. The
ambiance from the private surgeries or clinics is meant to
create a welcoming, warm and pleasant space, able to
ensure not only the physical comfort, but also the
psychological one. The patient’s time is taken into
account, the appointments system functions effectively
and there are personnel with the tasks of receiving the
patients and scheduling the consultations, so that the
person who demands the consultation is treated with
consideration and importance. The need of security and
protection is also ensured in the case of the private
medical services by the fact that endowments or
investments are impressive with regard to the medical
equipments and instruments, and the aspects linked to the
hygiene are approached very carefully. In addition, the
medical stuff is motivated to give to each patient the
appropriate importance.
The private medical services have become the first
option especially as a result of this different approach.
They have gained the confidence of those who want to
receive a quality care and treatment.

Romanians’ orientation towards private or public medical
services, several factors must be taken into account, such
as: the geographical ones, the revenues and the age. An
estimation could be 80/20 in favour of the medical
services from the public health system. It is important to
remember that the private medical services are
concentrated mainly on the big urban centers. Taking into
account the branch of medical services, the percentage of
those who address themselves to particular clinics is
higher on ambulatory, while on the segment of hospitalspecific services, the percentage of the patients who go to
private hospitals is probably under 1%; Romanians who
use private medical services are demanding, calculated,
active persons, they are looking for physical and
psychological comfort and estimate the percentage of
people from Bucharest who prefer private medicine to 1520%. The profile of the Romanians, who use private
medical services, is, mainly, employees of the
multinational companies or of Romanian companies
which are concerned with keeping and motivating the
stuff.
But there are also an important number of patients who
make sacrifices at other expenses in order to give the
necessary attention to the health.

III. THE ADVANTAGES AND
DISADVANTAGES OF THE PRIVATE
CLINICS

IV. HUMAN RESOURCES IN THE PRIVATE
CLINICS

Among the advantages that the private clinics and
hospitals offer to the patients, there are: the quality of
services, the correct behaviour of the medical stuff
towards patients, as well as the lower prices, on the
grounds of the intensification of the competition in the
field.
The disadvantages could occur because the private
system does not cover all the segments, in the sense that
certain operations can be performed only in state medical
units from Romania, although the private hospitals
segment has started to develop itself and there are already
more suppliers of such services on the Romanian market,
it is very likely that a patient still does not find, within a
private hospital, experienced medical stuff, as in the state
hospitals case. So, the patient uses the private system
mainly for medical services that can be supplied in
ambulatory, preferring to go to a university hospital for
more complex operations.
Another disadvantage of the private hospitals could be
the price of services, which is still prohibitive for many
categories of persons. A private center offers an easier
access to a famous professionist, in conditions of
increased comfort, safety, discretion, punctuality,
attention and responsibility, affability, as well as a more
correct management of means and funds.
Among the disadvantages, we could also mention the
state’ s relative monopoly on the blood, the most narrow
spectrum of available specialists at a certain moment, as
well as the possible lack of experience of the medical
stuff, frequently hired from the beginning in the private
field.
In the private medicine, a different approach of the
doctor-patient relationship is essential from the
psychological point of view. The patient is, first of all,

From the human resources perspective, the personnel
selection in the private clinics is made on the basis of an
evaluation test, meant to test the theoretical notions and
practical skills, followed by an interview.
The evaluation of the medical stuff is done
periodically. Generally, the wages are negotiable and vary
in function of the activity, of the gathered experience, as
well as the education degree.
The wage package contains the transport
reimbursement, mobile telephones for those who have
field work, professional training in the country and
abroad, the participation to specialty symposiums,
congresses, fairs, the studies financing, and bonuses at
holidays, free access to the medical services and private
pensions.
The accent is put on the professional training and
career development; most of the medical stuff chooses the
private sector, due to the possibility of continuous
professional formation and a much easier access to
managerial positions. The complex wage package also
plays an important role.
One of the biggest challenges of a business in the
private medicine field is to attract very good specialists,
able to adapt themselves and to work in the private health
systems, to give the clients the feeling of safety, of trust in
the supplied medical services, and, also, the consistency
in supplying quality medical services.
State medicine still presents a series of advantages to
function on the market. Among these advantages, we
could mention the national health insurance system, the
hospitals and specialists basis, the compensations system,
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With respect to the development strategies, we could
notice that some are focused on the Bucharest market and
the contracts with corporative clients – the retail for the
physical persons not being a priority, yet, and others
prefer to cover in an increasing rhythm the rest of the
country, addressing themselves to a larger range of
potential clients.
The volume of the market is presently of 250000
subscribers (without the labour medicine), with an
increase of 17%-20% per year.
It is estimated that a few players will survive, those
who are organized in an integrated system of medical
services, in which everything is included, from
emergency to specialties, analyses, investigations,
territorial covering. Now, there are more and more
policlinics which occur, because they have found out that
in such activities big profits have been achieved. But,
unfortunately, that period in which high profits were
achieved seems to have passed and, now, the profit rates
are decreasing and investments are increasing.
Besides the integrated institutions, it seems that the
specialized clinics will have very big chances of success
and will be specialized, for instance, in plastic surgery,
urology or orthopedics.
Two aspects are sure with respect to the Romanian
private medical services market future evolution: there is
still place for development, and the potential offered by
the other cities than Bucharest must not be negliglected.
The market is estimated at about 200 mil euro in 2008,
with an annual growth of 20%.

the budgets of the Ministry of Health which are used for
high-tech equipments in emergency and surgery sections,
tradition and, also, the fact that in many localities the
public health system still represents the only solutions for
Romanians.

V. INVESTMENTS
The private medical services supply in Romania has
reached a maximum level when the private hospitals have
been inaugurated. When they are ill, Romanians are
willing to pay important amounts of money, in order to
enjoy the attentive care of doctors, irrespective of the
social category they are part of. There are also numerous
cases when rich Romanians have chosen private clinics
from abroad, in order to benefit from more or less
complicated surgery interventions.
Romanians’ increasing propensity for the private
medical services, perceived as being of superior quality,
has encouraged the big players’ investments in private
clinics and hospitals. The creation in the last years of
numerous private hospitals proves that investments in this
field start to become more and more profitable, as a result
of the increase in the standard of living and of
Romanians’ purchasing power. But the private medical
services market is still difficult to evaluate, especially
because of two reasons: on one hand, because of the lack
of transparency specific to the field, and, on the other
hand, to the multitude of small actors, represented by
small private surgeries and laboratories. They form an
important segment of the market, and their activity is not
evaluated or measured. But, as a trend, specialists think
that, in the future, the development of the private health
services sector will be the result of Romania’s accession
to the European Union, but, also, to the intensification of
the competition through the entrance of new
entrepreneurs on the market.

VII. CONCLUSIONS
In the analysis of the private medical services
development, there are two dimensions: the horizontal
development, for covering a geographical area/population
as wide as possible, and the vertical development, for
covering a complete range of medical services, from
consultations to complex operations. For now, the
companies in the field either expand rapidly in the field,
the main targets being the big cities, either are focused on
the Bucharest market, or offer integrated services. A
certitude is the fact that the market is in expansion,
because there is a lot of space for development.

VI. THE MARKET’S EVOLUTION IN THE
MEDIUM-RUN AND LONG-RUN
At first sight, seen from the exterior, one could believe
that the private medical services market has started to
calm down. On the contrary, all the big players in the
field say that only Bucharest, alone, could still absorb a
lot of investments. For instance, as far as the private
hospitals or the niche medical services suppliers are
concerned, we are still far from the level existing in the
developed states. The private medical services market
increases inclusively in the developed economies.
Countries with a growth rate of the GDP of 2%-3% have
registered increases of the medical expenses of 10% or
more. In Romania, which has an emergent economy, this
market has registered an extremely rapid and sustainable
growth. The total value of the market is, in the present, of
about 200 million euros and will reach the value of
minimum 800 million euros, figure that will be reached in
a time period of about four years. So, in the most
conservative foresight, the market will increase four times
in four years.
The companies are very optimistic, and the investments
that have already been made or announced are high.
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„Project office – fashion or necessity in the modern
Bulgarian management”
„Проектния офис – мода или необходимост
в съвременното българско управление”
Valentina Gotcheva1
Валентина Гочева1
В съвременна България постепенно се засилва
активността и се игражда капацитет за управление на
проекти. За изминалия сравнително кратък период с
външно финансиране от работа по проекти е изграден
и функционира неправителствения сектор.
Държавата регламентира изцяло на проектен
принцип използването на всички средства, които
получава и ще получава от Европейския съюз,
международните
финансови
институции,
многобройните правителствени и неправителствени
донори. Медиите непрекъснато заливат с информация
за неограничените възможности, които се предоставят
пред всеки желаещ да получи финансиране за своя
проект. На най-високо ниво модерното управление на
проекти е признато
като ключово средство за
ефективно социално-икономическо развитие.
Достъпа на нашата страна до фондовете на
Европейския съюз и нарастването на инвестициите на
бизнеса изискват подобряване на качеството на
изготвяните проекти и тяхното по-добро изпълнение.
Нужно е непрекъснато да се влагат усилия за
подготовката на кадри в областта на управлението на
проекти, тяхната специализация и сертификация.
Управлението на проекти се определя като
професия в края на 60-те години на миналия век от
група специалисти, професионално занимаващи се с
тази дейност във фармацефтичната и строителната
индустрия, създали професионална асоциация
“Project Management Institute”. За кратко време са
утвърдени професионални стандарти, етични норми и
принципи. Разработени са и действат множество
програми за обучение в колежи и университети.
Практикуващите в САЩ са високо ценени – по
заплащане това е третата по ред професия след
юристите и лекарите.
У нас истерията за домогване до средства по
проекти е завладяла всички - от развиващите малък
бизнес и стопаните, отглеждащи няколко животни –
до ръководителите на големи предприятия, научни и
образователни институции, кметове и областни
управители. В различна степен те са запознати и
подготвени за усилията ,предхождащи спечелването
на финансиране и още по-трудното реализиране с

Abstract: The paper aims to provoke discussion on the
role of the Project Office in Bulgaria. Different
organizations are at different points on the use and
acceptance of project offices, but in general managers are
searching the way to transform their organizations into
more efficient project-based workplaces with a project office
tailored to the organization needs.
Key wards:Project Office; Project Management
Ключови думи: Проектен офис, Управление на
проекти

В трудовете на много учени подробно е
описана една от най-динамичните съвременни
области на познанието и практиката – управлението
на проекти - от планирането до оценката на
ефективността.
Проекти се управляват от незапомнени
времена. За основополагащи на съвременната система
за управление на проекти се считат програмата на
ВМС на САЩ- “Polaris”, “Apolo space program” на
НАСА и инициативата за стратегическа отбрана “Star
wars”. Примера е последван от гражданските
държавни предприятия, частни компании, обществени
и доброволчески организации – всички те са
използвали системата за управление на проекти, за да
повишат ефективността на своята дейност.
Проблеми свързани с бързо променящата се
външна
среда,
ниската
ефективност
на
съществуващите организационни структури на
предприятията, отсъствието на задължителната
заинтересованост на заетите към производствените
резултати, ограничеността и високата стойност на
ресурсите са наложили формирането на нови
принципи в управлението. Самата методология на
управление на проекти е станала фактически стандарт
за управление. Осезаемите резултати във всички
области на приложение обясняват непрекъснато
растящата популярност.

1

Valentina Gotcheva is from Varna Free University
Валентина Гочева - Варненски свободен университет
„Черноризец Храбър”
1

16

няма да постигне целите си без самоотвержената
работа на всички членове. На всички етапи в
подготовката и изпълнението на проекта тон дава
ръководителя, който трябва да създава обстановка на
доверие и сътрудничество и не трябва да забравя, че
за да могат да се използват оптимално възможностите
на специалистите, трябват пари и време.
В началото се определят параметрите на
проектния офис, актуалните задачи и стратегически
цели. Провеждат се срещи с потенциалните основни
участници в проектите и се дискутират текущите
възможности, трудности, цели и задачи. Събраната
информация се анализира и се изготвя подробен обзор
на текущото състояние и нагласите в организацията за
бъдещето. Съставя се план за усъвършенстване с
препоръки
за
краткосрочни
инициативи
и
стратегически решения. Определят се функциите и
щатната структура на проектния офис. Определят се
категориите участници в проектите, ръководители,
възможни програми за обучение на персонала и
пилотни проекти, и се подготвя стратегия за
взаимодействие.
Следва организиране на изпълнението на
краткосрочните инициативи. Началото на дейността
на офиса включва подбор на персонал за решаване на
най-близките
задачи,
организиране
на
взаимодействието и информиране на останалите
структурни звена в организацията за наличието на
проектния офис и неговите отговорности. Внедрява се
методология за управление на проекти. Определят се
и стартират първите пилотни проекти,съпроводени от
непрекъснат вътрешен мониторинг и контрол.
Изготвят се периодични отчети и обзори.
При етапа на формулиране и реализиране на
дългосрочните
инициативи
резултатите
от
краткосрочните са налице и ползите за организацията
нарастват. Изграденият капацитет за управление на
проекти се усъвършенства. Усилията се концентрират
към подобряване и ускоряване на процесите и
непрекъснато обучение на персонала за успешното
управление на проекти. Постепенно се разгръща
пълноценната
работа
на
проектния
офис.
Разработения в началото план за оценка и развитие
формулира общите стратегически цели и задачи за
проектния офис, а на този етап се разработват,
изпитват и разпространяват методите, стандартите,
програмите за обучение и поддръжка за достигане на
общите цели.
Проектния офис достига ниво на зрялост при
което функционира и поддържа организацията.
Изпълняват се рутинни задачи, усъвършенства се
управлението на проекти и се увеличава степента на
участие на офиса там, където това е необходимо.
Обучението на персонала и другите процеси
продължават да се извършват под управлението на
проектния офис. Участниците в проекта реагират на
действията на проектния офис и процесът се
усъвършенства постоянно.
Според някои изследователи за да може да
работи проектния офис, трябва да са спазени следните

правилно усвояване и отчитане под зоркото
наблюдение на възложителя. Пред всеки от тях стои
огромния проблем с формирането и развитието на
екип, подходящ за реализацията на подобна задача –
проектен офис.
В зависимост от редица фактори - от ресурсите
с които разполага дадена организация – до
манталитета на ръководителя се прилагат различни
форми на организиране на проектния офис. Често
изготвянето на проектното предложение се възлага на
външни експерти от
консултантски къщи,
специализирани в разработването и управлението на
проекти.
В
противоположната
крайност
са
отганизации, дейността на които е изцяло построена
като управление на съвкупност от проекти.
Стуктурата им е гъвкава, динамична и въпросите се
решават бързо, но са налице и някои недостатъци – не
винаги може да се обезпечи пълна заетост в проекта
(например счетоводителя може да е нужен два дни в
седмицата, но получава заплащане изцяло и
непрекъснато както при пълна натовареност), а след
приключването на проекта екипа подлежи на
разформироване. В качеството на компромис се
прилага така наречената „матрична структура”, при
която в организацията има и линейни и проектни
ръководители. Така даден специалист може да бъде
ангажиран да работи в част от времето си по проекта
и в останалата на редовната си позиция, но и в този
вариант наличието на двойна подчиненост е
съществуващ риск.
Различните комбинации на екип и структура
имат определени преимущества. Екип построен по
йерархичен принцип работи бързо. Структура с
хоризонтална подчиненост подхожда по-творчески
към изпълнението на задачите, но за нея е
необходимо повече време. Предварително се определя
взаимодействието между членовете на екипа – роли,
отговорности, задачи, степен на пълномощия,
организационна схема, отразяваща подчинеността.
При вземането на решение за размера на екипа не
трябва да се забравя, че повече от десет човека не
могат да водят нормална дискусия – идеалния вариант
е 5-7 човека.
Природата на хората е разнообразна и
разумното използване в един екип на талантите на
различни хора носи повече ползи. В проектния офис
хора с еднакво ниво на образование, опит и култура се
сработват леко доколкото се разбират един друг с
половин дума. Те с лекота определят процеса или
модерниризират продукта, но са подходящи за
креативно решение или нов процес. Нееднородния
състав постоянно разширява своите творчески
възможности и генерира множество нови идеи за
продукти и процеси, но при натиска на сроковете и
под засилено напрежение неизбежно се появяват
разногласия и конфликти.
Всеки член на екипа работи в него за да му
предложи нещо ценно. Всеизвестно е, че е
невъзможно да се постигнат отлични резултати по
единично, без поддръжката на екипа, а екипа никога
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съпротивление, а то може да повлияе на нивото на
поддръжка от ръководството и ключовите участници
в проектите. Могат да се изменят приоритетите и
офиса да престане да получава финансиране и
поддръжка, без които постигането на резултати е
невъзможно.
Ръководителите на организацията
не са
единствените участници в проекта или пък негови
възложители. Съществуват и други важни участници
в проектите – ръководителите на проекти, проектните
екипи, функционалните ръководители управляващи
ресурси и линейните ръководители. Те, както и
висшето ръководство, трябва да бъдат привлечени от
самото начало, да се изяснят техните потребности,
очаквания и цели. Тези проблеми трябва да бъдат
определени на различни нива, иначе има риск от
пропускане на основна задача.

пет изисквания: стремеж към простота; насочване към
получаването на реални изгоди; планиране;
получаване на подкрепа от висшето ръководство и
взаимодействие.
Важно е работата да стартира от основите без
да се губи чувството за реализъм. Членовете на екипа
трябва ясно да разбират целите на проекта и
разработката на основните планове. Не се налага
оптимизация на всеки аспект от управлението на
проекта.
Необходимо е да се определят найнеотложните проблеми на организацията. Избират се
тези, които не търпят отлагане и концентрацията е
към тях. Провеждат се разговори с основните
участници в проектите от всички нива на
организацията и се препоръчва решаването на един
важен проблем на всяко ниво. От изключителна
важност е свързването на задачите на проектния офис
със задачите на организацията ,и да бъде обяснено как
офиса и работата по проекти помагат за изпълнението
им.
Планирането е неприятен процес за проектния
офис, но за него трябва да се намери време и да се
разработи програма за действие. Ясният план
способства за определянето на очакваните резултати и
за облекчаване на взаимодействието. Поставените
цели по етапи правят видим напредъка и резултатите.
Нужно е да бъдат определени специфични
краткосрочни и дългосрочни решения и да се обясни
как междинното решение ще доведе до решаване на
стратегическите задачи.
Получаването на подкрепа от висшето
ръководство е повече от необходимо,независимо от
дейността, която се практикува . От самото начало е
препоръчително в екипа за управление на даден
проект да бъдат включени проявилите интерес,
засегнатите от конкретната тематика и тези, които
вземат решенията за организацията.
Информацията за работата по проекти и
дискусиите трябва да се водят на всички нива в
организацията. Стремежа е всички да разберат с какво
и защо се занимава проектния офис. За целта се
ползват всички работещи формални и неформални
комуникационни канали в организацията.
Дефинирани са и 5 причини за да не работи
проектния офис: едновременно се прави всичко; губи
се време; ключовите участници в проекта са
забравени; иска се, преди да е дадено; работи се в
среда на вакуум.
Едновременното правене на всичко води риска
от несправяне със задачата и поставяне на екипа в
ситуация на безизходица. Поетапния подход прави
нещата реално постижими.
Взетото решение за създаване на проектен офис
трябва да се осъществява неотклонно. Допускането на
колебания или частичното поддържане на идеята
може да доведе до загуба на поддръжката и загуба на
вяра в идеята от страна на организацията. Загубата на
време води до засилване на организационното

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проектния офис трябва да се разглежда като
подразделение , което помага да се облекчи процеса
на административното управление на проектите и да
се прилагат разумните бизнес практики. Всичко това
води до подобряване контрола върху състоянието на
проектите.
При внедряването на проектния офис печели
екипния подход. Офисът е насочен към обслужване
на различни „клиенти”, с различен опит и идеи, които
трябва да бъдат изучавани и отчитани.
Въпреки че проектният офис не е панацея - не
решава всички проблеми и не е в състояние да
постигне незабавни резултати, наличието му и
неговото добро функциониране е показател за зрялост
на системата за управление в организацията.
Мода
или
осъзната
необходимост
в
съвременното българско управление – проектните
офиси са натоварени с отговорността да привлекат
допълнително финансиране за организациите и да
спомогнат за качественото им усвояване.
Предстои изпълнение на труден проект, в който
са заложени надеждите на обществото за по-добър
живот.
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The change of the Management paradigm – the place
of human resources in the modern business
Промяната в управленската парадигма – мястото
на човешките ресурси в съвременната бизнес
дейност
Aleksandra Dankova Parashkevova1
Александра Данкова Парашкевова1
Още в зората на теорията и практиката на
мениджмънта, учените коментират различни обекти
на изследване. Ф. Тейлър и неговите последователи
разглеждат отделния работник, К. Адамецки –
участъка с оборудването и хората, представителите
на административната школа, започвайки от А.
Файол – предприятието. Като цяло главната задача
на този етап е повишаване на ефективността на
производството чрез разделението на труда и ефекта
от мащаба.
Периодът до 30-те години на ХХ век е прието
да се дефинира като време, когато доминира пазарът
на производителя. Новите продукти с намаляване на
цените (достигнато най-често благодарение на
нарастване на мащаба на производството) бързо
намират своя купувач. В конкурентната борба
побеждава този, който при по-ниски разходи
предлага качествен продукт. И. Ансоф нарича този
период епоха на масовото производство [1].
Но стратегията лидерство въз основа на
ниската цена започна на буксува, защото
първичното търсене постепенно се удовлетворява:
потребителят, не само, че търси по-голямо
разнообразие, но постепенно поема инициативата и
започва да влияние върху предлагането на пазара.
Това
поражда
политиката
на
продуктова
диференциация, която изисква големи инвестици в
научно-изследователски и опитно-конструкторски
разработки (Research and Development - R&D).
Успешното развитие на тези процеси води до там, че
потребителят започва да се разглежда като главен
източник за благополучието на фирмата.
Периодът между 30-те и 50-те години на ХХ век
И. Ансоф нарича епоха на масовия пласмент.
Именно тогава започват първите по-съществени

Abstract: The present article attempts to define a
hypothesis for improvement of the present management
paradigm. The changes are supposed to be founded in a
new approach to the human recourses. The analysis logic
follows the line: from review of the management systems,
through the contemporary theory (with its two basic
conceptions – process and resource approaches to the new
view for the human resources in the contemporary
organization.
Key
words:
management,
organization,
paradigm, concept, human resources
Резюме: Целта на настоящата статия е да се
направи опит да се дефинира хипотеза за промяна в
управленска парадигма, основаваща се на нов подход
към човешките ресурси. Логиката на анализа е: от
преглед на системите за управление към съвременната
теория (чрез двете ú главни концепции – процесния и
ресурсния подход) и оттам към новото виждане за
човешките ресурси в съвременната организация.
Ключови
думи:
управление,
организация,
парадигма, концепция, човешки ресурси.

Целта на настоящата статия е да се направи
опит да се дефинира хипотеза за промяна на
управленска парадигма, дължаща се на новото място
на човешките ресурси в организацията.
Формулирането
на
хипотеза
за
нова
управленска
парадигма
предполага
кратък
ретроспективен анализ на системите за управление,
което ше бъде направено в следващите редове.
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проучвания
на
потребителските
нужди
и
предпочитания. И въпреки, че официалната рождена
дата на маркетинга е 1903 г. [5], реално до
истинското му прилагане има още много време.
След Втората световна война, която за известно
време преустановява еволюцията на системите за
управление и ориентацията им към потребителя,
вниманието отново е концентрираноно върху
намаляване на разходите за производство. Но се
появяват нови методи (в частност, изследване на
операциите) и инструментални средства (първите
поколения ЕИМ), които дефинират предпоставки за
появата на идеята за оптимизация на производството.
Тези възгледи нямат характер на отрицание на
предишните постижения на управленската теория, а
акцентират върху разширяване на възможностите на
мениджмънта за прилагане не на нови средства и
похвати за по-ефективно обслужване на потребителя.
Ориентация към пазара. В края на 60-теначалото на 70-те години ситуацията придобива
други очертания. По това време потребителят
диктува, какво трябва да бъде произведено за
удовлетворяване на неговите нужди и потребности.
Все по-голям дял от разходите за фирмите започва да
отива за изследване на пазара. Популярна става
фокусираната стратегия, която следва по по-добър
конкурентите начин да бъде ориентирана към
удовлетворяване на потребностите на конкретен
контингент купувачи.
Същността на управленската парадигма,
ориентирана към пазара е, се дефинира от факта, че
бързо променящата се външна среда се разглежда
като даденост, която не може да бъде променена.
Главната задача на фирмата се модифицира по
посока приспособяване към факторите на средата (с
пряко и с косвено въздействие). Като следствие, се
появява остра потребност от специални инструменти
на управление, осигуряващи най-добро решаване на
задачата. Един от тези инструменти е маркетингът.
През 70-те години се ражда съвременната
теория на маркетинга. Етапите на нейното развитие
могат да се проследят по имената на сменящите се
концепции – ориентация към отделния потребител
(до 70-те години), социално-етичен маркетинг (до
90-те години), стратегически маркетинг (до наши
дни). Независимо от смяната на концепциите,
същността на маркетинга на практика не се променя,
маркетингът
предполага
използване
на
инструментариум, позволяващ предлагането на
продукти,
съобразени
с
изискванията
на
потребителските сегменти.
Съвременната маркетингова концепция се
характеризира с две съставни части: механизми и
средства на изследване на бързо променящата се и не
поддаващата се на влиянието на организацията
външна среда и маркетингови променливи (модела 4
“Р), управлявани от мениджмънта и сътрудниците.

Съвременния подход – две методологии за
стратегически
анализ
Анализът
показва
съществуването на две взаимнодопълващи се
направления в съвременната теория на управлението
– пазарната и ресурсната концепция за
стратегическо управление. В рамките индустриалноикономическия подход най-важно значение се
придава на степента на привлекателност на отрасъла.
Според М. Портър, предприятие, целящо
стратегически успех следва да се ориентира към
развиващи се отрасли.
Подобна гледна точка доминира през 70-80-те
години. В частност, решенията за диверсификация на
производството се вземаха именно на основата на
предоставящите висока печалба пазари. Но
неуспехът на много от тези проекти поставиха под
съмнение зависимостта на дългосрочния успех
единствено от пазарните условия в избрания отрасъл.
Същевременно, изследванията показаха, че
специфичните вътрешно-фирмени параметри оказват
по-голямо
влияние
върху
вероятността
предприятието да успее, отколкото отрасловите
характеристики.
Затова
в
дискусиите
по
стратегическо управление на преден план излиза
въпросът за приоритетната значимост на собствените
ресурси и възможности на предприятието.
Тези, които подкрепят тази гледна точка считат,
че в рамките на стратегическото управление
„основната задача се състои в това да се развиват
вътрешнофирмените ресурси и компетенции, които
биха позволили на предприятието да завоюва
предимства пред конкурентите” [3].
Така поне два пъти в теорията и практиката на
управлението се отричат предишните подходи.
Вниманието към фирмения мениджмънт се заменя с
пазарна концепция за управление на предприятието,
на свой ред изместена от парадигмата, акцентираща,
не на пазарните възможности, а на вътрешните
ресурси и компетенции на предприятието.
В рамките на ресурсния подход за еднакво
важни се считат всички фирмени ресурси –
материално-технически, финансови, маркетингови,
човешки и др. Еволюцията на подходите, обаче, найсилно засегна управлението на човешките ресурси.
Промените във възгледите за управление на
човешките ресурси в съвременните организации
Концепциите в тази сфера са много. Затова
изследователите на теориите на лидерството са
принудени за удобство да ги класифицират в отделни
групи [3].
В частност сред тези, които е прието да се
отнасят към мотивационния подход, особена
популярност, придобиват т.н. теории “Х” и “Y”,
чийто автор е Д. МакГрегър, и теория “Z” на У.
Оучи. Мотивационният подход се основава на
предположението, че стилът на управление на
ръководителя предизвиква ответна реакция на
сътрудниците
във
формата
на
поведенски
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До днес, независимо от всички разсъждения за
важността на човека в организацията и създаването
на най-благоприятни условия за разкриване на
потенциала му, сътрудникът се разглежда като обект,
който подлежи на управление. Новият подход
предполага, че човекът е променяща се и
неуправляема променлива за предприятието.
Задачата на мениджмънта в този случай е да опознае
закономерностите на развитие на личността и да
разработи съответни програми, осигуряващи
удовлетворяване на растящите ú потребности по подобър от конкурентните организации начин.
Резултатът от тази дейност трябва да бъде
нарастналата удовлетвореност на индивида в
организацията.
Следователно, системата от отношения и
възгледи за човека в организацията се променя:
продуктивната работа на сътрудника се осигурява не
само чрез неговата активна дейност, а и чрез
механизмите за мотивиране и стимулиране, които
водят до най-добрия начин за удовлетворяване на
растящите му потребности. За българският
мениджмът този подход може да изглежда малко
преждевременен и дори странен. Но мениджмънт,
който не може да го разбере навреме, рано или късно
ще намали конкурентоспособността на своето
предприятие на пазара.
Новият подход към управлението на човешките
ресурси изисква решаването на два вида проблеми:
първият е изучаване на човека в организацията,
вторият – разработване на програма за действие,
насочена към удосвлетворяване на потребностите на
отделния сътрудник (фиг. 1).
Крайният резултат от тази дейност трябва да се
прояви в това, че всеки сътрудник на свой ред ще
започне да работи по-добре.
Доколко българските предприятия са готови да
работят по този начин? Засега е трудно да се
отговори на този въпрос. Тази гледна точка за
управление на човешките ресурси изисква друг
управленски инструментариум. Част от него може да
бъде самомениджмънтът, ролята на които до
момента не е достатъчно оценена.
Дълго време, самомениджмънтът се разглежда
само като направление, свързано с научната
организация на труда на ръководителя. В последните
години, самомениджмънтът започна се отделя от
общата теория на управлението и да се изучава като
самостоятелна област на знанието. В рамките на
разгледания подход, самомениджмънтът може да
стане важна съставна част на мениджмънта,
осигуряваща го с ефективни инструменти за
изучаване сътрудника на предприятието.

постановки.
Автократичният
стил
поражда
мързеливия сътрудник, който трябва да бъде накаран
да работи (теория “Х”). Демократичният стимулира
появата на инициатива на сътрудниците (теория “Y”).
Според теория “Z”, организацията ще действа
успешно, ако нейният мениджмънт се ръководи от
принципи като формиране на съвместни етически
ценности и силна корпоративна култура, холистичен
подход към сътрудника (фирма= семейство) и т.н.
Анализирайки особеностите на кадровата
политика в IBM, Д. Мерсър, вижда там проявление
на теория “Z”. Но Д. Мерсър добавя и допълнителни
принципи (нарича ги теория “I”), сред които особено
важни са силната вяра в индивидуализма и
прилагането на единен статус за всички работници
[4]. Теории “Z” и “I” , подчертаващи особеното
значение на творческата енергия на отделния човек,
несъмненно са най-близо до най-новата гледна точка
за човешките ресурси.
Новата управленска парадигма
Организациите в икономически напредналите
страни стигнаха до такова равнище на развитие,
когато сътрудниците се превърнаха в неин найглавен капитал. Сътрудниците не само се разглеждат
като професионалисти, но и често са такива,
понякога дори уникални. И мениджмънтът не само
адекватно следва ги мотивира, за да ги запази за
екипа и за организацията, но и трябва да съумее да
създаде условия за най-добра удовлетвореност на
растящите им потребности. Мениджмънтът може да
предприеме допълнителни мерки, за да осигури
стабилност на фирмата, стабилност, която се дължи
на качеството на човешките ресурси. Условие за
„осигуряването” на устойчиво фирмено развитие
може да бъде подготовката така наречените
„дубльори” (поне на част от ефективно работещите
сътрудници). Но повишените разходи за подобна
подготовка могат да доведат до намаляване на
конкурентоспособността на организацията, най-вече
поради скъпия и до известна степен демотивиращ
другите сътрудници процес на „заместване”.
Затова е необходимо да се премине към нова
концепция на управлениe на човешките ресурси в
бизнеса. Същността ú предполага разглеждането на
човека в организацията като главен обект на
мениджмънта. Мениджмънтът дефинира главната си
задача в провеждането на кадрова политика,
ориентирана към човешките ресурси. Съвременната
цел на управлението на човешките ресурси е
удовлетворяване на растящите потребности на
сътрудниците по най-добрия за тях и за на
организацията начин.
Какво се променя при тази гледна точка върху
човешките ресурси? Променя се преди всичко
точката на отчитане, системата от възгледи за
мястото, ролята и значението на всеки сътрудник в
организацията.
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Управление на човешките ресурси

Инструменти за изследване
на личността;
самомениджмънт.

Адаптация към
личността

Програма за действиемодификация на моделите за
уиправление на персонала
Удовлетворяване на интересите на
потребителите

Организация

Фиг. 1 Хипотеза за промяна в управленската парадигма

Основоположникът на управлението Ф.
Тейлър
започва
своите
изследвания
в
мениджмънта с изучаване на работата на
отделния човек. Хипотезата за промяна в
управленската парадигма означава връщане към
корените на мениджмънта, но на качествено ново
теоретично равнище.
Може да възникне въпросът дали изцяло
трябва да се променя парадигмата. Отговорът е
очевиден. Първо, теорията за взаимовръзката и
взаимната обусловеност на параметрите на
външната среда вече се превръща в общ
управленски метод. Тези взаимовръзки са
толкова силни, че в последните години всеки
човек чувства върху себе си персоналното им
влияние. Второ, факторите и параметрите в
организационните структури са не по-малко
взаимообвързани. Едно е ясно, ако в
организацията нещо започва да се променя, това
задължително ще повлияе и върху елементите на
тази система.
Последствията
от
отношението
към
човешките ресурси като към неуправляема
управленска променлива, променлива изучавана
от мениджмънта, днес трудно могат да бъдат
прогнозирани. Следва да се има предвид и
фактът, че новото поведение на мениджмънта
предполага и адаптация на неговите действия
към човешките ресурси.
И така процесът на ориентация на
мениджмънта към сътрудниците в организацията
дефинира вероятността, че в близко бъдеще,
управлението на човешките ресурси ше носи
революционен характер.
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Interaction between big and small entrepreneurship in
the transforming economy and developed countries
Взаимодействие между голямото и малкото
предприемачество в трансформиращите се
икономики и развиващите се страни
Aleksandra Parashkevova1
Александра Парашкевова1
Чрез
системата
за
кредитно-парични
отношения, големите компании въвличат малките
предприятия в своята производствена и търговска
стратегия. Всяко голямо предприятие (big enterprises –
bigness) може по подобен начин да свърже действията
едновременно на няколко малки фирми, по силата на
което те частично или напълно изгубват
независимостта си, превръщайки се във филиали,
външни поделения или дъщерни фирми на големите
икономически структури.
Не
по-малко
важен
факт
е,
че
взаимодействието на малките предприятия с големия
бизнес през последните години е възможно само, ако
е на лице заинтересованост и на двете страни. Още
един аспект на новия характер на интеграционните
връзки между bigness и SME е, че отношенията стават
все по-тесни и разностранни.
Целта на настоящата статия е да се направи опит
да се разгледат някои аспекти от взаимодействието
между големите и малките предприятия в
трансформиращите се икономики и в развиващите се
страни.

Abstract: The present article aims to make an attempt
for reconsideration of some aspects of interaction between
the big and small enterprises, which are functioning under
the conditions of economics transforming and in the
developing states.
Key words: small and medium sized enterprises, big
enterprises, undeveloped countries
Резюме: Целта на настоящата статия е да се
направи опит да се разгледат някои аспекти от
взаимодействието
между
големите
и
малките
предприятия в трансформиращите се икономики и в
развиващите се страни.
Ключови думи: малки и средни предприятия,
големи предприятия, трансформиращи се икономики,
развиващи се страни

Икономическата структура на съвременното
общество включва държавния предприемачески
сектор, корпорациите и малките и средните
предприятия (small and medium sized enterprises –
SMEs), които си взаимодействат и се допълват, в
зависимост от икономическите условия. В последните
години световната практика демонстрира явни
интеграционни тенденции. Засилването на процесите
на взаимодействие между малкия и големия бизнес се
основава на предпоставката, че голямата компания се
възползва от особеностите и предимствата на малките
икономически форми. От гледна точка на големите
предприятия, силните страни на сътрудничеството са
свързани с факта, че именно от тях до голяма степен
произлиза инициативата за взаимодействие с малкия
бизнес.

ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ МАЛКИТЕ И
ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАНИТЕ ОТ
ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
Развитието на малкия бизнес и неговите
кооперационни връзки с големите предприятия не са
принципно нов елемент в организационната
структура на промишленото производство в страните
от Централна и Източна Европа (СЦИЕ).
Взаимоотношенията между големите промишлени
комплекси и малките предприятия съществуват още
от 70-80-те години на ХХ век ( т.е. преди големите
политически
промени1)
и
носят
предимно
технологичен характер.

1

Александра Данкова Парашкевова, катедра
„Администрация и управление”, Стопански факултет,
Варненски свободен университет „Черноризец
Храбър”, e-mail: aix@vfu.bg, мобител. тел. +359 887
626995

1

Края на Студената война, краха на съветската
система и т.н.
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Ярък пример са кооперационните връзки,
съществуващи
между
малките
и
големите
предприятия в състава на комбинатите и
производствените обединения. Малките предприятия
осигуряват производството на възли и детайли,
комплектуващи
изделия,
специфична
и
дребносерийна продукция, ремонт и обслужване на
оборудване и др. Широко известни са експериментите
в металообработващите комбинати, в рамките на
които се създават разклонени мрежи от малки
предприятия за ремонт на оборудване, производство
на опитни образци, някои рационализация, оказване
на услуги от промишлен характер на предприятията и
организациите
в
непромишлената
сфера.
Положителният резултат от кооперационното
сътрудничество е формиране на отработена система
за помощ на малките предприятия от страна на
големите с цел повишаване на техническото равнище
на производството, рационализации, подобряване на
условията на труд, създаване на нови производства,
подготовка на кадри и др. Изгражда се данъчна
система, при която разходите на голямото
предприятие за подкрепа на малките се зачитат при
производството на брутната или стоковата продукция.
Опитът за изграждане на малкия бизнес в
СЦИЕ в условията на трансформация е различен, но
във всички страни преобладаваща част от малките
предприятия
се
образуват
на
базата
на
кооперационните връзки с големите предприятия.
Най-разпространеният начин за образуване на малко
предприятие е отделянето му от голямо предприятие
или от интегриран промишлен комплекс, т.е.
децентрализация, реализирана или по инициатива на
компания-майка, или от трудов колектив на едно от
подразделенията (което довежда до създаването на
т.н. работническо-мениджърски дужества, например,
в
България).
Задължителни
условия
за
децентрализацията
са
два
фактора:
първо,
благополучно финансово състояние на двете страни,
второ, предполагаемото отделяне не следва да нанася
ущърб
на
икономическите
връзки
между
доставчиците и потребителите.
Децентрализацията е разпространена в Унгария,
България, Полша, Румъния, Чехия и Словакия, и
навсякъде преминава по следната стандартна схема:
1. Разработване на програми за управляем
процес на създаване на самостоятелни
малки предприятия и тяхното финансиране.
2. Създаване на специална комисия (от
голямото предприятие), която да разгледа
възможните варианти.
3. Сключване и оформяне на договор за
отделяне на малкото предприятие, в който
задължително се отразяват условията при
които SMEs получават финансови средства,
уточняват се реда и условията за
изплащането им, както и задълженията им
за запазване на кооперационните връзки.
Децентрализацията
обхваща
главно
подразделенията, които произвеждат продукти за

крайните
потребители,
например,
стоки
за
поддържане на дома, хранителни стоки. Но често в
процеса на създаване на малките предприятия се
включват и много от спомагателните подразделения
на компанията-майка, пряко или косвено обслужващи
основното производство: транспортни и ремонтни
цехове, обекти на социалната сфера (магазини,
фризьорски салони, детски градини, поликлиники,
хотели и т.н.), спортни съоръжения, почивни станции,
жилищен фонд и служби за неговата експлоатация и
т.н.
Очевидно е, че кооперационните връзки между
малките и големите предприятия, запазването и
поддържането на които е едно от главните условия за
реализиране на процесите на децентрализация,
впоследствие се оказват доста условнии.
Вторият главен начин за образуване на малки
предприятия предполага отделяне на малки дъщерни
предприятия от голямото. Счита се, че малките
предприятия остават обвързани с кооперационни
задължения с компанията-майка, но се управляват
автономно.
Кооперационният
договор,
освен
стандартните условия (получаване на финнасови
средства, дефиниране на реда и условията за
изплащането им, запазване и поддържане на
кооперационни връзки), включва определяне на
задълженията на SMEs по отчисляване на част от
печалбата им в полза на компанията-майка и др.
Отделянето на дъщерните фирми като начин за
създаване на малки предприятия е много
разпространено в България, в новите източни земи на
ФРГ (бившата ГДР), в Чехия и в Словакия.
За разлика от централизираните предприятия,
малките предприятия от този тип се характеризират в
повечето случаи със своя производствен профил,
особено икономическо положение, по-малка степен
на самостоятелност и, но много по-силни
производствено-икономически връзки с големите
предприятия.
Днес, в страните от ЦИЕ, държавната политика
за стимулиране развитието на малките предприятия и
техните взаимоотношения с големите се изгражда
чрез осигуряване на общоикономическите условия, а
не чрез използване на преки инструменти за подкрепа.
Икономическите връзки между предприятията са
стабилни и не изискват външна намеса. Ролята на
държавата като посредник между големия и малкия
бизнес се ограничава главно до приемане на редица
законодателни документи, които имат значение за
старта на нови предприятия (образуване на малки
предприятия на базата на големите, преразпределяне
на оборудването на големите предприятия чрез
продажба, даване под аренда, съвместно използване и
др.), както и за отделни опити за реализация на някои
елементи на традиционните западноевропейски и
японски модел на кооперация между малкия и
големия бизнес.
Интересен е примерът с организирането на
взаимоотношенията между малките и големите
предприятия в новите земи на Германия. Фактите
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доказват, че интеграцията между големите и малките
предприятия в Германия се затруднява там, където
приватизацията на bigness е била извършена с
участието на водещите западногермански компании.
С течение на времето се установява, че
производствените програми на новите малки
предприятия, често разработвани в щаб-квартирите на
bigness са ориентирани предимно към сътрудничество
със западногермански партньори. Проблемът идва
оттам, че продукцията на малките предприятия в
източните земи (създадени след приватизацията на
bigness), следва да отговаря на изискуемите стандарти
на качество на големите поръчители. SMEs, обаче не
са подготвени за новите икономически реалности.
Това е характерно, в частност, за автомобилната
промишленост, използваща модулна специализация
на производството. Въвеждането на съвременни
системи за управление на качеството (нулев брак) в
заводите на Volkswagen в Цвикау и Opel в Айзенах
поставя местните SMEs в неизгодно положение,
защото преходът към тези стандарти изисква
реорганизация на структурата на производство и
усложнява ценовата конкуренция. Същевременно
ситуацията е по-благоприятна за субконтракторите на
bigness отколкото за независимите SMEs, поради това,
че субконтракторите получават подкрепа от големите
предприятия (know-how, технологии, система за
управление на качеството). А тези независими SMEs,
които се стремят към кооперация с големите
поръчители са принудени самостоятелно да
контролират качеството, опирайки се главно на
консултацията с частни фирми [9].

последните две десетилетия са предприети опити за
промяна на статуквото.
В началото на 80-те години на ХХ век са
приети три програми за подкрепа на малките и средни
предприятия (предоставяне на кредити на SMEs,
подпомагане
на
съвременните
форми
на
производствена кооперация и организиране на
производството, подкрепа на перспективните SMEs и
т.н.). Но тези мерки са малко ефективни.
Неблагоприятната за малкия бизнес делова среда, и в
частност отношението на големите компании към
него, не са се променили много за този кратък период
от време. Днес южнокорейската икономика,
независимо
на
продължаващия
растеж
на
производството, се оказва в състояние на структурна
криза, главната причина за която според много
експерти е слабостта на икономическите позиции на
SMEs. Експанзията на големите корпорации на
външните пазари се задъхва, защото те не разполагат
с достатъчна опора на малкия бизнес. Необходимите
вътрешни реформи, в частност приватизацията,
буксува, защото в страната няма икономически силна
средна класа.
Същият проблем, но по друг начин се проявява
и в Индия [1]. Държавната политика за подкрепа на
малкото предприемачество датира от края на 60-те
години. Постепенно тя дава своите плодове и през
последните две десетилетия числеността на SMEs се
увеличава от 120 хил. до 1,6 млн. предприятия, без да
се смятат нерегистрираните малки фирми. Много
малки и средни предприятия успешно усвояват доста
сложни в технологично отношение производства.
Големият бизнес в Индия, както и в Южна Корея,
още не е създал съвременна субконтрактна система с
участието на малките предприятия. Затова масата
малки предприятия се ориентират преди всичко към
снабдяване на държавните органи, което ги лишава от
стимула да създават иновации. Не малко са и
фабриките-призраци, които се създават, за да получат
лицензии, квоти за суровини, електроенергия и други
блага, а след това всичко се продава на черния пазар и
фирмата фалира.
От друга страна, много големи предприятия
осъществяват откровено спекулативна дейност, като
чрез посредници купуват от SMEs качествена
продукция, а след това я продават 4-5 пъти по-скъпо
като своя търговска марка.
Страните от Латинска Америка също имат своя
специфика. За тях са особено характерни огромните
размери на сенчестата икономика. Типичен пример е
Перу, където сенчестата икономика обхваща около
40% от БВП и около 60% от общия фонд работно
време. В столицата Лима нелегалните предприятия
притежават 95% от автомобилния парк на
обществения транспорт, 83% от общинските пазари,
над 40% от жилищния фонд [4]. Тази ситуация
възниква поради масовата миграция на населението
от селата към градовете, процес протичащ вече
четири десетилетия, на който държавната власт почти
не реагира. Отсътствието на закони, защитаващи и

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ
МАЛКИТЕ И ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В
РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ
Отсътствието на развита субконтрактна
система, действаща на основата на конкурсната
кооперация е характерна черта на икономическата
структура на развиващите се страни. Значителна част
от тяхната икономика предполага традиционни
производства, които много по-силно тангират към
селското стопанство и традиционните отрасли,
отколкото към съвременната промишленост. Поради
слабостта на връзките между малките и големите
предприятия, отношенията между тях по-често
придобиват характер на остра конкурентна борба,
отколкото на сътрудничество, а от това страда
националната икономика.
Южна Корея е една от най-бързо развиващите
се страни, нейният брутен вътрешен продукт (БВП)
през последното десетилетие се увеличава повече от
два пъти. По-голямата част от националното
производство е съсредоточена в ръцете на големите
конгломерати, а малкият и среден бизнес, за разлика
от Япония, е слабо включен в тяхната структура.
Държавата, до неотдавна, също не отделя особено
внимание на малкото предприемачество. Но през
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стимулиращи малкото предприемачество, разделя
икономиката на два сектора, което води до огромни
икономически загуби – ниска производителност на
труда, малки обеми на инвестициите и данъчните
постъпления, ниски общи темпове на техническия
прогрес и т.н [11].
Международните
експерти,
третиращи
проблемите на предаване на технологии на
развиващите се страни в Африка, отбелязват, че
местната предприемаческа среда много често няма
представа както за своите потребности, така и за
изгодите от технологическо сътрудничество с
предприятия в чужбина. Освен това, местното
предприемачество обикновено не иска да поема риск
и не е склонно към иновации. Затова, за да се създават
съвременни предприятия и производственни вериги,
прилагащи нови технологии, се изискват специални
мерки на държавата, например, предоставяне на
субсидии или преференциални кредити на малките и
средни предприятия.
Регионалната политика на много развиващи се
страни използва промишления кластъринг като начин
за разпространение на съвременни технологии,
целящи ускоряване на индустриализацията и
темповете на растеж на икономиката. Но типичният за
тези страни проблем е откъснатостта на тези центрове
от предпримаческата среда. Има разбира се и
изключения, например, Машиностроителният център
в Сиалкоте (Пакистан), но те не оказват очакваното
въздействие върху технологичното превъоръжаване
на националната промишленост.
Счита се, че съвременната политика за развитие
на предприемачеството в развиващите се страни
трябва да бъде насочена преди всичко към създаване
на благоприятна бизнес среда. Става дума не за
освободения от държавна намеса пазар, а обратно, за
отговорността на държавата при провеждане на
политика, издигаща малкото предприемачество на
равнището на съвременните знания и технически
идеи. Тази политика включва:
9 Оказване на финансова подкрепа (главно
косвена) на начинаещите предприятия.
9 Съдаване на информационни центрове,
консултиране на начинаещите и потенциалните
предприемачи при управлението на предприятието,
създаването и поддържането на делови връзки със
субектите на околната среда.
9 Съдействие на малките и индивидуални
предприемачи за поддържане на контакти с
чуждестранни обучаващи центрове, в частност с
университетите, разположени в други страни на света.
Правителствата,
ръководени
от
тази
политика, трябва да поставят за своя цел
осигуряването на свободна конкуренция на знания и
идеи, които се разглеждат като ключов фактор на
съвременното производство.
Тясно място на икономиката на развиващите се
страни е инфраструктурата на връзките, която е
недостатъчна за поддържане на необходимото
равнище на взаимодействие с производствените

мрежи в глобалния свят. Затова модернизацията на
инфраструктурата се разглежда като най-важна задача
на икономическата политика, целяща подема на
икономиката на тези страни и/или регионите, в които
те се намират. Счита се, че технологичната
революция, протичаща в съвременните системи за
комуникация, благодарение на рязкото снижаване на
разходите на тези услуги, може да промени
ситуацията с изтичането на мозъци, от която винаги
са страдали развиващите се страни. Съчетавайки
инвестициите в човешки капитал и в технологиите с
развитието на инфраструктурата на връзките, може да
бъде постигнато преразпределение в полза на поголемия дял печалба от тези инвестиции, което ще
стимулира ускорения икономически растеж в
развиващите се страни.
Успешното взаимодействие между големия
бизнес и SME се определя от съществуването на
обективни предпоставки, най-важните от които са
задълбочаване на специализацията в резултат на
научно-техническия прогрес и развитието на
кооперационните връзки. За трансформиращите се
икономики взаимодействието между големия и
малкия и средния бизнес е от съществено значение,
защото bigness създава базата за развитие на
икономиката, а SMEs нейната гъвкава и адаптивна
част.
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Network marketing – new stage in evolution of
marketing concept of entrepreneurial organizations
management
Network маркетингът – нов етап в еволюцията на
маркетинговата концепция за управление на
предприемаческите организации
Loretta Petrova Parashkevova1
Лоретта Петрова Парашкевова1
Abstract: The present article has the purpose to monitor
the evolution of the marketing conception through making
the parallel with its contemporary stage of development,
concerning the appearance of the networking approach. Its
main characteristics are being examined. Each separate
firm position in the network is being considered and some
basic concepts are being reconsidered.
Keywords: marketing, concept, enterpreneurship,
economy, networks

II. ДИСКУСИЯТА
II.1. И така, най-известният в България
класик на теорията на маркетинга Ф. Котлър
откроява следните етапи на развитие на
маркетинга през последните години [2]:
1. В предприемаческите структури нараства
ролята на маркетинга.
2. Маркетингът се превръща в равнозначна с
управлението на производството, финансите и
персонала,
функция
на
предприемаческите
организации.
3. Маркетингът се превръща в основна функция
на управление, функция на която са подчинени
останалите (управлението на производството,
финансите, персонала и др.).
4. Потребителят се превръща в контролиращо
звено, насочващо и дори предопределящо развитието
на изброените по-горе функции на управление на
бизнеса.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Независимо от различните трактовки и гледни
точки за развитие на маркетинга като наука и
практически инструментариум за работа с пазара,
никой не подлага на съмнение факта за
прогресивната еволюция както на маркетинга, така и
на неговите концепции, понятия, сфери на
приложение.
Нещо
повече,
анализът
на
постъпателното движение на маркетинговата теория
и нейното съдържание през отделните времеви етапи
позволява да се обясни многообразието на
съществуващите подходи. Мрежовият подход, някои
от основните черти на когото се коментират в
настоящата статия, поставя нов етап в използване на
маркетинговите средства в предприемаческите
организации. Мрежовият подход се прилага в много
науки,
например,
в
управлението,
предприемачеството, социологията, информатиката,
математиката. Единна интегрирана теория за
развитие на мрежата дори от хуманитарноикономическа гледна точка все още не е създадена.
А целта на статията е да коментира само някои
основни черти на мрежовия подход логично развил
се с еволюцията на маркетинга.

Трактовката на Ф. Котлър се базира на
разбирането на маркетинга като механизъм за
регулиране на възпроизводствените процеси. С
развитие на производството и потреблението
възникват нови основания за усъвършенстване на
механизма на взаимодействие между производството
и потреблението, и, като резултат, се променят
акцентите и вариантите на управленската концепция
– маркетинга. Понякога тези промени са толкова
значителни, че предизвикват съждения за края на
маркетинга като наука, за невъзможността да се
продължи понататъшното теоретично развитие на
концепциите му и т.н. Но твърденията за отмирането
на важността на маркетинга са твърде пресилени,
дори като се има предвид факта, че през последните
години се появяват нови направления, сред тях са
network и relationship маркетинга.
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Една от основните предпоставки от гледна точка
на предприемаческите структури е замяната на
вертикално-интегрираните предприятия (в широк
смисъл,
маркетингови
системи)
с
гъвкави
организационни образувания от нов тип. Ако
говорим за предприятията от големия бизнес, става
дума за трансформиране на структурите им от
пирамидални в плоски. Същевременно, голямото
предприятие (особено корпорацията като основна
структурна единица) се превръща в мрежа. Създават
се и виртуални предприятия (virtual corporation).
Паралелно, големите предприятия влизат във
взаимодействия с подобни по размер структири, за да
увеличат шансовете си за адекватен отговор на
съвременните глобални предизвикателства. Ако
говорим за малкия и среден бизнес, глобализацията
мултиплицира възможностите им за успешно
развитие, включително и чрез създаваните помежду
им предприемачески мрежи, от една страна, и
асоциирането им в бизнес мрежите на предприятията
от големия бизнес. Продължаващият няколко
десетилетия процес на обновяване на формите на
взаимовръзка
между
производството
и
потреблението може да бъде проследен чрез
еволюцията на маркетинговата концепция за
управление (преместване на центъра на анализа) и
конфигуриран като нов етап в развитието на
маркетинга. Този стадий на развитие визира появата
на мрежовия (network) маркетингов подход.

преминаващи
по
определени
канали
на
стокодвижение. Подобен подход се проследява в
ранните определения, дадени от Американската
маркетингова асоциация (АМА): “Маркетингът е
предприемаческа дейност, свързана с насочване на
потока от стоки и услуги от производителя към
купувача или потребителя” [4; р. 15]. Това ранно
определение на маркетинга не посочва различията
между маркетинговата и пласментната дейност, нещо
повече – маркетинговата дейност на практика се
свежда до организиране на пласмента във фирмата.
Друго, по-късно дефиниране на маркетинга се
дистанцира от виждането за организационна дейност,
свързана не толкова с производството на стоки и
услуги, колкото с доставянето им на потребителя. В
тази трактовка, маркетингът представлява особен вид
дейност на фирмата, свързващ го с външната среда.
Показателно е, че формирайки този нов за времето си
подход, авторът, известният американски икономист
Т. Левит, професор в Харвард, прокарва ясно
разграничение между маркетинга и пласмента.
“Маркетингът, - пише той, - е нещо повече, от
обикновеното промоциране на стоките и услугите на
пазара. Това е пряка задача на
пласмента.
Маркетинговата дейност е много по-разнообразна.
Пласментът се опитва да накара потребителя да
желае това, което може да му предложи фирмата.
Маркетингът карат фирмата да направи това, което
желае купувача” [5; р. 231]. По такъв начин,
пласментът в известен смисъл е едностранен процес,
неговата цел е да предложи стока, която, според
маркетолозите, потребителят следва да придобие.
Маркетингът, обаче, е двустранен процес, насочващ
към фирмата информация за желанията на
потребителя, за да може фирмата да разработи и да
му предложи необходимите стоки и услуги. При това
фирмата трябва, разбира се, да изпълнява и
останалите свои функции – за определяне на цената,
опаковката, обслужването на потребителя, рекламата
и доставката на продуктите.
Ф. Котлър не коментира пряко различията между
маркетинга и пласмента, но го подчертава в схемите,
които нагледно демонстрират изходните позиции на
маркетинговата и пласментната концепции на
управление.
Преместване на акцента върху крайния
потребител дава нов импулс за развитие на
маркетинговата концепция за управление. По
нататъшната ú еволюция е свързана не само с
възможността за по-детайлно изучаване на
потребителя, мотивите на неговото поведение и
избор, но и с изучаване на неговото влияние върху
параметрите на произвежданата продукция. Де факто
всеки етап от развитие на маркетинговата теория е
свързан
с
появата
на
нов
управленски,
информационен и технически инструментариум.
Например, появата на касов апарат със сканиращо
устройство и щрих код не само позволява подетайлно да се изучават предпочитанията на крайния
потребител, но и да се разработят по силни методи за
въздействие върху него. От друга страна иновациите
в комуникационната техника инициират промени в
начините на директна търговия. За относително

II.2.
Еволюция
на
маркетинговата
концепция
От позицията на еволюция на формите на
взаимовръка между производството и потреблението
ще бъдат анализирани на кратко различните етапи на
развиващата се през ХХ век маркетингова концепция
на управление.
Търговската дейност в най-разнообразните ú
видове съществува дълго преди появата на
маркетинга. Маркетингът като термин, като
концепция за пазарно управление е рожба на
възникналото
през
XX
столетие
масово
производство, което поиска различаващи се
прилаганите до тогава форми за пласмент.
Промишлената
революция
в
нейния
трети
индустриален цикъл (1900-1950 г.) обхвана не само
сферата на производството, но и сферата на обмена и
разпределението [3, p. 98]. Развитието на транспорта
и средствата за комуникация спомогнаха за
възникване на нови начини за разпределение на
стоковите потоци, нарастване на складовите
стопанства, появяване на нови структури на
търговията на дребно и на едро.
Началото на миналия век съвсем естествено
предизвика появата на различен вид теоретични
концепции и постановки. Предлагането на нови
учебни курсове (включително и маркетинг) в
университетите, курсове, изучащи и описващи
размяната
на
равнище
на
конкретните
организационни форми, функции и методи, също е
напълно закономерно.
Първите теоретични модели на маркетинга го
описват в термините на потоци от стоки и услуги,
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формиране на устойчиви структури от взаимовръзки
в промишления маркетинг. Следователно, лансира се
хипотезата, че отличителна черта на съвременната
пазарна икономика не е конкуренцията, а
кооперацията (сътрудничеството) между доставчици
и потребители.
Основата на изследванията в сферата на
промишлените мрежи (networks) е положена с
разработките на Хаг и Йохансън (1982), Хаммарквист
(1982), Матсън (1985), Форд (1986), Турнбул и Вал
(1986), Торели (1986), Хокансън (1982, 1987, 1989).
Големият интерес към проблематиката, засягаща
формирането и действието на networks, както от
страната на учените-теоретици, така и от страна на
практиците, се обяснява преди всичко с факта, че
тези изследвания визират един друг начин на
възприемане на света, по-близък, според мнозина, до
бизнес реалността. За кратко време се появяват голям
брой монографии, студии, статии и network подходът
се разпространява бързо, като практическото му
приложение е свързано с различни сфери и видове на
производствената,
търговската
и
социалната
дейности.
Съответно, теоретичните концепции, обясняващи
пазарните отношения на равнище отделна фирма,
методите и функциите за управление, също започват
да се променят. В частност, започват да се
преразглеждат много категории на маркетинга,
например, пазарната концепция за управление,
вижданията за околната маркетингова среда, за
стратегическото планиране и за управлението на
предприятието чрез прилагане принципите на
маркетинга. От друга страна, изследването на
пазарните отношения от гледна точка на конкретните
релации между предприятията установява много
нови явления и форми на взаимодействие между тях,
явления които не могат да бъдат обяснени с
традиционните модели на пазарната икономика.

кратък исторически период от време тя се разви по
схемата – поръчка по пощата – по телефона – по
Internet.
По нататъшното развитие на маркетинга води до
усложняване на вариантите на използване на
специалната
маркетингова
инфраструктура.
Възникват
отделни
маркетингови
фирми,
специализиращи се не само в придвижване на
продукта до крайния потребител, но и в
изпълнението на отделни маркетингови функции.
Това са изследователски компании, информационни
агенции, консултантски фирми и др. Релациите
между партньорите, основаващи се на дългосрочните
взаимоотношения и доверието се превръщат във
водещо звено в механизма на комуникации между
субектите на производството и потреблението.
Дейността, насочена към запазване и поддържане на
мрежите за взаимодействие или самият механизъм за
взаимодействие между предприятията постепенно
става основен елемент за анализ на пазарните
отношения на микроравнище. Протича процес на
преход от разбирането на фирмата като
индивидуално бизнес звено към визията за фирмата
като елемент от системата от взаимоизгодни
договори и взаимодействащи си делови организации.
Тази еволюция на маркетинговата концепция води,
от една страна, до прилагане на мрежовия (network)
подход, а от друга, визира нов етап в развитието ú.
II.3. Описание network подхода
II.3.1. Появяване на подхода
Началото на network подхода се поставя от
международната група IMP. Това са учени от
Франция,
Германия,
Италия,
Швеция
и
Великобритания, които в средата на 70-те години на
ХХ век започват изследователска програма, основана
на хипотезата, че теорията на маркетинга е непълна и
непригодна за разбиране на важни аспекти от
промишления маркетинг. Група IPM цели получаване
на по-систематизирани бизнес знания и новата ú
програма за емпирични изследвания на маркетинга се
основава на следните четири постулата, които
поставят под съмнение подходите, съществуващи порано в промишления маркетинг.
5. Аналитиците следва не просто да коментират
акта на покупко-продажба, а да се задълбочат върху
изследване на отношенията, създавани между
продавач и купувач.
6. Релациите между бизнес партньорите следва
да се разглеждат като взаимоотношения между двама
участници в размяната (или сделката), а не като
изменения в маркетинговия микс (продукт, цена,
пласмент и промоция) на една от страните в нея.
7. Взаимодействието
между
продавача
и
купувача следва да се изучава както чрез
едновременното анализиране на действията на двете
страни, така и чрез резултата от тези действия върху
техните отношения.
8. На съмнение се подлага твърдението за
големия брой потребители и продавачи на
индустриалния пазара и бързината и лекотата, с
която те при нужда могат да бъдат заменяни.
Противно на това е изказано предположението за

II.3.2. Фирмата като елемент на мрежата
В основата на network подхода лежи виждането
за фирмата като партньор в мрежата (системата) от
взаимодействащи си пазарни субекти-организации от
различен тип и сфери на дейност. Тази мрежа
представлява устойчива структура, която определя
ролята и мястото на фирмата в нея, влияе
непосредствено върху резултатите от нейната
дейност, модифицира системата ú за управление.
Фирмите-участници в мрежата (network) са
обединени с определени взаимовръзки. Участниците
във взаимовръзките са различни, всяка връзка оказва
пряко или косвено въздействие върху резултатите.
Връзките спомагат за обмена на ресурси в мрежата.
Установено е, че от гледна точка на управлението
анализът на „цялата” или на „пълната” мрежа е поважен, от изследването на отделната фирма. Новите
структурни
образувания,
мрежите,
включват
ограничено количество доставчици, конкуренти и
потребители, работещи във взаимовръзка с конкретна
фирма. Мрежите се отличават не само с постоянна
съвкупност от партньори, а и с особеностите на
дейността, често със съвместното използване на
ресурсите. Последното дава основание при
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мрежата не е еднакво, наблюдават се силни и слаби
връзки.

построяване на модел на мрежата да се използват три
взаимосвързани компонента: участници (фирми),
ресурси и видове дейност. Участниците на мрежата
притежават ресурси и ги контролират, занимават се с
различни видове дейност. Дейността се осъществява
чрез комбиниране на ресурсите. В резултат от
повтарящите се процедури на размяна, партньорите в
мрежата изграждат система от взаимоотношения
(relationship), която свързва ресурсите и дейностите
им. За разлика от съвкупността от дискретни
транзакции, системата от взаимоотношения в
мрежата представлява непрекъснато разгръщащ се
във времето процес, процес сложен, създаван много
често от взаимодействията между индивидите в
отделните организации-участнички.
Както беше казано по-горе, взаимоотношенията
между фирмите са значително по-широки от акта на
покупко-продажба. Взаимоотношенията включват
обмен
на
информация
за
потребностите,
възможностите, производствените стратегии,
логистиката, развитието на фирмата и т.н. По
такъв начин, взаимодействието често предполага
координация на дейността и ресурсите между две и
повече фирми. Често такава координация означава,
че взаимнозависимата производствена, логистическа,
и административна дейност на участниците в
мрежата се модифицира и се приспособява така, че
фирмите по най-добър начин да си съответстват един
на друг. Такова приспособяване не само все по-тясно
ги свързва и вследствие на това спомага за
последващо им взаимодействие, но и препятства за
проникване
в
създадената
система
за
взаимоотношения с другите компании.
Установяването и развитието на системата от
взаимоотношения между субектите на мрежата
изисква съвместна ориентация към пазара [7]. При
образуване на мрежата протича процес на
съгласуване на целите на различните икономически
субекти, участващи в нея. Акцентирането върху
интересите на отделния субект в мрежата за
взаимодействие може да доведе не само до проблеми
(и фалит) определен партньор, но и дори до
разрушаване на network структурата. Търсенето на
нов партньор, изпълняващ същите функции,
построяването на нова мрежа често води до
значителни разходи. Затова съгласуването на
мотивацията на различните равнища на network
образуванията
се
сблъсква
със
сложното
взаимодействие на цялата структура.
В интерес на мрежата, субектите, влизащи във
взаимоотношенията с нея и помежду си могат да
мобилизират и съвместно да използват ресурсите,
контролирани от отделните партньори. Това засилва
тяхната взаимна зависимост. Природата на размяна
на връзките се характеризира с термините:
плътност, степен на взаимосвързаност, честота и
продължителност [1]. Основавайки се сложните и
кръстосани актове на размяна в мрежата,
участниците заемат специфични позиции в нея. Но
тези позиции не са неизменни във времето. Всеки
изолиран обмен на ресурси може да измени
позициите
на
участника
в
мрежата.
Взаимодействието между различните участници в

II.3.3. Предпоставките на network моделите
са обобщени от Х. Хaкансън и И. Снеота по следния
начин [6; p. 174-176]:
9. Поведението на организацията в промишления
бизнес често се обуславя от наличието на ограничен
брой партньори, като всеки е уникален и действа в
името на достигане на своите собствени цели.
10. Промишлената организация влиза във
взаимодействие със съвкупност от партньори
непрекъснато, взаимодействие, което е форма на
реализация на размяна. Тези взаимовръзки
позволяват да се акумулират и използват ресурсите
на партньорите и да се обвържат дейностите в единно
цяло.
11. Производствените възможности на всяка
отделно взета организация в мрежата се развива чрез
връзките в системата от взаимоотношения,
поддържана от другите организации в съвкупността.
По такъв начин, организацията, разбирането на
нейната същност е възможно чрез осмисляне на
взаимоотношенията ú с другите партньори в
мрежата.
12. Тъй като тези условия се разпространяват и
върху други партньори, то дейността на всеки от тях
се вгражда в мрежата и се определя от цялата мрежа.
Изпълнението на тези предпоставки води до
необходимостта
от
уточняване
и
дори
преразглеждане
на
редица
доктрини
на
стратегическото управление. Паралелно с обновяване
на
теоретичните
концепции
се
търси
и
приспособяване
на
инструментариума
на
стратегическото
управление
за
адекватна
практическа реализация.
Участниците в мрежата получават ресурси от
другите
икономически
субекти-партньори
и
извършват дейности чрез комбиниране на техните
със своите собствени ресурси. Стратегическата идея,
следователно, се състои в определяне на това, какви
видове дейност трябва да бъдат изпълнени от самата
фирма и какви са делегирани за изпълнение на
другите членове на мрежата.
Необходимо е допълнително уточняване на
понятието граница. В стратегическото управление
това понятие се въвежда с цел открояване на
вътрешните управляеми променливи по отношение
на външните – неуправляеми. Ако организацията се
разглежда в контекста на нейните взаимовръзки и без
тях не се възприема, като подредена структура, нещо
повече,
ако
важността
на
външните
взаимоотношения (external relationships), тяхното
влияние върху формирането на собствено лице на
организацията е толкова голямо, както се доказва
нееднократно от емпиричните изследвания, то,
естествено, възниква проблемът за открояване на
границите на организацията. Проблемът се
задълбочава и от факта, че върху първичните връзки
на организацията и взаимоотношенията ú с други
влияят косвени фактори, което особено добре се
вижда по технологичната верига на взаимодействие.
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Изследванията
показват
важността
на
организационните
аспекти
(структура
на
организациите, процедури за планиране, стратегии) и
отделните
личности
в
организацията
като
проводници на управляващите взаимовръзки. Освен
това, е ясно, че маркетингът не е задължение и
приоритет на ограничен кръг специалисти от отдел
маркетинг. Специалистите от другите области и
основни отдели, например, изследвания и развитие
(R&D), производствен, конструкторски, финансов и
други, също участват в маркетинговия процес.
Емпириците се натъкват на нещо ново, което не
може бъде обяснено със създадените теоретични
подходи за пазарна и йерархическа икономика.
Подробният
анализ
на
взаимоотношенията,
създавани в мрежите, все повече убеждава, че това не
е невидимата ръка на свободния пазар и не е процес,
контролиран от йерархическите връзки. Новата
субстанция поиска нови методи на изследване и
модели на управление.
Естествено, променя се и ролята и съдържанието
на маркетинга при такова възприемане на новата
пазарна организация. Маркетингът изпълнява
функциите на съгласуване на дейността на
различните организации в системата за техните
взаимодействия. Основният му акцент се премества
върху взаимодействието в мрежата. Той се превръща
във свързваща нишка между механизма на
взаимодействие и заедно с това престава да бъде
прерогатива на една организация, един отдел. Той
става концепция за управление на цялата мрежа,
концепция, началото на която е поставено и което
още предстои да се развива в бъдеще.

Именно в този контекст се коментира, че външната
околна среда губи своята значимост за формиране на
стратегията
за
управление.
Организацията
съществува и функционира във взаимодействие с
набор от взаимосвързани субекти-организации.
Затова е трудно да се определи, къде завършва едната
и къде започва другата организация.
В
сравнение
с
традиционния
подход,
разбирането за границите на приложение на network
подхода означава, че, от една страна, някои ресурси и
видове дейност традиционно се разглеждат като
вътрешни и на практика не могат да се контролират
от организацията, докато, тези които се разглеждат
като външни ресурси и видове дейност, реално
образуват неотделима част от самата организация и
се поддават на нейното влияние и контрол.
Отделно си струва да се разгледа понятието
ефективност на организацията. В стратегическото
управление на бизнеса, въпросът за ефективността на
организацията е един от централните. Елементите на
стратегията, видовете дейност, влияещи върху
достигане на целите, могат да бъдат определени само
по
отношение
на
факторите,
формиращи
ефективността на организацията. Ефективността на
организацията в предишното ú разбиране се основава
на степента на използване на вътрешните ресурси
(технологични,
технически,
организационни,
информационни, икономически) и се базира върху
съпоставяне на разходите с получените резултати. В
този случай процесът на стратегическо планиране
представя дейността на определена група от
управляващи организацията, функциите на които се
състоят във формиране на целите на организацията,
интерпретация на околната среда, формиране на
стратегията, адаптация на организацията за
осигуряване на възможностите за реализация на
избраната стратегия.
В рамките на network-модела се появява
принципно нов подход към рещаване на проблема за
ефективно управление на организацията. Централен
момент в стратегическото управление стават
взаимоотношенията в системата от взаимовръзки.
Отличителна особеност на стратегията, на която се
основава
нейната
ефективност,
се
достига
благодарение на взаимосвързаното поведение на
индивидите в системата за взаимодействие.
Взаимовръзката се превръща в основно звено,
определящо
ефективността
и
конституиращо
стратегията. По такъв начин, ефективността на
организацията, както и на нейната стратегия се
основава на интерактивното поведение.
Ако се приемат тези предпоставки като изходни,
то управлението на поведението на организацията
налага преместване на акцента от разполагане и
структуриране на вътрешните ресурси към
предоставяне на ресурси и делегиране за изпълнение
на определени видове дейност на тези от
партньорите, с които тя влиза във взаимодействие.
Това преместване в понятията е основа за друго
разбиране на ефективността. Възникват все по-нови
въпроси за по-нататъшните изследвания на
ефективността: от какво зависи тя и как да се
управлява?
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International cooperation and organizational changes
(on example of gas pipeline industry)
Kord Kamran1, Serhiy Voytko2
INTRODUCTION
The research of process of realization of international
scientific and technical cooperation requires the proper
methodical tool on an analysis, design and
prognostication of international activity of management
subjects. Taking into account the features of development
scientific, highly technological manufactures as bases of
scientific and technical sphere of international
cooperation it is necessary to research the cooperation of
scientific,
technological,
technical,
economic,
international and other elements of the system.
Functioning of the system is related to the realization of
innovative, investment, economical and industrial activity
of enterprenours in international business. To determinate
the mechanism of realization of collaboration process it is
necessary to examine the business models of such
collaboration and the developments of the strategy
realization program, to estimate the potential and its
realization in the energy sphere, to use «branch» and
«energy» diplomacy.

during drafting plans objective economic laws are taken
into account and utillized. The Cognition of these lwas
action mechanism is realized by theoretical researches
and practical realization of planning, beginning by
development of country balance in general and ending by
the plan of load of separate workplaces in the company
[2, p. 37]. Approaches to planning of strategic changes are
expounded in details in [3].
THE MAIN CHARACTERISTICS OF IRAN IN THE
POWER FIELD
Oil and gus industry is characterized by a number of
specific features, distinguishing it from other industries of
material production. Most substantial among them are:
considerable dependence of indexes on environmental
conditions, on correlation of the use of the found out and
extractived resources of hydrocarbons; dynamic character
of natural and political factors; probabilistic character of
most technical and economical indexes of oil and gas
deposits development; high capital-intensiveness of oil
production; necessity of realization of large investments;
protracted period of initial capital indemnity.
By its size Iran is the fourth world oil exporter, 10 % of
international fuel deliveries falls to its share. A country is
the largest oil supplier to China and Japan. Iran after
Russia occupies the second place according to the largest
supplies of natural gas, the volume of which is estimated
in 26 trln. cube., that is approximately 18 % of the world
supplies of gas (146 trln. cube.). Caspiy contains the third
sized supplies of power resources in the world.
The reconnoitered stocks of "black gold" in Iran make
130 billion barrels, or about 13 % of the stocks in the
whole world. The Iranian quota of oil extracting within
the limits of ОPEK is equal 3,6 million barrels per day
(14,6 % of the total quota of the countries-members of
cartel); really more than 4,2 million barrels are daily
extracted. About half of stocks of the Iranian gas is on the
continent, other part is on shelf (in Persian gulf) deposits.
According to the estimations of experts economic need of
application of such ecologically pure kind of fuel as
natural gas will constantly increase. Accordingly, Iran can
take advantage of the stocks of gas to receive income
from its export. From other side, according to OPEC data,
now Iran extracts 3,8 million barrels of oil a day, from
them consumes 1,5 millions and exports 2,3 millions He
provides 5 % of oil world consumption. According
London Centre for Global Energy Studies data, from 2002
to 2006 profits from oil increased from $19 milliard to
$51 milliard [4]. Oil and gas fill in 2005 48 % and 49 %
of Iran power balance.

BUSINESS MODEL AS A BASIS OF
INTERNATIONAL COOPERATION
Riding K. examines a business model as three
associate elements [1, p 56]. The first element is
surroundings of the organization. It also includes the
market, clients, technologies, political and economic
factors of changes in society. The main task of business
model is to predict the influence of possible changes on
the activity of the organisation. The second part of
business model must explain how the organization is
going to use the influence of changes for the own
benefits. This is the purpose of organization, actually the
purpose of its existence. The third task of business model
is to expose basic jurisdictions which are required for
achievement of this purpose, and to define the
development of these jurisdictions.
The program of actions determines the realization of
strategy. It is a row of measures, that are necessary for
implementation of criteria of efficiency. By the following
the set program of actions we provide the realization of
process of the business strategic planning in practice [1, p.
49]. The planned measures are the key to restructuring of
organization.
The characteristic feature of planning of changes is
close connection between perspective (as a rule, during
five years) and current (annual) plans. Unity of current
and perspective plans is provided by continuity of the
planning work. Perspective plans help to increase the
effectiveness of current plans, enable to conduce
preparation to the new productions in time [2, p. 37].
Scientific side of planning is conditioned, first of all, that

THE MAIN TASKS OF IRAN POWER INDUSTRY
DEVELOPMENT.
Exploring and working oil deposits are
considered by the government of Iran to be the most
important stratagy tasks. Special attention is paid by the
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The base of complex mechanism of “branch
diplomacy” and “derivative of strategy methods” give the
opportunity to solve political tasks sucsessfully. These
tasks are: globalization confrontation, creation of
collective security system, control of the transport and
pipeline systems.
TRANSPORT POTENTIAL OF THE OIL AND GAS
COMPLEX
In perspective Iran can hold a very favorable position
by using its transit potential in the oil and gas field as the
largest state of hydrocarbon material transit through line
Asia-Europe. The same as Ukraine which geographic and
economic position let it get large profits from goods
transit. According to the organisational side the solvation
of such problems is possible by means of the cooperation
with the contries-lines. As Tegeran tried to conclude an
agreement with Kazakhstan and Turkmenistan according
the realisation of three-side oil-line using the available
infrestructure.
ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT ASPECTS
OF POWER STRATEDY.
Realization of power strategy foresees the active
functioning of enterprises of industry in global and
regional oil and gas markets. The Iran policy on Kaspii is
component part of this strategic task. Other aspect is
partial privatization of oil industry with the certain level
of state control and management. It is also important to
bring private investments in this industry. Creation and
functioning of oil exchange stock, that will allow private
companies to take part in oil transactions, can be
dominant for Iran. Organizationally it can be consortium
which the leading Iranian and European companies will
enter.
CONCLUSION
Today two strategically important tendencies are
observed: growth of production of oil countries, not
included to OPEK, among which Kazakhstan, and also
transformation of China, is adopted in the largest user of
hydrocarbons. In this connection it is important for the
countries-exporters of oil to take approach of strategic
management. The basic aspects of functioning of the
strategic planning system and organizational structure
forming is the realization of innovative, investment and
production potential of country at the international market
with the use of “branch” or “power” diplomacy.

Ministry of oil of Iran to the working out the deposit
“South Pars” (on the base of Katarsk gas deposit).
In this case, the tactical task for Iran is the solution of
problem with gas supply to the Turkey. This country is
capacious gas market and a very favorable transit way for
gas export to Azerbaijan and Armenia.
It is stratagically important for Iran to cooperate in gas
field with such countries as Canada, France, Italy,
Holand, Great Britain, Norway, South Korea, China,
Germany. The english company “Enterprize” signed the
agreement with Iran company “Petropars” according the
share holding (20%) in working out of 6,7 and 8-th stages
of “South Pars”. Norway company “Statoil” signed the
agreement according the 9th and 10th stages of deposit
“South Pars”.
For the realization of the strategic project in the city of
Asaluye located on the coast of Persian gulf in 100 km
from the deposit, a special economic power zone (SEPZ)
"Asaluye" (other name is "Pars") is created. On its
territory gas-transfaring factories are constructed. In
immediate prospects of SEPZ in Asaluye is planned to be
transformed into the center of the gas industry of Iran by
the creation of favorable tax and custom-house fee modes
for foreign investors. The development of high
technologies on manufacture, storage and transportation
of gas also is supposed. The special attention is given to
the technologies connected with storage and
transportation of liquefied gas with a view of the
organization supplies to the Europe in the future.
Cumulative manufacture of mineral oil is planned to be
finished to 2009 up to 2,2 million barrels a day against 1,6
million now. For more remote prospect in view of
forecasts of growth of world demand for energy carriers,
OPEK assumes to increase to 2020 physical volume of
the offer in the oil market in 2,1-2,2 times. The share of
Iran in these deliveries can make 7,5-7,9 million barrels a
day.
Oil and gas branches of Iran are under the full control
of the government. Accordingly all the strategic decisions
are developed, accepted and realised at the governmental
level. The state oil company - the National Iran Oil
Company
(NIOC)
conducts
investigation
and
development of oil and gas deposits, is engaged in
processing and transportation of raw material and mineral
oil.
The national Iran Gas Company (NIGC) is engaged in
extraction, processing, transportation and export of gas.
The decision of questions of petrochemical manufacture
is assigned to the National petrochemical company (NPC
- National Petrochemical Company).
BRANCH DIPLOMACY AND DERIVATIVE OF
STRATEGY METHODS
The government stratagy of separate country in the
field that is the base of economical stability can be named
as branch diplomacy. So, oil for Iran means 85 % of
export profit that’s why this diplomacy is rather
important. The expediency of strategy methods use is
determined by the necessity of the maximum control of
transport oil and gas flows. The derivative of these
strategy methods is taking part in different power,
pipeline and transport projects in regional and world
scale.
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Civilisation: a social system
Цивилизацията: социална система
Loretta Parashkevova
Лоретта Парашкевова
Abstract: The purpose of the present paper is to comment the civilization as a social system. The author traces the relation
between civilizations – structure of civilization – civilization development in the time and space.
Key-words: civilization, country, global civilization, world civilization, local civilization, civilization structure, genotype,
system
Доколко
цивилизационният
подход
към
историческото развитие се съгласува с формационния (К.
Маркс (K. Marx) или културологическия (О. Шпенглер
(O. Spengler)?
Доколко обосновано е наред с традиционното
разбиране на термина цивилизация да се говори за
изграждане
на
хиперцивилизационни
структури,
отразяващи глобалните тенденции за развитие на
съвременния свят и т.н.?
Вижданията на различните автори за делението на
човешката история могат да се обобщят, например, по
следния начин:
9
Дивачество-варварство-цивилизация
(Морган
(Morgan).
9
Древноизточна
цивилизация
–
Гръцка
цивилизация
–
Средноземноморска
(Римска)
цивилизация – Западна (Европейска) цивилизация –
Световна експанзия на Западната цивилизация (много
автори).
9
Концепция за свещената история на Августин
Блаженни (Blessed Augustine) (354-430 г. н.е.)
9
Марксистка
теория
за
общественоикономическите формации (К. Маркс (K. Marx).
9
Културологична теория на Шпeнглер (Spengler);
9
Цивилизационно разделение на историята според
Тойнби (Toynbee).
9
Теория за стадиите на икономическия растеж (У.
Ростоу (Walt Rostow) и др.
Цивилизацията е висша форма на организация и
развитие на човешкото общество, висша и в
логически, и в исторически план. Обществото като
съвкупност от взаимосвързани, взаимодействащи си
личности се състои от редица йерархически равнища
[8] (фиг. 1.).
Анализът на подходите, конфигуриращи различни
схеми за разбиране на цивилизацията позволява да бъдат
направени следните обобщения [8; 9; 10; 11; 12; 13; 15]:
1. Цивилизацията е определена характеристика на
обществото, тя е социална система на определен етап на
развитие, конфигурира от различни елементи
(подсистеми), политическа, икономическа, културна,
социална, между които се установяват съответстващи
на дадения тип общество форми на отношения, и се
формират механизми за тяхното управление.
2. Цивилизацията
е
общество,
което
е
организирано по определени юридически закони и
норми на морала, насочени към осигуряване на
основните права на личността, в това число право на
живот, свобода, собственост и равенство на всички пред
закона.
3. Цивилизацията може да се определи като
съвременен тип на организация на обществения живот,
който е достигнат в икономически развитите страни,
където съществува високо равнище на производство,

I. РЕЗЮМЕ
Днес, в началото на XXI век въпросът за цивилизациите,
за тяхната същност и за историческия им път, за тяхното бъдеще
и взаимоотношенията между тях е един от основните
проблеми и в социално-икономическия и политическия живот
на планетата, и в обществените науки. И това не е случайно. На
границата между вековете и хилядолетията, човечеството,
разбирано като глобална цивилизация, преживява един от найсложните и противоречивите, богати на неочаквани обрати
периоди в своето развитие. Мнозина твърдят, че днес се рушат
основите на преобладаващата през последните столетия
индустриална цивилизация и се полагат основите на
бъдещата цивилизация.
Синтезът на постиженията на изследователите и
учените, изминали дългия и противоречив път на
формиране и развитие на цивилизационната теория
позволява да се изведат понятията, използвани в
настоящето изследване, като се следва логиката на преход
от едно към друго понятие:
9 Съдържание на понятието цивилизация,
проявление на цивилизацията в три измерения –
глобална цивилизация, световни и локални цивилизации
[8; 11, с. 80].
9 Структура на цивилизациите, последователност
и взаимовръзка на елементите, които ги съставят,
цивилизационна пирамида.
9 Развитие на цивилизациите във времето,
трансформация на цивилизациiте по етапи на жизнения
им цикъл.
9 Разгръщане на цивилизациите в пространството,
излизане извън рамките на Ойкумена и поетапно
разпространение на цивилизациите в населената част на
Земята.
9 Цивилизационен подход към историята и
бъдещето на обществото и държавите.
II. ТЕОРЕТИЧНАТА ДИСКУСИЯ
II.1. СЪЩНОСТ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
Съществуващите, днес, тенденции на световното развитие
дават основание да се говори за трансформация на
различните цивилизации, създадени в условията на
фрагментарния свят, по посока на единната глобална
цивилизация. Подобна постановка на въпроса все още не е
общоприета и има както своите привърженици, така и
противници.
Оживените дискусии, и днес, продължават да се водят по
редица принципни въпроси, които е необходимо да се
уточнят.
В частност, какво представлява цивилизацията и как това
понятие отразява съвременните реалности? Как понятието
цивилизация се съотнася с понятията култура и общественоикономическа формация?
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основано на високите технологии.
4. Понятието цивилизация акумулира резултатите на
научно-техническия прогрес и материалната човешка
дейност, и в този смисъл тя често се асоциира с
постиженията на материалната култура.
5. Цивилизацията предполага определено равнище на
развитие на светогледа, в който значителна роля играят
религиозните вярвания, в частност, т.н. световни религии като
системи за социокултурно регулиране.
В тази разработка цивилизацията се разглежда като
обективна реалност съществуваща в три измерения, свързани
помежду си както по съдържание, така и в пространството и във
времето: глобална, световни и локални цивилизации.
Локалната цивилизация е словосъчетание, което се
използва за обозначаване на една или друга социална система,
разглеждана в контекста на нейното цивилизационно
развитие, когато размерите на тази система не излизат извън
рамките на отделна държава или ограничена територия, на

която живеят различни етноси, свързани с обща съдба,
култура, икономика, политика и т.н.
Световната цивилизация е словосъчетание, което
акцентира вниманието на факта, че цивилизацията се е
разпространила върху целия свят в определен
исторически момент. Понятието свят се употребява тук в
значението планетата Земя като цяло в определен етап на
човешкото развитие.
Първото измерение визира общочовешката, глобална
цивилизация. Това е словосъчетание, което свързва
представата за цивилизацията като явление, имащо
глобален планетарен характер, т.е. обхващащо цялото
земно кълбо.
Глобалната цивилизация изразява единството на
човешкия род от времето, когато човекът преминава от
присвояващо (събиране на треви и плодове, лов, риболов) към
произвеждащо (скотовъдство, земеделие) стопанство, до
наши дни.

Цивилизация

Държава

Етнос, нация

Обединение на хората
Териториално

Производствени предприятия Общественно-политическо
Семейство

Фиг. 1. Йерархична структура на обществото
Първото равнище в организацията на обществото,
фундаментът върху който се изгражда неговата структура е
семейството. Семейството (домакинството) гарантира
възпроизводството на човека, то формира неговия биосоциален
генотип и потребява част от създадения в реалната икономика
краен продукт. Много социолози смятат, че разпадането на
семейството, намаляването на неговата роля в обществото е
признак на кризата, обхванала обществото и цялата цивилизация
[1; 2].
Второто равнище визира организациите, в които се
обединяват хората. Хората се обединяват в различен по характер и
обхват групи, за да могат да живеят съвместно (села, градове), или
да осъществяват съвместна дейност в това число и
производствена (предприятия, организации) или се включват в
организации, за да провеждат заедно обществено-политическа

дейност, отговаряща на техните ценности и интереси
(профсъюзи, политически партии и т.н.) [3].
На трето равнище са нациите. Тези форми на
обединение на хората, които живеят на повече или по-малко
обширна територия, се различават по характер, но имат
сходни структуриращи признаци – общ език, начин на
живот, традиции, исторически опит, религия []5; 10.
Четвъртото равнище – държавата, обединяваща
няколко етноса или нации и притежаваща характерни,
общопризнати институции – граница, държавна,
политическа и военна власт, гражданство, икономическо и
културно пространство, своя истори [13].
Висшето равнище в структурата на обществото е
цивилизацията, обединяваща човечеството, намиращо се
на определен етап на развитие. Цивилизациите могат да
съвпадат с границите на държавите, но това не винаги е
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валидно. Ядрото на цивилизацията, нейната същност се
дефинира от системата от ценности, изработена и подкрепена от
историческия опит, от общите или от близките условия за
съществуване и развитие на човешките организации [8; 9].
Цивилизациите
могат
да
бъдат
разгледани
в
пространствено-времеви разрез (фиг. 2.):
1. Глобалната
цивилизация
обединява
цялото
човечество. Човечеството предствлява социална метасистема,
която се развива по определен жизнен цикъл. Глобалната
цивилизация представлява тази значителна част от социалната
метасистема (или цялата социална метасистема), която е
достигнала равнище на цивилизационо развитие и преминала
определени етапи от жизнения си цикъл.

2. Локалните цивилизации са важни елементи на
глобалното общество, които се различават по
конфигуриращата ги система от цивилизационни ценности,
по условията за обединение на социума, неговия живот и
дейност, по историческия си опит. Те преминават и през
определени етапи на историческия си жизнен път, като
инициират генерирането на поколения локални цивилизаци,
които се редуват. Всяко поколение изминава етапите от
жизнения цикъл на цивилизацията.
3. Световните цивилизации са големи етапи в
развитието на глобалната цивилизация и циклите на
поколенията локални цивилизации. Те визират определени
епохи в развитието на човечеството като единна метасистема
[8; 11].

Глобална цивилизация
Локални
цивилизации

Поколение локални
цивилизации

Световни
цивилизации

Фиг. 2. Цивилизациите в пространствено-времеви разрез
Всеки от изброените видове цивилизации изпълнява свои
функции в процеса на формиране и динамика на цивилизацията.
В началния ù етап (след неолитната революция), глобалната
цивилизация се формира на тясна териториална ивица от
планетата Земя (около Екватора, където природните условия за
живот са най-благоприятни). Териториалното пространство за
съществуване и развитие на цивилизацията постепенно се
разширява и в определен исторически момент започва процесът
на диференциация, водещ до създаване на локалните
цивилизации. С течение на времето броят на локалните
цивилизации се увеличава, а съставът им се променя в общия
исторически поток на динамиката на глобалната цивилизация.
Системата от цивилизации непрекъснато еволюира, като
периодично преминава на качествено нови равнища в своето
развитие, изразяващи се в смяната на световните цивилизации и
поколенията локални цивилизации.
Значителна част от изследователите коментират
цивилизацията като саморегулиращ се, развиващ се
организъм, който се ражда, преминава определени етапи от
жизнения си цикъл и, в крайна сметка, загива. Така, цялото
човечество се възприема като съвкупност от отделно взети
организми, социални системи, а тяхната история дефинира и
историята на глобалната цивилизация, която се оказва в този
случай разбита на части и изглежда дискретно, фрагментарно.
Такъв подход достатъчно ясно е формулиран от известния
руски философ А. Зиновиев, който пише: “Цивилизацията е
историческо
явление.
Тя
възниква,
развива
се,
усъвършенства се, променя се и загива, – пише той. – Тя
възниква и се развива при определени условия, сред които са
организациите на хората, степента на тяхната сложност,
състоянието на материалната култура, качеството на човешкия
материал, възможностите за автономно съществуване на
сравнително големи региони продължително време и т.н.” [6;
с. 27]. За такива дискретни, локални цивилизации пише и Ю.

Яковец: “Локалните цивилизации изразяват културноисторическите, етническите, религиозните, икономикогеографските особености на отделна страна, групи
страни, етноси, свързани с обща съдба, отразяващи и
пречупващи ритъма на общоисторическия npoгpec, ту
оказвайки се в неговия епицентър, ту отдалечавайки се
от него” [15; с. 42].
II.2. ЦИВИЛИЗАЦИОННАТА ПИРАМИДА
Цивилизацията е сложна, многослойна социална
система, организъм от висш порядък. Структурата на
цивилизацията е йерархична и може да се представи във вид
на цивилизационна пирамида, състояща се от няколко
равнища (по подобие на пирамидата на потребностите на
Ейбрахам Маслоу (Abraham Maslow) (фиг. 3.).
Най-високото равнище на пирамидата организира
духовната сфера, създаваща и предаваща от поколение на
поколение системата от цивилизационни ценности, а това е
главното, което отличава една цивилизация от друга.
Духовната сфера може да се разглежда като система,
включваща подсистеми като:
9 Наука
–
равнище
на
познание
на
закономерностите на природата и обществото, система от
умения, които определят динамиката на развитие не само на
технологическия, икономическия и екологическия начини на
производство, но и на социално-политическото устройство
на обществото.
9 Култура – естетическо възприемане на природата и
обществото, тяхната хармония в динамика.
9 Образование – система от начини за предаване на
натрупаните знания и опит, на научното и културното
наследство, позволяващи на подрастващото поколение да
възприема социалния генотип (на цивилизацията).
Образователната система играе значима роля за адаптация

36

на цивилизацията към околния свят и към промените в него.
Същевременно, тя определя и част от условията, позволяващи
цивилизацията да се развива устойчиво във времето и
пространството дори и при бифуркации, която биха могли да я
отклонят от траекторията ù на движение.
9 Етика – система от правила за поведението на човека в
обществото, нравствени оценки на действията на индивида и
човешките организации, независимо от степента на тяхната
сложност (семейство, професионална или политическа

организация, държава и др.) и/или изпълнявани функции;
оценка на спазване на нормите на човешкия живот.
9 Религия – представа на човека и обществото за
света, система от цели и мотивация на дейността на хората и
организациите, в които те са включени въз основа на техните
етически норми и взаимоотношения с други конфесии.

Всички тези системи и образуващи ги елементи са тясно
свързани и преплетени, те се различават от цивилизация към
цивилизация, променят се от епоха към епоха.
По-ниското равнище е заето от социално-политическия
строй, характеризиращ се с формите и начините за обединение
и диференциация на хората по големи социални групи
(социална
стратификация),
етническа
и
национална
принадлежност, форми на политическа дейност, държавноправно устройство. Социално-политическият ред се променя
периодично, най-често в резултат на кризи, войни и революции.
Третото равнище включва икономиката и пазара, чиито
основни институции са:
9 Формите на собственост, начинът на присвояване
на потребителските и индустриалните продукти.
9 Начините на разпределение на произведения
(включително добавен) продукт между различните социални
групи.
9 Формите на обмен, развитие на пазара и неговите
категории (пари, цена, кредит и т.н.).
9 Динамиката на структурата на икономиката по
функционален признак на произвежданата продукция и по други
критерии.

9 Формите
и
методи
за
управление
на
икономическата дейност (в това число и от държавата).
Съставът и характерът на икономическото равнище в
голяма степен зависи от следващото ниво, определящо
технологичния начин на производство. Технологичният
начин на производство включва следните елементи:
9 Индустриални продукти – природни и преминали
обработка продукти; системи от машини и оборудване,
сгради, съоръжения, транспортна инфраструктура и др.
9 Източници на енергия – както в производствената
дейност, така и в бита.
9 Технологии, начини на съединяване на работната
сила с индустриалните продукти чрез общественото,
отрасловото и професионалното разделение на труда в
процеса на производствената дейност.
9 Форми за организация на производството, неговата
специализация, концентрация, кооперация, диверсификация.
9 Структура на предприемаческата дейност по: 1)
развивани индустрии, доминиране на определени отрасли в
различни етапи на развитие на държавите и цивилизациите;
2) размер на производствените организации – големи (от
англ. ез. – big enterprises (bigness), малки и средни
предприятия (от англ. ез. – small and medium sized enterprises
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(SMEs); 3) форми на взаимодействия между тях – аутсорсинг (от
англ. ез. – outsourcing), франчайзинг (от англ. ез. – franchising),
субконтрактинг (от англ. ез. – subcontracting), толинг (от англ. ез.
– tolling), клъстъринг (от англ. ез. – clusturing).
Конфигурацията от изброените по-горе елементи дефинира
равнището на ефективност на производството, както и степента на
удовлетвореност на потребителите – крайни или индустриални.
Фундаментът на цивилизациионната пирамида е
населението (неговата демография) – численост, темпове на
динамика (раждаемост, смъртност, естествен прираст), състав на
семейството, възрастова и полова структура, миграция, нужди и
потребности и степен на тяхното удовлетворяване (равнище и
качество на живот). Това равнище демонстрира крайните
резултати от функционирането и динамиката на цивилизациите
и социално-икономическата политика на държавите.
Но под това равнище има още едно, което определя
външните условия за функциониране на цивилизациите и
държавите – природата и екологията: мащаб, територия на
разпространение на цивилизацията, климатични условия,
плътност на населението (демографско влияние върху
природната среда), осигуряване с природни ресурси, степен на
замърсяване на околната среда и намеса на човека в
биосферните процеси. Следователно, това цивилизационно
равнище очертава зоната на взаимодействие между природата и
цивилизацията (човека, групите и организациите от хора, в т.ч.
държавите), зоната на тяхната коеволюция [7].
Както се вижда, всяко цивилизационно равнище има своя
структура и изпълнява определени функции. Цивилизационните
равнища постоянно си взаимодействат и съгласувано, синхронно
се трансформират, изразявайки както твърдят Б. Кузик и Ю.
Яковец действието на Закона за пропорционалност на
структурата и динамиката на цивилизациите [8]. Историята на
човешката цивилизация доказва, че нарушаването на този закон,
несинхронността на релациите между равнищата на
цивилизационната пирамида понижава ефективността на
цивилизационната система, а в преходните епохи може да доведе
и до нейното разрушаване или преминаване на по-ниско
качествено равнище. Но освен този закон, чието спазване,
безспорно, гарантира необходимите условия за запазване и
осигуряване на стабилността на цивилизационния генотип би
следвало да се дефинират още два. Първият, следва да допълни с
конфигурирането на достатъчните условия за осигуряване на
овладяна трансформация на цивилизационния генотип, закона за
пропорционалност на цивилизационната структурата, защото
това би довело до балансирано развитие на цивилизациите.
Вторият – Закон за синхронизацията на исторически събития,
засягащи различни локалните цивилизации в рамките на
световните цивилизации. Законът на сихронизираното, но не
тъждествено развитие на локалните цивилизации би обяснил
възприемчивостта на някои характерни черти на
цивилизационния генотип между локалните цивилизации.

Атлантида (Atlantis) [18] или при сблъсъци с други култури
(цивилизациите на Централна и Южна Америка преди
Колумб, скитската протоцивилизация). Други цивилизации
преминават в етап спад поради политически причини. Дали
цивилизацията ще успее да премине отново в фаза на растеж (и по
този начин да осъществи гребеновиден жизнен цикъл) зависи от
сложната система от елементи, образуващи нейния генотии (т.е. от
обективни причини), както и от способността на управляващия
държавата (или държавите, в зависимост от локалната
цивилизация) елит да диагностицира не само генезиса на
бифуркациите, но и проявлението им във времето и
пространството и да реализира трансформационния преход.
Динамиката на цивилизациите във времето се изразява
в периодичната смяна на поколенията локални
цивилизации, променящи се по своя характер и състав.
Първото поколение локални цивилизации се появява в края
на IV-началото на Ш хил. пр.н.е., когато завършва
формирането на цивилизационната пирамида и се
изгражда социално-политическото равнище (появяват се
класите, държавата, правото) и радикално се променя
икономическото равнище (възниква частната собственост и
пазарът с присъщите му институции). В продължение на
пет-шест хилядолетия, локалните цивилизации се редуват,
следват една след друга, и на границата на XXI в. започва
формирането на поредното пето поколение локални
цивилизации.
Глобалната цивилизация се разгръща във времето чрез
смяната на световните цивилизации, започвайки от времето
на неолитната революция, формирането на произвеждащо
стопанство и постепенното усложняване на структурата на
обществото. Първите четири хилядолетия от този период
дефинират съществуването на т.н. неолитната световна
цивилизация [8; 11], въпреки че това е по-скоро
протоцивилизация, в зародишен, непълен състав на
цивилизационната пирамида. Едва на следващия етап, при
формирането на първото поколение локални цивилизации
и изграждането на всички равнища на цивилизационната
пирамида може да се твърди за съществуването на първата
световна цивилизация и наченки на създаването на
глобалната цивилизация. През хилядолетията се развиват
последователно:
раннокласовата,
античната,
средновековната, ранно-индустриалната и индустриалната
световни цивилизации [8]. В края на XX в. идва времето за
формиране и на постиндустриалната цивилизация, и този
ритъм на развитие ще продължи и в бъдеще.
Но динамиката на глобалната цивилизация във
времето се реализира не само с развитието на световните и
локалните цивилизации и техните поколения, съществува
още една трансформация на глобалната цивилизация във
времето – смяната на историческо-цивилизационните
суперцикли,
обединяващи
триадите от световни
цивилизации и едно-две поколения локални цивилизации.
Суперцикълът е най-големият от елементите на
времевата динамика на цивилизациите. Първият
исторически суперцикъл (края на IV хил. пр.н.е. – средата на
I хил. н.е.) обединява неолитната, раннокласовата и
античната световни цивилизации и съответно първото и
второто поколения локални цивилизации. Вторият
исторически
суперцикъл
(VI-XX
в.)
включва
средновековната, ранноиндустриалната и индустриалната
световни цивилизации и третото-четвъртото поколения
локални цивилизации. Третият суперцикъл започва в
началото на XXI в. и днес е известен само първият му етап –
постиндустриалната световна цивилизация и петото
поколение локални цивилизации, които са в процес на
формиране. Изследването на историята на цивилизациите
потвърди
извода
на
много
изследователи
за
закономерността на ускоряване на историческото време.
Всяка поредна стъпка в историята на цивилизациите
(световни, поколения от локални) се характеризира с по-

II.3. РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА
ВЪВ ВРЕМЕТО И ПРОСТРАНСТВОТО
Цивилизацията е подвижна, тя постоянно се развива във
времето и пространството. Динамиката ù във времето може да се
проследи поне в три аспекта.
Като всяка социална система, цивилизацията има свой
жизнен цикъл, който се състои от няколко етапа: зараждане;
изграждане
в
епицентъра,
разпространение
(в
пространството) и усъвършенстване по структура; зрялост,
реализация на потенциала; криза, упадък; остатъчно, реликтово
състояние в следващия етап на развитие на обществото, в новата
цивилизационна система.
Глобалната цивилизация, както и световните и локалните
цивилизации имат свои жизнени цикли. Но не всички локални
цивилизация изминават всички етапи на жизнения си цикъл,
разгръщайки се напълно във времето. Цикълът на развитие на
някои от тях се прекъсва по силата на природни катастрофи
(например, минойската цивилизация или легендарната
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кратък жизнен цикъл, предполага ускоряване на темпа на
историческия прогрес, както и ускоряване на пулса на
цикличната динамика на обществото. Ако времевото
пространство на първите световни цивилизации и поколения
локални цивилизации обхваща няколко хилядолетия, то
следващите отнемат само няколко столетия. Тази тенденция,
вероятно, ще се запази и за в бъдеще.
Историята на цивилизациите започва, преди хиляди
години, на сравнително малко парче суша на север от
екватора в афро-евразийския континент и на север и юг от
екватора в Америка. Останалата населена част от Земята
(Ойкумена) се намира в предцивилизационен етап на
развитие, а огромни територии са необитаеми.
Етап след етап, (световна) цивилизация след цивилизация,
цивилизационното пространство се разширява, връзките между
отделните локални цивилизации се задълбочават и укрепват.
Процесът е подпомогнат от развитието на транспортните
пътища (речни, морски, сухопътни), появата на нови средства за
придвижване – коне и камили, речни и морски съдове,
локомотиви и пароходи, автомобили и самолети. В края на
епохата на Великите географски открития (в периода на
ранноиндустриалната цивилизация) територията на Земята (с
изключение на Антарктида, някои райони на Крайния Север,
отделни части на тропическите гори и пустини) се обединява в
глобалното цивилизационно пространство. Цивилизационното
пространство обхваща цялата Oйкумена и в края на
индустриалната цивилизация излиза извън границите на
планетата – започва усвояването на Космоса.
Но разпространението на цивилизацията по Земята не е
равномерно. Както твърди Мак-Нил (McNei’ll), в някои точки на
планетата процесът се развива по-интензивно, генерираната
цивилизационна енергия създава цивилизации-лидери на
социално-икономическото
развитие
[12].
Например,
западноевропейската цивилизация през XVIII-XIX в. явно се
откъсва от останалото човечество и поема ролята на лидер.
Според A. Maddison (А. Медисън), нарастващият
икономически растеж става възможен благодарение на факта,
че Западът осъзнава способността на човека да преобразува
и дори да подчини силите на природата. Създаването на
благоприятни обществени условия се превръща в необходимо
условие за реализиране на способностите на човекапредприемач.
Значителна част от изследователите коментират
цивилизацията като саморегулиращ се, развиващ се
организъм, който се ражда, преминава определени етапи от
жизнения си цикъл и, в крайна сметка, загива. Така, цялото
човечество се възприема като съвкупност от отделно взети
организми, социални системи, а тяхната история дефинира и
историята на глобалната цивилизация, която се оказва в този
случай разбита на части и изглежда дискретно, фрагментарно.
Такъв подход достатъчно ясно е формулиран от известния
руски философ А. Зиновиев, който пише: “Цивилизацията е
историческо
явление.
Тя
възниква,
развива
се,
усъвършенства се, променя се и загива, – пише той. – Тя
възниква и се развива при определени условия, сред които са
организациите на хората, степента на тяхната сложност,
състоянието на материалната култура, качеството на човешкия
материал, възможностите за автономно съществуване на
сравнително големи региони продължително време и т.н.”
[6]. За такива дискретни, локални цивилизации пише и Ю.
Яковец: “Локалните цивилизации изразяват културноисторическите, етническите, религиозните, икономикогеографските особености на отделна страна, групи страни,
етноси, свързани с обща съдба, отразяващи и пречупващи
ритъма на общоисторическия npoгpec, ту оказвайки се в
неговия епицентър, ту отдалечавайки се от него” [15] .

След тях са (във втория ешелон) близките по равнище на
развитие държави. В периферията се намират изоставащите
цивилизации, които със закъснение (един-два ритъма)
изминават етапите на цивилизационната динамика. В
четвъртия ешелон са социално-икономически и
политически слабите цивилизации и страни, които без
външна помощ (ООН, регионалните икономически
обединения, водещите локални цивилизации) едва ли са
способни да излязат от блатото на тоталното изоставане [4].
Следователно, територията на Земята, глобалното
цивилизационно пространство през всеки период от време
може да се асоциира с пъзел, чийто отделни парченца,
цивилизациите, се намират в различни етапи на развитие и
въпреки това са свързани помежду си. Пъзелът се променя
в зависимост от времето и факторите на външната среда:
едни или други цивилизации се развиват по-интензивно и
се превръщат в лидери на цивилизационния прогрес, а други
изостават и преминават във втория или в третия социалноикономически ешелон.
Единството на пространствено-времевата динамика
на цивилизациите може да се представи във вид на
спирала на цивилизационния прогрес по аналогия на
спиралата на движението на Хегел (Hegel) (фиг. 4.), чиито
кръгове се разширяват в пространството и се променят във
времето [8; 11]. Този модел акумулира постиженията на
циклично-вълновите теории за динамиката на социалните
системи, теории, разгледани в предходното изложение.
Първият кръг на спиралата очертава жизнения цикъл на
неолитната цивилизация. По продължителност той е найголемият, отнема (в епицентъра (т.е. най-развития социум)
повече от четири и половина хилядолетия – почти половината
от историческото време. Неолитическата цивилизация
включва времето, когато започва да се формира генотипът на
цивилизацията (цивилизационен код) и да се очертат
рамките на цивилизационната структура и нейните равнища.
Вторият кръг стартира през втората половина на IV
хил. пр.н.е., когато се създава първото поколение локални
цивилизации, възникват класите, държавата, правото,
частната
собственост,
пазара.
Изграждат
се
структурно всички равнища на цивилизационната
пирамида, създава се системата от цивилизации – световни,
локални, глобална (макар да обхваща малка от част от
Ойкумената – около 15-20%).Т
Третият кръг включва времето, когато доминира
античната световна цивилизация и преобладава второто
поколение локални цивилизации, разширяващи своя ареал
до 35% от Ойкумената. Възникването и разпространението на
първите световни империи е върхът на развитие на първия
историческо-цивилизационен суперцикъл.
Преходът към четвъртия кръг на цивилизационната
спирала, извършван от средновековната световна цивилизация
и третото поколение локални цивилизации е тежък и
продължителен, защото съвпада със смяната на
историческите суперцикли. Центърът на цивилизационния
прогрес се премества на Изток (Индия, Китай), започва да
се формира западноевропейската цивилизация, която е в
почти преманентно състояние на военен конфликт с
мюсюлманската и другите локални цивилизации. Те, от своя
страна, също са доста агресивни (монголите, например,
завладяват почти цяла Евразия; османците – Югоизточна
Европа). Преобладава идеационалния социокултурен строй,
духовно-политическата сфера укрепва единствено чрез
световните религии и агресивното доминиране на църквата,
която диктува de facto социaлно-икономическото и
политическото развитие на държавите.
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Фиг. 4. Спирала на динамиката на цивилизациите
Началото на петия кръг на цивилизационната спирала се
поставя от прехода на човечеството към ранноиндустриалната
световна цивилизация. Технологичният начин на производство,
стартовото развитие на промишления капитал и манифактурите,
формирането на класите на капиталистите и наемните работници,
първите буржоазни революции (холандската и английската)
очертават най-важните събития, трасиращи пътя на
ранноиндустриалната световна цивилизация. Формиращата се
след периода на абсолютизма в икономически най-развитите
страни буржоазна демокрация е върхът на цикъла, в това число и

поставя началото на нов политически строй. Формира се
четвъртото поколение локални цивилизации. Независимо че
по численост на населението и БВП (Брутен вътрешен
продукт) водят китайската и индийската цивилизации,
лидерството преминава към младата и агресивна
западноевропейска цивилизация, която се развива с
ускорени темпове. В епохата на Великите географски
открития тя разширява своята експанзия, обхващайки
голяма част от света и унищожавайки някои цивилизации
(например, доколумбовите цивилизации на Америка).

40

Именно в Европа започва великата научна революция (XV-XVII
в.), усвояват се блестящите постижения на Ренесанса, протичат
важните за духовната сфера преврати на Реформацията и
Просвещението. Западът de facto има само няколко опонента –
евразийската
(Руската
империя)
и
мюсюлманската
(Османската империя) цивилизации.
Върхът на втория исторически суперцикъл е достигнат през
шестия кръг на цивилизационната спирала, в периода на
индустриалната световна цивилизация, когато разцъфтява, а след
това залязва четвъртото поколение локални цивилизации и
тържествува сетивният социокултурен строй. Промишлената
революция преобразува технологическото и икономическото
пространство, многократно се ускоряват темповете на
икономически растеж, които дефинират главния фактор за
стремителното увеличаване на населението. Войната за
независимост в Северна Америка и Великата френска
революция откриват пътя за радикални трансформации на
социално-политическия строй и утвърждаване на буржоазната
демокрация. Тези събития са съпроводени от поредица от войни
и революции в края на XVIII-началото на XIX в. и през XX в.
Залезът на индустриалната цивилизация е белязан от
формирането на мощни тоталитарни държави.
Последното десетилетие на века финализира и
съществуващия до тогава биполярен политически ред,
бифуркация отъждествявана с политико-икономическия крах на
световната социалистическа система и нейния лидер СССР и
инициирала процеса на трансформация на капитализма.
Планетата е обхваната от дълбока цивилизационна криза,
предопределена от края на втория исторически суперцикъл.
На границата на XXI в. започва седмия кръг на
цивилизационната спирала, който, по прогнози, може да
обхване два века и да доведе до радикална модернизация на
глобалната цивилизация през първите столетия на третия
историко-цивилизационен суперцикъл. Започва процес на
формиране на хуманистично-ноосферната постиндустриална
цивилизация. По прогнози преобладаващият сетивен
социокултурен строй ще бъде заменен с хармоничен интегрален
социокултурен строй в неговата западна, източна и евразийска
модификация.
В началото на седмия кръг, глобалната цивилизация се
сблъсква с три предизвикателства. Първото е свързано с
демографския фактор: в много държави населението застарява,
депопулацията се превръща в доминиращ демографски процес.
Вторият е екологическият: запасите от най-важните енергийни и
невъзобновяеми природни ресурси са почти изчерпани,
съществува реална заплаха от глобална екологическа
катастрофа. Ръкавицата на третото предизвикателство е
хвърлена от глобализацията, която днес се развива в нейния
неолиберален вариант [14]. Неолибералният модел дефинира
условия за разширяване и задълбочаване на процесите на
транснационализация на икономиката, но фрагментира силно
политическото пространство, разликите между богати и бедни
държави и цивилизации изглеждат непреодолими.
Набиращата,
днес,
скорост
научно-технологическа
революция и формирането на интегрален социокултурен ред
създават предпоставки за решаване на анонсираните
противоречия. От това, как и в каква степен ще бъдат използвани
тези предпоставки, от своевременността и същността на отговора
даден от локалните цивилизации и техните държави зависи, дали
глобалната цивилизация през ХХIII век (вероятно!) ще навлезе
в поредния осми кръг на цивилизационната спирала или
човечеството ще постави началото на “края на историята” си.

се погледне в бъдещето, да се реализира сценарийния
подход за прогнозиране на развитието на цивилизациите и
държавите като социални системи в пространството на
XXI век. Това поставя въпроса за изучаване на
структурата на генотипа цивилизациите във всичките му
аспекти - демографски и екологичен, технологически и
икономически, геополитически и всички елементи на
духовния живот; за тримерното измерение на
цивилизациите (глобална, световни, локални); за
хуманистично-ноосферния
характер
на
постиндустриалната
световна
цивилизация;
за
паралелното формиране на петото, по-диференцирано
поколение локални цивилизации; за определящия характер
на системата от цивилизационни ценности; за тенденциите
на формиране на световна (кон) федерация от държави и
цивилизации.
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Развитието на цивилизациите, циклично-генетичните
закономерности на тяхната динамика и взаимодействията им
имат дълъг, около 10 хил. години исторически път,
включващ смяна на исторически суперцикли, световни
цивилизации, поколения локални цивилизации. Изследването
на цивилизациите, както и на тяхната динамика позволяват да
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Drying Process of ceramic granulate and its impact to
moisture
Imrich Orlovský1, Peter Skok1
Abstract Paper describes technology of ceramic granulate
production which is consequently used for ceramic facings
production. Drying is an extensive technological process applied
in almost every industry. On of them is ceramic industry.
Granulate moisture is one of most important parameters
affecting its quality. Paper features measured moisture amounts
of granulate and combustion products. The goal of measuring is
to find functionality between input parameters and granulate
moisture.
Keywords - ceramics, granulate, combustion, moisture

I. INTRODUCTION
Ceramic industry belongs to biggest heat energy consumers
from the aspect of power severity. On of technology which
use heat is ceramic facings production. Ceramic facings are
burnt building materials usually of table shape, with finegrained and various-colored shatter, compacted under high
pressures. The goal is to produce competitive ceramic facings
of high quality and demanded dimensions while keeping price
in affordable level.

Fig 1 - Sprinkle kiln [1]
1 – pump, 2 – feed pipe, 3 – sprinkler, 4 – ventilator,
5 – combustion chamber, 6 – hot air and exhaust gases pipe, 7 –
hot air vane distribution, 8 – kiln tower, 9 – exhaustion, 10 –
manifold, 11 – cyclone, 12 – cooler, 13 – cyclone suction,
14 – suction fan, 15 – extract pipe, 16 – air cap

II. TECHNOLOGICAL PRODUCTION
PROCEEDING OF CERAMIC GRANULATE
Whole proceeding consist of bringing in stored raw
materials (fig.1) according to sequence and amount described
in production formula (recipe). In preparation room there are
three cabinet feeder located. First two serve for feeding
ductile raw into clay grater, other one feeds shortlasting raw
into bumping mill. Crushed materials are consequently
transported using conveyor belt into diluter which is filled
with sufficient amount of water. Propeller is launched in and
liquefier is added into the water. For this purpose
diaphosphate is used. Its usage is necessary for gaining higher
amount of solid in sludge. Finally feldspar, prerubbedd
dolomite and colorants are added. Filling of diluter takes an
hour, dilution time is 6 hours.
After dilution the sludge is flown down into mixing containers
with propeller mixers. Diluted mass is then drawn into
grinding cylinders. Percentage contribution of solid and water
usually presents 60% of solid and 40% of water. Grounded
materials are flown down into homogenizing trunks (pools).
From these trunks the material is overdrafted with membrane
pump through manifold with permanent magnets into rake
mixers located under sprinkle kiln. Sludge drying in sprinkle
kiln consist of high pressure jet dispersion into drying tank,
where combustion products from natural gas are carried with
pressure burner. Sludge dries in tower until moisture of 4,5 to
5,5%. Drying process of ceramic sludge is described in fig 1.
1
Imrich Orlovský, Faculty of manufacturing technologies,
Technical university of Košice whit a seat in Prešov, Slovakia
1
Peter Skok, Faculty of manufacturing technologies, Technical
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Dried granulate is from bottom part of tower transmitted
through vibration screen onto transport belt which gets
granulate into each tinny tanks. Compacting mass in tanks is
brought to compactors by high-lift cart. Hydraulic compactors
are used for pressing. Compacted facing tiles are consequently
dried in canal countercurrent kilns with vertical circulation of
drying air. Then they are burnt out in electrical canal kilns.
Final products are sorted and packed.

III. COMBUSTION PRODUCTS AND
GRANULATE MOISTURE MEASUREMENT
One indicator that considerably impact facing tiles quality is
moisture of ceramic granulate, which should stay in between
4,4 to 5,5 %. Possibility of reaching demanded granulate
moisture depends on few factors, mainly on combustion
products temperature and sprinkle jet sizes.
The goal of measurement realized was to find functionality
between combustion products moisture after granulate drying,
final granulate moisture and combustion products
temperature. There is an assumption that these parameters are
in some correlation. In case of finding definite functionality
between these parameters (or some others which are able to
impact combustion process) manipulating of combustion
process would be possible after measuring combustion
products moisture in order to keep granulate moisture in
demanded boundaries.
Measurements were realized at testing kiln tower where
granulate samples are prepared. Combustion products
moisture was measured in manifold transporting combustion
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products out of tower (fig. 1, pos.9). Digital measurement
device Testo 645 [3] with automatic value saving was used for
measuring combustion products moisture. Besides absolute
and relative moisture a temperature of combustion products
was recorded. Simultaneously with this measurement the
samples of dried granulate were taken in order to determine its
moisture. Gravimetric method was used to moisture
determination.
Measured records are listed in table 1 and in figures 2 and 3,
where functionality of absolute combustion product moisture
on granulate moisture or combustion product temperature is
represented.

Fig.3 Absolute combustion moisture dependance on the combustion
temperature

IV. CONCLUSION

Fig.2 Dependence of absolute combustion product moisture on
combustion product temperature

Combustion
temperature
[°C]
Sample
#. 1
Sample
#. 2
Sample
#. 3
Sample
#. 4
Sample
#. 5

Relativ
combustion
moisture
[%]

absolut
combustion
moisture
[g/m3]

granulate
moisture[%]

112,5

14,7

128,9

1,23

94,6

26,3

129

6,96

84,5

36,2

124,1

8,12

79,1

42,8

120

9,31

75,2

48,5

117,1

10,77

Tab. 1 Measured records

On the base of measured records can be said that combustion
product moisture and granulate moisture are affected by
combustion product temperature. Decrease of combustion
products temperature results in decreasing of absolute
combustion products moisture while granulate moisture
increases. Increase of combustion product temperature gets
more water from granulate into the combustion products.
Combustion products moisture depends besides granulate
drying rate on amount of water arisen in narural gas
combustion (hydrogen burnout). In future there is need to
determinate portion of total combustion products moisture fall
on combustion process and drying. To do so it will be
necessary to identify amount of combustibles needed for
drying certain amount of granulate and exact percentage
contribution of solid and water in ceramic sludge. Thanks to
knowing these facts contribution of combustion products
moisture from drying process, or its changes resulting from
granulate moisture variations. This knowledge of change
sensitivity leads to possibility of controlling and manipulating
drying process on the ground of combustion products
moisture measurement.
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Monitoring of Production Processes Capacity at Injection
Moulding Manufacturing Company
Jozef Dobránsky1, Stanislav Fabian1
Abstract Paper deals with monitoring of production processes
capacity at injection moulding manufacturing company. Samples
were removed from two different types of machines for injection
moulding during normal production. Samples have to stay 24
hours that was guaranteed equal conditions. After 24 hours
samples were measured and all data was automatically
transferred into PC to a special programme. According to
measuring values and by special software was determined
production process capacity and at the same time was by
software evaluated process capacity index cp and process
capacity exploitation index cpk.
Keywords - capacity, plastics, process, injection moulding

I. INTRODUCTION
It would be difficult to imagine our modern world without
plastics. Today they are an integral part of everyone’s lifestyle
with application varying from commonplace domestic articles
to sophisticated scientific and medical instruments. Injection
moulding is a major processing technique for converting
thermoplastic materials. The basic concept of injection
moulding is the ability of a thermoplastic material to be
softened by heating, formed under pressure, and hardened by
cooling.
Production process capacity cp, cpk is parameter, which
expressed when the production process is stable or unstable.
Based on observation of this capacity we can determine if the
production process is responsible and good centred. If no we
have to change some technological parameter into production
process and next we have to observed this production system
again and determine if the capacity curves is situated near the
asked tolerance.

Fig. 1. Basic parts of injection moulding machine

Table 1 shows basic process times which can be changed
according to type of production.
TABLE 1
BASIC PROCESS TIMES
PARAMETER
Unit closing time
Mould closing time
Injection time
Holding time
Cooling
Screw back
Mould opening
Plastic suspension
Remove plastic
Moulding inspection

II. INJECTION MOULDING
Injection moulding is a major processing technique for
converting thermoplastic materials. The basic concept of
injection moulding is the ability of a thermoplastic material to
be softened by heating, formed under pressure and hardened
by cooling. In a reciprocating screw injection moulding
machine, granular material (the plastic resin) is fed from
hopper (feeding device) into one end of the cylinder (the
melting device).
It is heated and melted (plasticized or plasticated), and it is
forced out the other end of the cylinder (while still melted)
through a nozzle (injection) into a relatively cool mold
(cooling), held closed by the clamping mechanism. The melt
cools and hardens (cures) until it is set up.
Injection moulding process is usually divided to basic parts
– process times. These times can be changed according to
production, based on type of produced product.

AVERAGE VALUE
1 second
4 seconds
3 seconds
5 seconds
12 seconds
8 seconds
4 seconds
1 second
2 seconds
2 seconds

III. PRODUCTION OF EXAMINED SAMPLES
As was mentioned examined samples were removed from
two different types of machines for injection moulding during
normal production. In first case it was injection moulding
machine DEMAG (fig. 2)

Fig. 2. Injection moulding machine DEMAG EXTRA
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Examined sample in first case was color feeder in printing
station (fig. 3). This color feeder was made from material
SICOFLEX ABS GF S 299.

Fig. 3. Color feeder in printing station

In second case examined sample was made by injection
moulding machine ARBURG (fig. 4).

Fig. 6. Measurement of length dimensions

Exact analytic balance METLER TOLEDO PL 1502 S
•
Maximum capacity1510 g
•
Readability 0.01 g
•
Taring range 0...1510 g
•
Repeatability 0.02 g
•
Linearity ± 0.03 g
•
Settling time (typical)3 s
•
Size of weighing pan ø 160 mm

Fig. 4. Injection moulding machine ARBURG

Examined sample in second case was car light cover (fig. 5)
which was made from material DURETHAN BKV 230 H2.0
901510. Car light cover was made by duo-cavity mold.
Fig. 7. Measurement of total weight

V. SAMPLES EVALUATION

Fig. 5. Car light cover

IV. MEASUREMENTS OF SAMPLES
Measurements needed for monitoring of production process
capacity was made at the special measuring laboratory. For
monitoring was used caliper Mitutoyo and exact analytic
balance Mettler Toledo. Caliper Mitutoyo was used for
measuring of length dimensions and diameter. Exact analytic
balance was used for measuring of total weight. Figure 6, 7
shows measuring equipments using in this experiment.
Caliper MITUTOYO ABSOLUTE DIGIMATIC 450
•
Measuring range: 0 – 450 mm,
•
005"/0.01 mm digital reading.
•
Resolution: .0005"/0.01 mm.
•
Direct inch/mm conversion.
•
Zero setting at any position within entire range.

As was mentioned during monitoring of production process
capacity was evaluated two samples
- color feeder in printing station
- car light cover.
Color feeder in printing station
By color feeder was measured and evaluated three quality
parameters:
- total length l1
- diameter d1
- total weight m1
Measuring of total length l1

Fig. 8. Diagram of production process capacity according to the total
length
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As we can see in figure 8, capacity curve is situated near
the upper tolerance. It comes to this, that we have to intervene
into the production process and changed some technological
parameter. After this the capacity curve is go back near to the
required value.

Figure 11 shows curves of measured values by measuring
of total length l2.

Measuring of diameter d1

Fig. 9. Diagram of production process capacity according to the
diameter

As we can see in figure 9, capacity curve is situated near
the lower tolerance. It comes to this, that we have to intervene
into the production process and changed some technological
parameter. After this the capacity curve is go back near to the
required value.
Measuring of total weight m1

Fig. 11. Measuring of total length l2

Measuring of total width s2

Fig. 10. Diagram of production process capacity according to the
total weight

Production process capacity is very good. Capacity curve is
situated near the required value.
Car light cover
By color feeder was measured and evaluated three quality
parameters:
- total length l2,
- total width s2,
- total weight m2.
Measuring of total length l2
Required value of total length of car light cover was 68,1
mm with tolerance ± 0,28 mm. Curves of measuring values by
both cavities are situated in the middle of tolerance field.
Based on measuring values, process capacity index and
process capacity exploitation index we could say that
production process is stable and good centered.

Fig. 12. Measuring of total width s2
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Required value of total width of cover was 33,1 mm with
tolerance ± 0,2 mm. Curves of measuring values by both
cavities are situated in the middle of tolerance field. Based on
measuring values, process capacity index and process capacity
exploitation index we could say that production process is
stable and good centered.

the tolerances and process capacity index cp and process
capacity exploitation index cpk had values under required
tolerances.
Based on this detection is needed to intervene to production
process and change some technological parameters. Than we
have to monitoring production process again if the capacity
curve is going back near to the required value.

Measuring of total weight m2
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VI. CONCLUSION
Paper deals with monitoring of production processes
capacity at injection moulding manufacturing company.
Samples were removed from two different types of machines
for injection moulding during normal production.
After 24 hours samples were measured and all data was
automatically transferred into PC to a special programme.
According to measuring values and by special software was
determined production process capacity and at the same time
was by software evaluated process capacity index cp and
process capacity exploitation index cpk.
In the aggregate we can evaluate production process as
capable which is useful to observed specified tolerances.
By measuring of some quality parameters, especially by
diameter of color feeder and total weight of car light cover
was determinate that process capacity curves are situated near
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Deformation effects on the machined surface with screw
drill by drilling
Jozef JURKO1 Mário GAJDOŠ2
Abstract: This paper is concerned with the topic of drilling. It
will be of importance to teachers of Industrial Technology, those
involved in machining research, and industrialists with an
interest in process monitoring in the cutting zone. This paper will
describe the deformation effects of the interface between
conventionally produced 1.4301 stainless steel and the screw drill
in the drilling process. Stainless steels are often considered to be
poorly machinable materials; materials with high elasticity are
also difficult to machine. In drilling stainless steel with a pseudoelastic coating material, machinability difficulties are caused by
the high strength and work hardening rate of steel and the
pseudo-elastic properties of the coating material.
The deformation effects were studied by analyzing of high
speed steel with cobalt drills. The interface between stainless
steel and the screw drill was examined with REM.
Keywords - cutting tool-screw drill, drilling, stainless steel,
machined surface, plastic deformation

Machining is the world’s most common manufacturing
process, with 15 to 20% of the cost of all goods being
attributed. Machining may either be the primary
manufacturing process as in the aerospace industry, or a
secondary process as in the machining of castings, forgings,
and powder metals. Most automotive castings are liable to be
machined on up to 30% of their surfaces. Also, machining can
be an indirect manufacturing process as in the production of
press tools used in the stamping of automotive body panels. In
the education of both technologists and engineers the basic
mechanics of machining are explored. However, due to its
nature, students should have exposure to the many variables
that change with both workpiece and tooling materials, as well
as the actual shop floor variables. This is important since they
affect not only tool life but surface finish, component
performance and material removal rates.
Drilling was selected because most students who do not
have a machining background will be familiar with a standard
“twist/jobber” drill. Drilling is one of the oldest and most
common machining operations. The tools themselves have not
changed much over the centuries, but the cutting materials and
machine tools that employ them have. However, for its
simplicity and commonality, the cutting geometries in drilling
are extremely complicated and the process is terribly
inefficient. Tool wear influences the quality of surface finish
of the products produced and thus, if unnoticed, can cause
high costs. The economical tool life can not be benefited
from without tool wear monitoring.

I. INTRODUCTION
The problems of machinability materials narrowly be
connected by your leave action wear of cutting edge. Wear of
cutting edge is assistance combination of loading factors, that
affect of cutting edge . Tool life of cutting edge is impact all
loading factors, that they have aspiration alter geometry of
cutting edge. Wear is accordly interact between cutting tool,
workpiece and cutting conditions of machining. Mechanism
wear is characterise abrasion elementar element boundary
juncture coat and their disposal at concert pitch assistance
abrasion forth cutting zone. General wear of cutting edge is
generally results abrasion, plastic deformation and breakable
breach. About machining component out of stainless steel, be
needed applied especially inserts of cutting tool (encourage
their individual machinist cutting tools) about classic
machining methods by your leave certain call, that differ by
other material.
This study describeds the thermodynamic plastic
deformation behavior and microstructural evolution of 1.4301
stainless steel by turning. The austenitic stainless steels are
used in many industrial products, where the corrosion
resistance associated to the high mechanical properties are
necessary. Type 1.4301 stainless steel is an attractive
engineering material because of its outstanding properties such
as corrosion resistance, weldability, high strength, and good
form-ability.

II. PLASTIC DEFORMATION IN CUTTING ZONE
All cutting tools wear during machining and continue to
do so until they come to the end of their tool-life, the life of a
cutting edge is counted in minutes and today tool-lives are often
less then the old, established mark of fifteen minutes, but often
quite a bit more as well. It is the productive time available
during which the edge will machine components to be acceptable
within the limiting parameters. In the early days of man tools,
the tool-life parameter was simply when the tool could not cut
any more. Today, the usual parameters are surface texture,
accuracy, tool-wear pattern, chip formation and predicted
reliable tool-life, the one applied depends upon the type of
operation, finishing or roughing, and often the amount of
manual control and supervision involved.
Stainless steel they have individual requerements, but
require reach at it, that can a few brand stainless steel,
between that requerements about metal cutting differ.
Applied modern specialistic implements enable reduce
generality problems, connect with machining present band
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material, alternatively these mess enable absolutely cast out
about their true app. Austenitic stainless steel are one from the
main tip of stainless steels, that applied because machining
fabrication component. Be due broad appliance and machined
chiefly turning and drilling. Bases requerements about cutting
tool because metal cutting of stainless steel in compare with
another alloy steel are, figure 1:
• advanced addiction at built up edge (BUE)
• drift at hardening of material.
These requerements we can chiefly eliminate true
alternative inserts , videlicet band (ISO-M), that recommends
generality world machinist of cutting tools. Action machining
of stainless steel is dearly many a time accompanying birth
BUE on the cutting edge, that make bucking tool life
(currency) of cutting tool, affects brand of machined
surfacess, give out at alteration dynamic characteristic of
cutting process (cutting forcess, cutting resistance,…), comedown action chipformation, as well as affect about assurance
machining.

criteria, either as a certain width of the flank, the rake face or
as a certain edge blunting. The work material was carbon steel
and the wear that eventually controlled tool life occurred on
the rake face.

Fig. 2 Thermal analysis on the minor cutting edge
by screw drill (black place – 620 oC)

At the same time, thermal softening of tool material in the
rake face (over tempering revealed by the dark contrast
adjacent to the coating) reduced the load bearing capacity of
the coating, which failed by cracking and brittle fracture.
Once the coating was removed, a large crater was rapidly
developed in the unprotected HSS by severe adhesive wear.
An initial wear, often involving tip blunting through minor
fractures (chipping) is followed by a linear, steady-state wear
regime dominated by abrasive and adhesive wear. A gradual
tip blunting is one of the reasons behind a successively
increasing edge temperature, and eventually, a situation of
accelerated wear through edge fracture or severe plastic
deformation is reached.

Fig. 1 Plastic deformation alongside machined surface
of stainless steel by drilling, REM

III. CHARACTERISTIC OF STAINLESS STEEL
Stainless steels normally have more than 12%
chromium. Chromium makes the surface passive by forming a
surface oxide film which protects the underlying metal from
corrosion. In order to produce this film the stainless steel
surface must be in contact with oxidising agents.

IV. EXPERIMENTAL PART
The material used in this study is a typical austenitic type
1.4301 stainless steel. Figure 1 shows the microstructure of the
material and Figure 2 defined of system technology. To
measure the thermodynamic plastic deformation rates, a
potential method by ISO 3685 and REM is used. To measure
the cutting temperature is applied CCD thermovision
The microscopic plastic deformation of work material is
illustrated in figure 1. The intensive plastic deformation is
distributed the main in area corner of screw drill.
The macroscopic wear pattern of a cutting tool edge was
illustrated in figure 2 and figure 3. The mechanisms described
above will eventually cause wear that exceed the worn out

Fig. 3 The base tool wear mechanism - plastic deformation
of major cutting edge

TABLE I
CHEMICAL COMPOSITION

Chemical composition [%]
C
0,1
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Cr
20

Ni
10

Mo
2,6

Si
1

P
0,03

S
0,030

considerably more wear can be tolerated as there are no surface
texture limitations and accuracy is not close. The tool-life may
be limited when the edge looses its chip control ability or when
the wear pattern has developed to a stage when the risk for edge
breakdown is imminent.
The selection of the right cutting tool is critical for
achieving maximum productivity during machining. Especially
the choice of tool-material and cutting geometry are important.
But however right the tooling is, if the machining conditions are
not up to standard, especially as regards cutting data and general
stability, optimum tool-life will not be reached.
Vibrations and lack of rigidity in tool holders and clamping
will prematurely end many cutting edges.Tool wear is the
product of a combination of load factors on the cutting edge. The
life of the cutting edge is decided by several load, which strive to
change the geometry of the edge. Wear is the result of interaction
between tool, workpiece material and machining conditions by
drilling.

This is further accentuated by coating. However, the improved
wear resistance obtained by coating is often used to increase
the productivity rather than to obtain a longer tool life. For
experiments was applied of the stainless steel 1.4301 in the
table 1, and cutting condition in the table 2 for the cutting tool
with diameter 5,5 mm and the cutting material is HSCo.
TABLE II
CUTTING CONDITIONS
Cutting Speed
vc [m/min]
Feed f [mm]

5

7

12

15

18

20

0,04

0,08

0,1

0,12

0,16

0,2

Figure 4 show is the machined surface in the section the
cutting zone. This machined surface is very intensive the
plastic deformation from point two problems: the first is one
the part of section cutting edge is cutting and the second part
of section the cutting edge is only push deformation in the
cutting zone – is it influence of the ploughing effect.
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Social responsibility of projects investments
Răzvan Cătălin Dobrea1
After all, the dynamics of such performances represent
premises for the system’s viability, in the conditions of an
accelerate transforming environment.
Such performances generate a complex chain of social
– economic effects, manifested primarily within the
organization’s range of performance, and secondly at a
macrosystem scale, the latter being equaly of general
“interest” to the large community.
Actually, the economic performances form the “mirror”
that reflects mostly the effect of the technical and
technological performances (the turnover increase rate or
the profitability rates etc. reflect a superior level of the
technical performances, a high potential of research and
development).
The over-all appreciation and evaluation of the
organization’s performances cannot ignore the social –
economic performances. The classic behaviour still has
serious deficiencies concerning the social – economic
performances background. On the other hand, assuring
the population’s health, protecting the environment,
developing the activity by taking into consideration the
tasks of the durable develompent would determin more
rigurous constraints than the economic ones.
The main support of assuring performances of an
organization is represented by the implication in
investment projects capable of assuring information
access, latest technologies and their implementation in the
present activities.
Attracting and using investment money available are
conditioned by the convergence of proposed objects with
the ones of financier institutes, of the coherence of the
way of estimation, allocation and consumption of
available resources, of the existence of some teams of
specialists capable of administrate correctly and clearly an
investment project.
Within this context, the social background has become
a permanent preocupation for the current activity of the
organizations who wish to accept and generate
performance. The wide transformations within the social
performances evaluation plan have generated the concept
of corporate social responsibility, a relatively new
concept, though capable of capturing and orientating the
organizations within the global competitivness
background.
Initiated as an abstract and bizzare concept, disaproved
by the administrative comittees of many public and
private companies, the social responsibility has imposed
itself both inside the business world and society, as being
a useful instrument for identyfing solutions for a large
amount of social problems. Some factors have eased the
concept’s spreading, such as: the informational
technologies revolution, the globalization process, the
consolidation of the consumers’ rights and the increase of

Abstract: The over-all appreciation and evaluation of the
organization’s performances cannot ignore the social –
economic performances. The wide transformations within
the social performances evaluation plan have generated the
concept of corporate social responsibility, a relatively new
concept, through capable of capturing and orientating the
organizations within the global competitivness background.
Sustainable development and responsible business behavior
and ethics are high on the investments project.
Keywords - performance, corporate social responsibility,
project investments.

The specific transformations of the present outline the
fact that the economy represents one of the fields with
complex dynamics determined by at least 2 opposing
directions. On the one hand, we can talk about a
significant evolution in people’s and society’s needs and
on the other hand we should take into account the limited
characteristics of resources, generated by massive
consumptions and the necessity of assuring lasting
periods in the processes of exploitations and
administration.
The contemporary world becomes more and more a
reality unconceivable without preocupation for
performance, accomplishment and success. These
elements have become the motivation for every enterprise
that is trying to achieve the market economy standards
and take part in the world-wide competition.
The rough competition within the unique European
market imposes the relation performance – results to
represent an inseparable “whole”, capable of placing the
organization in a favourable position, comparing to its
main competitors.
The author’s opinion is if results measure and even
define performance, when they are at a high standard, the
enterprise’s range of performances is much wider; it must
contain other quantyfiable “performances” or not, such as
economic, technical – economic, social involvement,
protecting the environment, management ones etc.
Taking into consideration such an extension, there have
been built several evaluation systems of the
organization’s performances, grouped by their content in:
technical – technological, economic, financial or social –
economic.
The technological performances have a great deal of
importance in any microsystem: through them, we can
stress upon the values series of progress, within its
continuous development and it emphasises on the
technical capacity of the organization to accomplish
competitive products and services.
Catalin Dobrea – PhD university lecturer at the Academy of
Economic Studies of Bucharest, Faculty of Management,
Economical
Efficiency
Departament,
mail:
razvan.dobrea@man.ase.ro
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refering mainly to the way in which business is being
administrated
¾ CSR actions should not be mistaken for simple
money donations within charity manifestations. The main
element that makes a difference between corporate social
responsibility and charity is the fact that CSR involves
developing an implication strategy within the community
and a partnership out of which the company gains, too.
We can therefore refer to a partnership, in which all
members involved gain something in the medium and
long run.
¾ the reasons why companies get involved in CSR
programs may be altruism, personal interest, spirit,
competition or a combination of these factors.
The global performance of the organization is
conditioned by taking into consideration principles of
social responsibility, from the starting phase of analyze
and base of opportunity and necessity of an investment
project.
While the traditional perspective over conflict between
industrial and social objectives is far from being
forgotten, many organizations redefine the relation among
financial, social and environmental performances. The
management of these companies takes into consideration
aspects such as environmental integrity or the existence of
a healthy social community, factors which are capable of
generating bigger profits.
The consequences of this approach are also found in
the elaboration of the investment strategy, at an
organizational level or even at a range of activity. The
classic investment processes may now become socially
responsible investments for a variety of reasons that base
on profit, sales increase, more inovations, production
inefficiency decrease, future risks decrease and a better
capital access. Within this context, social and
environmental excelency become the main strategical
instruments of business.
The signals come from different players, including:
- investors - seeking to invest in line with their own
values, or in line with an expectation that companies with
a CSR approach will be better investments;
- consumers and others in the supply chain - choosing
one product, service or company over another on the basis
of their understanding of its environmental or social
credentials;
- public authorities - through a range of mechanisms
including promotion and information provision, their own
role as purchasers, regulatory and fiscal signals;
- NGOs - monitoring and assessing the environmental
and social impact of business and campaigning for
improvements;
- trade unions - seeking to influence company behavior
through mechanisms such as collective agreements;
More and more companies are developing CSR
departments and are redefining their mission, in order to
include ethical objectives, and, at the same time, they are
developing behavioural procedures which extend from
employees to business partners.
Statistically speaking, by the end of 2003, over 2000
companies had a CSR activities raport. [7]

the public disbelief towards the global market’s
institutions.
The Corporate Social Responsibility (CSR) wishes to
achieve economic success in an ethic way, with respect
towards people, communities and environment. This
means taking into consideration the legal, ethical,
comercial or other expectations that society has towards
companies and making decisions that balance the needs of
all who have a certain role inside a company.
The concept of “social responsibility” involves, relating
to the approach, a multitude of valuable judgments.
Therefore, the concept is a subjective one and it is
influenced by the context. It’s not surprising that there are
many definitions and debates over the content of CSR.
Nevertheless, it should be mentioned even since the
beginning that most of the authors and companies that
have social responsibility understand the fact that CSR
does not mean a mere money donation within some
charity actions, but rather a different style of doing
business, an integrated style within the company culture
at all its operational levels and present at any time.
Some researchers define CSR as "the situation when a
firm does more than it is compulsory and it involves itself
in actions meant to be useful to society, actions that
surpass the immediate economic interest of the firm and
the minimal standards imposed by the law”.[6] Within the
spirit of this approach, the actions taken by companies, as
part of CSR should represent something more than the
minimal legal requests or the fiscal obligations, in order to
be qualified as social responsibility.
The European Comission has agreed with a definition
for CSR, in which it represents ”a concept through which
companies
integrate
social
and
environmental
preocupations within their comercial activities and the
interaction with the factors involved, on a voluntary
basis". [3]
As a conclusion, we can state that CSR represents a
whole business culture that includes business ethics,
consumer’s rights, economic and social balance,
technologies that do not harm the environment, the just
treatment of the working force, transparent relations with
public authorities, moral integrity and investments in the
community. We also state that through this concept we
take into consideration the impact that business has over
society and that tends to maximize positive outwards and
minimize the negative ones.
Despite the multiple approaches of the concept, several
main characteristics can be identified, in order to separate
the concept from other attitudes or concepts. From these
characteristics, we have selected the most important, as
next shown:
¾ CSR assumes that the organizations voluntarily
adopt measures which contribute to solving social and
ecological problems;
¾ there is a strong bond between CSR and the
concept of durable development, determined by the fact
that business should also include economic, social and
environmental impact in all its activities;
¾ CSR actions do not represent an optional
“accessory” of the main activities in business – we are
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Weak or absent public governance and the rule of law,
weak infrastructures, poorly resourced and developed
local stakeholder capacity and civil society, limited
possibilities for partnership, low or short-terms consumer,
customer or investor interest, mean that it is even more
challenging to establish effective and credible CSR. [5]
In Romania, the first social responsibility actions have
been accomplished by multinational companies that have
develovped strategies and models, already verified in
other countries. Generally, activities were not supported
by corporate strategies or politics, but they were rather
seldom and of season character. Most of them would take
place around the holidays, when organizations suddenly
became very generous. As time went by, more and more
companies realized that CSR could generate an important
image capital. Now, there are strategies, programs and
events dedicated to this domain, there is more
communication, there is experience-exchange. Research
has shown that Romania is still far from the level reached
by countries with experience in the domain, where a wellestablished percent of their companies’ turnover is
assigned, and activity is being monitored and evaluated
by specialized, independent organizations. In Romania,
there is not yet a self culture regarding social
responsibility, but there are premises for its shaping up:
the existence of some mulltinational companies with a
long tradition in developing social programs in the local
business field, a media field that constantly shows
punctual or permanent cases which business’ men
generosity can lean over, and last but not least, people
who are giving, sensitive and careful with community’s
needs.
The main factors that determin people to make
donations, as shown by research, are related mostly to:
emotional motivations, feelings such as pity, compassion,
will of helping or stated motivations, imposed by society,
colectivity, group of friends or religious group. There are
situations when donation is being motivaded by a mutual
benefit, direct or indirect. The fact that motivations are
mostly emotional reflects that until now, coherent
educational programs have missed, programs which could
relate the citizens’ and organizations’ involvment within
the community and the direct or indirect benefits
generated by this action.
The business sector mainly donates as a result to
individual solicits of some organizations, and less as an
active involvment in society life. The partially reserved
and sceptic attitude of organizations’ managers towards
sponsorship is determined by the programs’ superficiality,
by the lack of profesionalism of the sponshorship
soliciting organizations, by the lack of vision and
education in the social responsibility domain or by the
difficulty in evaluating those certain results and the
legislation in the domain.
The
over-all
appreciation
of
organizations’
performances cannot ignore the social – economic
performances. Performance is not an objective indicator,
an attribute of a phenomenon measured independently
from the observer, but it is built by actors in relation to
the type of activity and targeted objectives.

CSR may also be used as a strategic marketing
instrument, capable of allowing the buy up of a market
segment or of assuring a very good reputation, that will be
rewarded later. Within the same context, social
responsibility may also accomplish a differentiation
between trade marks, potential clients will look for those
organizations who have the image of exemplary
community members.
In addition to the direct support in the direct sale to the
customer, CSR may increase the demand for “company to
company transactions” and it may contribute at achieving
a connection with community. Organizations cannot
develop inside an isolated world, and a relatively big part
of the business involves connections with several partners
and commitments in different sectors. CSR actions may
assure good competitive advantages inside this sector.
The direct consequence of not getting involved in CSR
actions is reflected in several critics on the approach ways
of a large social and environment problems.
Another direct benefit generated by CSR is related to
the human resource selection process. Studies made in
2005 have shown that over 75% of the MBA graduates
would set aside the financial benefits in order to work for
an organization that has a better reputation in CSR and
ethic. Actually, the connection between CSR and human
resources is so obvious that many organizations do not
even admit the excellent treatment towards the employees
as a social responsibility practice.
Strategic investments in CSR that are made in time
may improve the products and services’ quality, avoid
law-suits costs and prevent, or at least decrease, the
negative press apparitions effects. Adopting rules and
ethical codes towards suppliers may help organizations to
avoid future implications of a poor quality production,
business relations that lack trust, financial management
errors, or even some activity interruptions in order to
optimize the quality of products and services.
Also, since it is one of the first organizations that acts
in a certain sector of social responsibility, this may
transform into a competitive advantage, in the sense of
anticipating or even contributing to the elaboration of law
projects.
The key obstacles all relate to the choice which a
company will make about whether there is a net benefit in
taking a CSR approach, and adopting a particular CSR
practice or tool. Adopting a CSR approach involves
continuous effort and adaptation. There may be costs,
such as the time and investment needed to plan and
implement new ways of doing things. For smaller
companies in particular, even when there are net benefits
in prospect, there may not be the resources available to
deploy, or other more immediate pressures and competing
priorities may mean that CSR is not pursued.
Obstacles to obtaining help - some companies may be
reluctant to seek help, unsure about the organizations
which are offering help, or unable to find suitable sources
of help. CSR can be a complex and uncertain area, taking
in impacts and influences across the environmental and
social field as well as the economic, and suggesting an
approach which favors engagement and dialogue with
relevant stakeholders.
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good practices and bringing together existing CSR
instruments and initiatives, with a special emphasis on
SME specific aspects.
Business schools, universities and other education
institutions have an important role to play in order to
build the necessary capacity for relevant CSR strategies.
In this capacity they need to help future managers and
employees improve their capacities to coherently
approach CSR. [3] They are essential to improve the
knowledge on CSR for everybody in our capacity as
consumer, employees, stakeholder and partners.

Increasing the organization’s performances involves
combinig a sustainable strategy that does not neglect at
any time the interdependencies between the objectives of
all stakeholders. The existence of companies that analyze
their business in terms of environmental or social
contributions is a reality. These ones, led by social
entrepreneurs, charity people or ecologists, normally have
an executive manager or another person in charge, with
personal beliefs which are deeply rooted.
Their organizations are profitable, but their financial
objectives are not more important than the social or
ecologic principles. This ideology functions based on the
next idea: organizations, as well as people, have moral
obligations and responsibilities that go beyond the
financial world. The future of CSR may be integrated in
one of the three waves of its perception. A first option
might be the one of failure in current campaigns of
acknowledging the benefits generated by this practice, if
it starts being neglected by governments of developed
countries or if the governments of developing countries
will not pay more attention and encourage the
involvement of companies in society and environment. A
second option, the most likely for the near future, is the
one that continues the most spread wave, which is stating
social responsibility as a secondary objective and
investing only in actions that generate benefits primarily
in the financial-economic domain.
This option is best suitable for most of the managers
who start descovering the benefits of such actions, but
who do not understand completely the point of view of
the social or environmental supporters.
The last possible option for the future of CSR is
spreading the social entrepreneurship concept and
building future companies by taking into consideration in
an even way both financial-economic and environmental
and social objectives. The probability of such a “utopian”
future, we might say, is pretty scarce, taking into
consideration the fact that there are still many lacks at
governmental level of developing countries, which treat
this subject with complete indifference, therefore
inevitably being a negative example.
When companies develop their CSR approaches, it is
important that they take into account their nature, size,
activities and location as well as costs, capacities and
other competitive concerns, and the expectations of
stakeholders, in order to further improve their
environmental and social performance in an innovative
manner.
More and more supporters of making Romanian
companies responsible and acknowledging this practice as
a success inside the business field are appearing.
Unfortunately though, due to the incipient state of this
concept and the incomplete crystallization of law status
and market economy, many of the nongovernmental
organizations forget to fine companies that offer financial
support, but who develop current activities which are bad
for society or nature.
Improving knowledge about the relationship between
CSR and sustainable development (including its impact
on competitiveness, social cohesion and environmental
protection) by facilitating the exchange of experience and
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Enterprise Idea Management
for Industrial Business
Ilie Taucean1, Matei Tamasila1

Management system is classically composed from the
following subsystems as seen in fig. 1 [7]: organizational,
informational, decisional and methodological (methods and
techniques for management). In an idea management system,
all these systems process ideas and implement them, leading
to innovation, improving and development.
In idea management system, the organizational subsystem
should organize all the means by which ideas are collected
and distributed.
Informational system deal with all information and ideas
that should be collected, processed, stored and distributed.
Decision system is constituted from all decisions regarding
ideas that are evaluated based on specific methods and
techniques from methodological system.
It is known that management functions are classically the
following five [7]: prevision (or planning), organize, decision,
coordination and control. An idea manager should manage
using these functions inter-correlated (Fig. 2).

Abstract This paper analyses idea management (IM) concept,
reviewing idea management systems related to business-tobusiness type. A good idea management system should improve
innovation process in enterprise. The paper looks at the history,
benefits of IM, and at an idea manager role.
Keywords - Idea Management, Business-to-business, Knowledge
Management, Innovation.

I. INTRODUCTION
Idea Management is a disciplined approach to generate,
capture, and analyze ideas within an organization [5]. For a
company with a culture that values creativity and encourage
employee participation, a formal idea management process
should improve a company's ability to innovate, and
especially to maintain a steady flow of innovation.

II. ENTERPRISE IDEA MANAGEMENT SYSTEM
Today, more than ever, innovation is critical to
competitiveness. Most enterprises have great innovative
potential: their own human resources. It is simply a matter of
creating an environment conducive to ideas and implementing
a structured idea management system to collect and manage
ideas [4].
Idea management is the practice of gathering and
evaluating ideas in a structured fashion, with a goal of
selecting the best ideas with the greatest bottom-line potential
for implementation that lead to innovation.
Many companies have begun to implement partial idea
management initiatives, often based on brainstorming
sessions, e-mails and regular innovation meetings. This is a
step in the right direction, but to really maximize innovation
potential, a proper, structured enterprise idea management
system is necessary.
Organizational
system

Information
system

Idea
Prevision/
Planning
Idea
Control&
Pursuit

Idea
Coordination&
collaboration

Organization
& structure
for ideas

Idea
Evaluation&
Decision

Fig. 2. Idea Management Functions

III. INTEGRATED IDEA MANAGEMENT SYSTEM

Decision
system

Sometimes great ideas appear at once and in different units
of an enterprise. But more often they are the result of
collaboration. However, if the enterprise has an idea
management system that permits collaboration on ideas,
discussion can take place before the idea is implemented. As a
result, the idea is more likely to be effectively implemented
from the beginning.
Enterprise idea management, which allows enterprise-wide
idea contribution and collaboration, maximizes the number
and quality of ideas an enterprise can expect.

Methods and techniques
system
Fig. 1. Idea Management System
1
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Of course customers certainly have ideas about how
businesses can serve them better and, as business partners
become more integrated, they too have ideas. In many cases, it
can be extremely effective to get customers and partners
involved in the idea development process.
Business-to-business or “B2B” is a term commonly used to
describe the transaction of goods, services and/or information
between businesses. It is a term that originated in electronic
commerce and usually takes the form of automated processes
between trading partners. It is typically performed in much
higher volumes than in business to individual consumers
(B2C) transactions, is generally considered to be more
complex, as there is often more than one decision-maker
involved. The term can also mean all transactions made in an
industry value chain before the finished product is sold to the
end-consumer for final consumption.
Business to Business markets refer to large platforms that
facilitate interaction, collaboration and/or transactions
between buyers and suppliers at organizational or institutional
rather than individual levels.
So for B2B involvement, Idea Management system must be
simple and must combine the best aspects of creativity,
brainstorming, and collaboration.
Any idea management system must have a means of
evaluating ideas, to determine whether or not they would meet
the enterprise’s specific needs. This is the process of idea
management: vision, client, assignment, information, strategy,
creative brief, idea finding, description, evaluation,
presentation, idea protection, production [3].

Vision
Mission
Objective
Strategy

Creativity
tools

set of criteria that reflects the enterprise’s needs for the
particular idea.
Determining how well the idea meets these criteria is a very
good indicator of the value the idea will add to the firm.
For ideas which will affect strategic decision, it should take
into account a strategic analysis. Alternatively other
traditional evaluation methods, such as market surveys,
preparation of a business case, cost-benefit analysis.

IV. HISTORY OF IDEA MANAGEMENT
The concept of “Idea Management” was created in 1974 by
the Austrian Engineer Siegfried Spahl who at that time was
Suggestions Manager at Semperit AG Wien [8].
There were some generations of idea management forms in
history [6] as it presented in table 1.
TABLE 1
GENERATIONS OF IDEA MANAGEMENT

No. Generation Forms
Period
1 Zero
Suggestion box
→ 1995
2 One
Web-based suggestion
1995 - 2000
box
3 Two
Automated review
2000 - 2003
process
4 Three
IM process incorporating 2003 →
creativity tools
A. Generation Zero
The suggestion box was aimed primarily at cost savings,
and was a passive system that collected ideas (often
complaints), which were occasionally reviewed by a
committee. While suggestion systems were often successful
initially, most eventually fell into disuse through apathy or the
fact that submitters often received no feedback on their ideas
and therefore stopped providing them. Most of these systems
were paper-based and unwieldy.

Business
partners
Clients

Information
Idea finding/ Description

B. Generation One
Companies recognized the value of using the Internet to
post a suggestion form that could be modified from time-totime and tied into a database. Most of these systems were
home-built by IT departments with no understanding of what
was needed for long-term success.
While suggestion technology took a leap with the web
form, the other problems remained. Complaints were frequent,
review and feedback were slow or non-existent, and many of
the ideas were inconsequential.

Evaluation
Protection
Presentation

Production

C. Generation Two
By the late 1990s, employee involvement groups and
human resource departments began looking for an automated
suggestion process. Some tried to do it themselves, with
varying success. Several fledgling software companies took
up the challenge. Over the next several years, companies
introduced software that overcame some of the problems of
the suggestion box and web form.
The idea campaign was born (also called event, challenge,
or drive). An automated review process was established.

Implementation
Innovation

Fig. 3. Idea Management Process

Actually, evaluation should be a two part process. The first
part should be a structured evaluation comparing an idea to a
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resources dedicated to Knowledge Management, often as a
part of Information Technology or Human Resource
Management departments, and sometimes reporting directly to
the head of the organization.
Knowledge Management programs are intended to achieve
specific outcomes, such as shared intelligence, improved
performance, competitive advantage, or higher levels of
innovation.
One aspect of Knowledge Management, knowledge
transfer, has always existed in one form or another
(apprenticeship, training and mentoring programs, and more
actual expert systems, help desks, corporate intranets and
extranets, Document Management).
The emergence of Knowledge Management has also
generated new roles and responsibilities in organizations, an
early example of which was the Chief Knowledge Officer. In
recent years, Personal knowledge management (PKM)
practice has arisen in which individuals apply KM practice to
themselves, their roles and their career development [2].
Knowledge mapping is commonly used to cover functions
such as a knowledge audit, a network survey (mapping the
relationships between communities involved in knowledge
creation and sharing) and creating a map of the relationship of
knowledge assets to core business process.
A mind map [1] is a diagram used to represent words, ideas,
tasks or other items linked to and arranged radially around a
central key word or idea. It is used to generate, visualize,
structure and classify ideas, and as an aid in study,
organization, problem solving, decision making. The mind
map continues to be used in various forms, and for various
applications including planning and in engineering
diagramming.

Rewards were added. And most importantly, through email,
immediate feedback to the idea submitter was available.
Most of these second-generation systems were developed
specifically for cost savings and process improvement.
Along the way, however, Idea Management became
increasingly complex and difficult to use.
D. Generation Three
Generation Two was all too often a complex technology
solution, not a people solution. If people do not submit ideas,
cannot understand how to input an idea and collaborate on it,
do not submit well-thought-out ideas, or if they submit ideas,
then stop, technology alone is not going to resolve those
problems.
The solution was seen by companies that developed
software for brainstorming. Here, creativity drove technology,
rather than the other way around. Brainstorming and other
creative processes make people think, and people that think
develop more and better ideas.
Creativity companies saw an opportunity, and sought out a
new Idea Management process incorporating creativity tools,
and Generation Three became a reality. The goals of
Generation Three are to increase employee participation by
helping them become creative.
Because today's idea management systems are powered by
databases, setting up and managing a closed-loop evaluation
process is much easier to set up and manage.
There are also idea banks (I-Banks) that not only helps
companies to capture, evaluate and manage ideas, it also helps
users to generate larger quantities of high quality ideas for the
innovation process. An ideas bank is a platform where people
post, exchange, discuss, and polish new ideas. Many
corporations have installed internal ideas banks to gather the
input from their employees. Some ideas banks employ a
voting system to estimate an idea’s value. The theory of an
ideas bank is that if a large group of people collaborate on a
project or the development of an idea, it will reach perfection.

VI. FEATURES OF IDEA MANAGEMENT SYSTEMS
The leading idea management systems typically offer these
features and capabilities [4]:
Campaign focused: Organizations can set up specific
“campaigns” or projects within the software, each one tailored
to address a specific business objective – such as reducing
costs in a division, or coming up with new ideas for a
particular product line. Focused ideation around specific
business objectives tends to result in a larger number of high
quality ideas.
Customizable forms for capturing ideas: Organizations can
customize idea input forms by campaign or project to meet
their specific needs.
Customizable evaluation criteria: Leading idea management
systems also enable companies to create customized numeric
scales for evaluating ideas for each campaign. This increases
the likelihood that all ideas will be rated consistently.
Powerful evaluation workflow processes: Idea management
systems typically have workflow processes set up to ensure
that all ideas are reviewed and evaluated promptly by a team
of evaluators; automated workflow “checks and balances” can
be set up to remind evaluators at pre-set intervals of any ideas
that they have not reviewed yet.
Collaboration and idea sharing: The IM systems make it
possible for employees to view the disposition of their own

V. KNOWLEDGE MANAGEMENT
Idea management systems share some common roots with
knowledge management systems - web-based technologies
that help organizations to capture, share and leverage their
collective knowledge, expertise and wisdom. But many
companies that have implemented knowledge management
systems are finding it hard to measure their bottom-line
impact.
Because they track ideas from inception to implementation,
idea management systems make it much easier to track key
metrics, including the percentage of ideas submitted vs. those
that have been implemented, and the estimated cost savings or
new revenues generated by ideas that the company has
implemented.
Knowledge Management (KM) comprises a range of
practices used by organizations to identify, create, represent,
and distribute knowledge for reuse, awareness and learning
[2]. It has been an established discipline since 1995 with a
body of university courses and both professional and
academic journals dedicated to it. Most large companies have

57

ideas, as well as add comments to others' ideas, using peer
review processes that help to shape raw ideas into more
complete, compelling solutions.
Regardless of their features, all idea management systems
share one common goal: To quickly locate the veritable
“killer” ideas, to shepherd them through evaluation and onto
implementation. Speed to market is critical to building
competitive advantage.

Knowledge Management

Idea Management

Innovation
Continuous Improvement

VII. BENEFITS OF IDEA MANAGEMENT SYSTEMS
KAIZEN

Idea management tools offer a number of compelling
benefits to companies of all sizes [2]:
They focus employees’ creative efforts around specific
organizational goals and objectives. So, the quantity and
quality of ideas tends to increase significantly.
They encourage employees to capture all of their ideas.
Employees can quickly jot down the germ of an idea, and then
return to the system later to add details to their new creation.
In addition, many idea management tools help employees to
share ideas, comment on, add to and further improve each
others ideas, and acquire knowledge by viewing others’ ideas.
Idea management systems collect ideas from all areas of the
organization, not just specialized departments like R&D and
marketing.
By placing ideas in a shared repository, idea management
systems promote greater transparency. Employees can see the
outcome of all of the ideas they have submitted, which
increases their enthusiasm for and participation in idea
campaigns. Also, these database-driven tools make it easier to
measure how much each implemented idea has contributed to
the firm's bottom line. This makes it easier, in turn, to reward
employees who have contributed winning ideas.
Idea management systems help companies to share best
practices. For companies that have multiple offices or
locations, idea management systems enable them to quickly
and cost-effectively share ideas and best practices that have
been used successfully at one location with other locations.
They help companies to increase their speed to market. Idea
management systems help companies to capitalize on their
best ideas faster. They do so by providing a structured process
for evaluating ideas and selecting the best for implementation,
and by providing a set of checks and balances to make sure
the all ideas are promptly reviewed and evaluated.
They can be used in many types of common corporate
applications. Idea management systems not only provide a
valuable toolset for developing new product and service ideas,
but can also catalyze greater results from corporate costreduction initiatives. You can also invite outside partners,
such as suppliers, dealers and joint venture partners, to
contribute ideas on a secure extranet site.
There are also the following specific benefits [5]:
Strategic benefits: gain a competitive advantage, improve
service and product quality, strengthen customer relationships.
Cost Reduction Benefits: eliminate inefficiencies, save
resources, money and time, improve productivity.
Revenue generating benefits: develop new products and
services, enhance existing products and services, increase
sales resulting in top line growth.

Total Quality

Recognition

Fig. 4. Idea and Knowledge Management

VIII. CONCLUSION
Idea management systems enable managers to measure the
bottom-line impact of ideas collected and implemented,
making it easier than ever before to determine the “return on
ideas” that these idea management systems provide. Because
they are Web-based, they enable organizations to gather, share
and evaluate ideas with a speed and flexibility never before
possible.
Idea Management system must be simple, yet thorough, and
must combine the best aspects of creativity, brainstorming,
and collaboration. It should improve innovation process in
enterprise by improving processes, generating revenue and/or
cut costs. Also idea management is considering alternately as
a subset of knowledge management (KM), but it seems that it
comes to validate and rescue KM.
There are many benefits of idea management, and idea
manager should take his deserved place in organization chart.
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The Analysis and the Management
of the SME’s Performances
Matei Tamasila1, Ilie Taucean1

Abstract The study of enterprises’ activity represents a
constant care of the experts from the economical theory and
practice area. In this context the main objective of the present
paper it is to propose and to use effectively an analysis model,
based on the explicative installments, focused on the possibilities
to finance the SME’s activity.
Keywords - SME-s, factorial analysis, performance, analysis
model.

- the arrangement (analysis) of the factors is made in the
order of their economic conditioning, i.e. first of all the
quantitative factors, and then the qualitative ones (the
structure factors, in case they occur, shall be analyzed
immediately after the quantitative ones);
- substitutions shall be made successively;
- a factor once substituted will maintain its status up to the
end of the iterations.
d) The method of the matricial calculation: it is applied in
case where exist some determinist relations of product or ratio
type between the analyzed phenomenon and the influencing
factors.
e) Methods of the operational research: they are used in
case the number of factors to be analyzed is extremely large.
There are known several categories of such methods, e.g.:
determinist methods (linear programming, dynamic
programming, the theory of decision,); probabilistic methods
(Markov chains, the theory of waiting threads, Pert method);
simulating methods (Monte Carlo method).
f) The sociological methods: these methods can be used to
highlight the indirect factors or the presumptive causes, which
help obtaining accurate information that are essential in
making an as faultless and efficient diagnosis as possible.

I. INTRODUCTION
As shown by most of the definitions of the economicfinancial analysis and pointed out by the foreign and national
literature, there can be easily observed that it operates, with a
view to reach the proposed aim and to exert the specific
functions, with a series of concepts that are adequate for the
work of analysis, and are chosen as function of a certain
circumstance. Of course, their most effective and efficient use
requires a most clear vision as far as these instruments are
concerned. Starting from these premises, we deem necessary
to concisely present below the mainly used models of the
quantitative analysis.
a) Indicators, indexes, rates: in order to reach its pragmatic
and scientific objectives, the economic-financial analysis uses
a series of specific instruments and techniques under the form
of: indicators, indexes, and rates. There can be stated that
most of the economic quantities that are used in the economicfinancial analysis can be assimilated to some indicators of
economic phenomena and processes measuring or assessment.
b) Scoring techniques: “scoring method” is a discriminating
analysis that operates in the enterprise external environment,
as a rule in banks. It is in fact a function built on the basis of
some indicators (e.g. the scoring function with which the
Bank of France works, uses 8 indicators based on time
observations and it can be applied to firms having more than
500 employees).
c) The method of chain substitution: it offers the possibility
to quantify the contribution of the various elements or factors
to form and modify the result as compared to a certain level. It
can be used in the cases where the determinist type relations
between the result and the influencing elements or factors are
under the form of a product or ratio (direct or reverse
proportionality).
The principles of using this method are as follows:

II. ANALYSIS MODEL OF THE TURNOVER BASE ON
EXPLANATORY INSTALLMENTS

One of the major objectives, maybe one of the most
important objectives of any enterprise, is the permanent
orientation towards the market, a concern which becomes
even more ‘keen’ in case of a competitive economic
environment. Consequently, the main management problem of
any firm consists in the most balanced dimensioning of its
own activity or offer in correlation with the market demand.
On account of the fact that the activity of any firm looked
upon from the dimensional point of view as a complete cycle
comprises two basic components: production and
commercialization, it is required to study and analyze the
indicator which offers the most accurate (proper)
characterization (measurement) of the two components.
The turnover (T) does not mirror only that part of
production which has been achieved for the market and it
represents a safe and sure result for the enterprise.
Within this context, but also taking into account the object
(the SME) of the study case which is the proof of their utility
and applicability, the model of analysis which we do hereby
propose is based on the connection Turnover – way to finance
the enterprise activity:
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in the first 2003 year decade and also because the efficiency
of the fixed assets decreased from 2.55 to 2.20.
b) The influence determined by the variation of the degree
of the floating asset utilization in the operation process
(NFA/FA):
⎛ NFA'04 NFA'03 ⎞ T'03
⎟⋅
= 0 (3)
ΔT NFA = FA'04 ⋅ ⎜⎜
−
(
)
FA'03 ⎟⎠ NFA'03
⎝ FA'04
FA

NFA
T
(1)
×
FA NFA
FA – floating asset;
NFA – floating asset necessity;
NFA/FA – degree of the floating asset utilization in
the operation process;
T/NFA – speed of rotation of floating asset necessity.
In this situation, the starting point is the idea that the
turnover is in fact the result of the initial financing capacity of
an investment, followed by the financial support of an
exploiting process, as a rule a profitable activity.
Thus, the analysis of the turnover on the basis of the
explanatory installments represents from the methodological
point of view another manner of studying the influence of
some categories of factors over the studied economic
indicator, successively highlighting the participation of the
various categories of resources that are at the disposal of the
enterprise in order to reach a certain level of the turnover.
T = FA ×

Because the degree of usage of floating asset in the
operation process remains unchanged, the economic and
financial performances in the analyzed period are not
influenced.
c) The influence determined by the variation of the speed of
rotation
of
floating
asset
necessity
(T/NFA)
⎞
NFA'04 ⎛ T'04
T
ΔT NFA = FA'04 ⋅
⋅ ⎜⎜
− '03 ⎟⎟ = +864 (4)
(
)
FA
NFA
NFA
'04
'04
'03 ⎠
⎝
FA
The current financing resources utilization and management
has a positive influence on the performance indicator. The
floating asset necessity speed of rotation increases about 50%
and concurrently is overlapping on the current assets
efficiency by 1%. Fortunately these positive influences are
able to determine a favorable evolution of the analyzed
indicator.

III. CASE STUDY
In order to reach the main objective of the paper, it is
required to further use in an effective way the previously
presented models, a way which also refers to the applicability
requirements. Consequently, there will be used as input data
the information synthesized in table 1.

IV. CONCLUSIONS
In agreement with the results of the study carried out in this
paper, the factorial analysis of the turnover on the basis of
explanatory installments, and having as their foundation the
correlation with the way to finance the enterprise activity, is
one of the most proper approaching perspectives in case of
Romanian’s enterprises of relatively reduced dimensions,
because it states the support and development axles of this
field:
- promotion and implementation of a financial instruments
package (guarantee funds, risk capital) in order to sustain
SME’s innovation and development in accordance with
European practice;
- transformation of a commercial/state bank into a
development bank for SME, which can offer medium and
long term front credits;
- sustaining a network of guarantee funds for SME, both at
regional and national level;
- financing the new established enterprises in the most
innovative areas;
- creating innovative financial instruments pilot models for
SME.

Table 1
SME’S PERFORMANCES
Indicator
T (mil. €)
Aacyclic (mil. €)
Acyclic (mil. €)
Pacyclic (mil. €)
Pcyclic (mil. €)
FA (mil. €)
NFA (mil. €)
FA/NFA
T/NFA

Level of indicator
Deviation
2003
2004 Absolute Relative
2041 2562
521 + 25%
800 1098
298 + 37%
901 1108
207 + 23%
675 1202
527 +28%
1026 1004
-22 - 3%
-125 +104
229 + 83%
-125 +104
229 + 83%
1
1
16,3
24,6
8,3 +50%

As shown by the results of the previous calculations, the
evolution recorded by the analyzed indicator is favorable,
growing (both in absolute quantities, and in relative ones), but
there are not known for certain the causes of this
phenomenon, a reason for which the previously presented
models can be resorted to.
a) The influence determined by the variation of the floating
asset (FA):
NFA'03
T
ΔT( FA) = ( FA'04 − FA'03 ) ⋅
⋅ '03 = −343 (2)
FA'03 NFA'03
As can be observed, after the first substitution in the model,
the financial equilibrium on the medium and long term of the
analyzed period is getting better. Nevertheless the increase of
the floating asset indicator can not eliminate totally the
negative influences generated by the financial disequilibrium
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Challenges in the effective and efficient management
of Structural and Cohesion Funds in Bulgaria for the
current programming period (2007-2013)
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Предизвикателства при ефективното и ефикасно
управление на Структурните и Кохезионния
фондове в България за настоящия програмен
период (2007-2013)
Кирил Ангелов1
Abstract. The article explores a significant problem for
the effective and efficient management of the European funds
and programmes – establishment of the national capacity for
Structural and Cohesion fund Management. The author makes
an analysis of the concrete elements that form the national
capacity and provides with well-founded suggestions for its
improvement.

От друга страна, българският бенефициент
трябва бързо да премине от съблюдаване само на
национални правила при изпълнение на проекти, към
значително по-сложните европейски изисквания. В
тази връзка с основание се поставя въпросът за
ефективното и ефикасно управление на програмите,
финансирани от Структурните и Кохезионния
фондове в България. Отговорът на този въпрос
преминава и през отговора на следните два въпроса:
1. Какви са елементите, формиращи капацитета
за изпълнение на проекти със средства от фондове и
програми на ЕС;
2. Какви са факторите, свързани със съдействие
върху повишаване на капацитета на всеки един от
елементите и на системата като цяло.
На отговора на тези въпроси е посветена
настоящата статия.

Анотация В статията се изследва един значим
проблем, свързан с ефективното и ефикасно управление на
фондове и програми на ЕС – изграждането на национален
капацитет за управление на Структурните и Кохезионния
фондове. Прави се анализ на отделните елементи,
изграждащи националния капацитет. Дават се обосновани
предложения за неговото подобряване.

ВЪВЕДЕНИЕ
В условията на членство на Република България
в ЕС се реализира първият за страната ни програмен
период на усвояване на средства по фондове и
програми на ЕС. Това е едно много силно
предизвикателство
за
българската
държавна
администрация и за българските кандидат
изпълнители на проекти (кандидат бенефициенти).
От една страна е необходимо изграждането на
устойчива институционална система за европейско
съфинансиране, работеща съобразно с изискванията
на ЕС, респективно изпълнявайки европейските
регламенти.

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УСВОЯВАНЕ НА
СРЕДСТВА ОТ СТРУКТУРНИТЕ И
КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ НА ЕС
Възможностите на Република България да
усвоява средства от Структурните и Кохезионния
фондове се определят от капацитета на
институционална
система
на
европейското
съфинансиране на оперативните програми в
Република България и от Проектния капацитет на
потенциалните национални бенефициенти. Много
често се използва терминът „административен
капацитет“. Според автора този термин не обхваща
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- създаване на задължителната Националната
институционална
система
за
европейското
съфинансиране на оперативните програми в
Република България. Като пример за такъв
нормативен акт може да бъде посочено
Постановление на Министерския съвет № 128 от
21.07.2006 г. за създаване на комитети за
наблюдение
на
Националната
стратегическа
референтна рамка и оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз.
От направените изследвания, авторът счита, че
понастоящем
нормативната
уредба
изисква
допълнително развитие. Друга характерна особеност
е, че тя се развива почти изключително на основата
на подзаконови нормативни актове. Този избран
подход има своите положителни и отрицателни
страни:
- дава се възможност при откриване на
несъвършенства в нормативната уредба тя лесно да
може да бъде подобрена. Това е подходящо поради
факта, че Република България е в своя първи
програмен период на усвояване на средства от
фондове на ЕС и липсата на опит, както в
администрацията, така също и в бенефициентите,
може да наложи коригиране на нормативни актове;
- не дава достатъчна правна сигурност –
измененията на нормативните актове, особено за
многогодишни проекти, могат да доведат до
затрудненото им изпълнение или до засягане по
определен начин на интересите на бенефициента. В
най-лошия случай бенефициент може да подпише
договор за безвъзмездна финансова помощ при една
нормативна уредба, да го изпълнява по друга и да го
завърши по трета. Това в значителна степен ще
създаде допълнителна административна тежест за
бенефициента. Ако бенефициентът е стопанска
организация, такъв подход ще бъде в разрез с
принципите на Закона за ограничаване на
административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност [8].
От тази гледна точка мнението на автора е, че е
наложително след изминаване на първите няколко
години от този програмен период да бъде създаден
цялостен нормативен акт на ниво закон, с който да се
обхване напълно цялата материя, свързана с
управлението на средствата по фондове и програми
на ЕС. Това ще е и в съзвучие както с принципа на
правната сигурност, така и ще доведе до по-висок
капацитет на бенефициентите да изпълняват
проектите. Необходимо е в тази връзка цялостно
изследване на нормативната рамка, която новият
закон да обхване.
Национална институционална система на
европейското съфинансиране на оперативните
програми
в
Република
България
обхваща
институциите, изпълняващи функции по управление
и контрол на национално ниво или на ниво
Оперативна програма (фигура 2), като и на техните

общия капацитет на страната ни да усвоява средства
от
Структурните
и
Кохезионния
фондове.
Аргументите са очевидни – проектите се изпълняват
на ниво на бенефициент, който според регламент
1083/2006 на ЕС е напълно отговорен за постигане на
поетите ангажименти във връзка с подписан договор
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
В тази връзка фиксиране само върху капацитета на
администрацията не би довел до нужните резултати.
От друга страна, болшинството изследователи под
термина „Административен капацитет” разбират
единствено осигуряване на определени длъжности в
Щатното разписание на съответната администрация.
Този подход е определено непълен. Понастоящем в
България няма разработена класификация на
елементите, от които се състои капацитета на
страната да усвоява средства по фондове и програми
на ЕС. Без познаване на отделните елементи и на
техните взаимовръзки, не би могло с научни подходи
да се изпълни повишаване на капацитета на страната.
По-горе изложените аргументи налагат да бъде
направена класификация на елементите, от които
зависи ефективното и ефикасно изпълнение на
процесите на управление, разходване и контрол на
средства от ЕС.
На първо място общият национален капацитет
трябва да бъде разделен на две нива (фигура 1):
1. Национално ниво
2. Ниво Бенефициент
Подходите за повишаване на капацитета на тези
две нива са различни.
Националното ниво се състои от следните
компоненти:
1. Национална нормативна уредба;
2. Национална институционална система на
европейското съфинансиране на оперативните
програми в Република България;
3. Информационни и комуникационни системи
за управление на средства от фондове на ЕС.
Ще бъдат разгледани накратко характерните
особености на всеки един от тези елементи.
Задължително условие за усвояване на средства
от фондове и програми на ЕС е националната
нормативна рамка, третираща тези въпроси, да бъде
съобразена с изискванията на европейските
регламенти,
свързани
със
Структурните
и
Кохезионния фондове на ЕС [9, 10, 11, 12, 13, 14]. В
тази връзка националната нормативна уредба е
свързана с нормативни актове които разаглеждат:
- организацията и управлението на процесите по
управление, разходване и контрол на средствата по
фондове и програми на ЕС. Като основополагащ в
този аспект може да бъде посочено Постановление
на Министерски съвет № 121 от 2007 г. за
определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на ЕС.
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2. Брой щатни бройки. Броят на заетите в
процесите се определя от самите процеси.
Следователно той не нито голям, нито малък, а
достатъчен за изпълнение на препроектираните
посредством Реинженеринг процеси. Целта на всеки
реинженерингов проект е при намаляване на
персонала драстично да се повиши ефективността на
процесите.
3. Служители, мотивирани да изпълняват своите
задължения
с
необходимото
образование,
квалификация и опит. Управлението на средства по
програми на ЕС е една от сферите в
администрацията,
която
изисква
най-много
специфични умения, знания и опит. Това налага
специалния подбор на тези служители при завишени
критерии в длъжностните характеристики.
Трябва да се уточни, че при изграждането на
Националната
институционална
система
за
европейско съфинансиране, финансовият аспект не
може да бъде водещ защото:
- от действието на системата зависи цялостния
процес на усвояване на средствата от ЕС;
- създава надеждна гаранция за превенция и
противодействие на нередностите и измамите със
средства от ЕС;
- средствата, необходими за изграждане и
поддържане на системата са налични, както в
съответните приоритетни оси „Техническа помощ”
към всяка оперативна програма, така също и в
Оперативна програма „Техническа помощ”.
Второто основно ниво е това на бенефициента.
На това ниво се:
- разработва проектното предложение;
- изпълнява се проекта;
гарантира
се
устойчивост
на
резултатите/индикаторите по проекта.
Очевидна е нуждата от устойчив капацитет на
ниво на бенефициент. Поради различния обхват, и
цели, а оттам и изисквания към бенефициентите, не
могат да се дефинират единни показатели, на които
трябва да отговарят бенефициентите по различни
Оперативни програми и различна форма на правна
регистрация. Това налага след установяване на
устойчиви правила на недопустимост по всяка една
оперативна
програма
и
фиксиране
на
административната практика, да бъдат изследвани
всички типове бенефициенти по различните
оперативни
програми
за
установяване
на
изискванията към техния проектен капацитет.
Извършване на подобни изследвания ще е полезен
ориентир, както за самите бенефициенти, така и за
администрацията, извършваща мониторинг и
контрол на проектите.
От друга страна всеки един бенефициент,
независимо от правната си регистрация и
Оперативната програма, по която кандидатства, е
необходимо да отговаря на следните изисквания:
- да има финансова устойчивост;
капацитети.

взаимовръзки. При структуриране на Националната
институционална система трябва да се вземат
предвид следните обстоятелства:
1. Националната система трябва да включва наймалко задължителните елементи според Регламент
1083/2006 [14];
2. Институционалната система, отчитайки
националните особености, трябва да позволява
ефективното и ефикасно изпълнение на процесите по
управление, разходване и контрол на средства по
фондове и програми на ЕС;
3. Институционалната система за европейско
съфинансиране трябва да дава надеждни гаранции за
недопускане на нередности и измами, засягащи
финансовите интереси на ЕС.
По отношение на последното изискване авторът
е посочил своите тези в отделна монография [1]. По
отношение на другите две изисквания, е необходимо
да бъде изпълнено отделно научно изследване, което
авторът е започнал.
Независимо от какви елементи се концептира
Националната
институционална
система
за
европейско съфинансиране, капацитетът й ще се
определя от:
- елементите и взаимовръзките между тях;
- от административния капацитет на всеки един
елемент в нея.
Капацитетът на административната структура да
организира и управлява процеси по разходване и
контрол на средства по фондове и програми на ЕС
(още наричана Административен капацитет) се
определя от следните фактори:
1. Нивото на изградените системи, правила и
процедури. В тази връзка например всеки
Управляващ орган трябва да създаде Процедурен
наръчник по своята Оперативна програма. От
процедурите се определя, както е нивото на
сигурност, свързано с превенция на нередностите и
измамите със средства от ЕС, но и времето за
завършване на една административна процедура.
Ако процедурите са прекалено сложни и
комплексни, това може да рефлектира в силно
затруднение на работата както на администрацията,
така и на бенефициента. Прекалено опростените
процедури от своя страна създават условия за
повишаване на риска от нередности и измами и
свързаните с това негативни последици за Република
България описани в [1]. Авторът обаче не счита, че
трябва да се търси някаква „златна среда”. При т.н.
„Златна среда” и процедурите ще са тромави, и
рисковете за сигурността ще съществуват.
Необходимо е цялостно препроектиране на
процесите на основата на принципите, наложени в
Реинженеринга на административните процеси,
които ще създадат условия процесите по управление,
разходване и контрол на средствата по фондове и
програми на ЕС да бъдат и достатъчно ефективни, и
достатъчно ефикасни, и достатъчно надеждни.
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Капацитет на Република България да усвоява средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС
Национална
нормативна уредба

Национална институционална система на европейското съфинансиране на
оперативните програми в Република България

Информационни и
комуникационни
система/и за
управление на
средства от фондове
на ЕС

Изграждане на администра.
структури, правомощия и
взаимовръзки

Капацитет на админ. структура
Системи, правила и процедури,
Процедурни наръчници

Национално ниво

Персонал - щатни бойки,
образование, квалификация,
опит

Проектен капацитет на бенефициент по Оперативна програма
Проектен капацитет
Бюджетна организация

Ниво
Бенефициент

Проектен капацитет
Община

Финансова устойчивост

Проектен капацитет
Преприятие

Системи, правила и процедури

Проектен капацитет
НПО

Персонал – брой, образование,
квалификация, опит

Фигура 1, Структура на националния капацитет на Република България да усвоява средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС
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ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
Генерална дирекция „Регионална и политика“ - Кохезионен фонд;
Европейски фонд за регионално развитие
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” –
Европейски социален фонд

Ниво на
национален
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и измами
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на Националната
стратегическа
референтна рамка

Институции
за одит

Ниво на Оперативна програма

Институции
за
превенция и
противодейс
твие

Управляващ орган на оперативна програма

Междинно/нни звено/а на Оперативна програма

Национална институционална система

Ниво на
изпълнение на
проекти

Бенефиценти
Изпълнители по ЗОП/ПМС 55

Фигура 2, Архитектура на Национална институционална система на европейското съфинансиране на
оперативните програми в Република България
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- да е изградил своите правила, системи и
процедури, които да не противоречат нито на
нормативната рамка, нито на специфичните
изисквания на дадената Оперативна програма;
- да притежава достатъчен персонал (брой,
образование, квалификация и опит), който ще
изпълнява проекта.
Финансовата устойчивост е задължителна
по следните две причини:
- необходимост за съфинансиране, в
различен размер, на определени проекти;
- необходимост от изпълнение със
собствени средства (като изключим авансовите
плащания) на проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В стаята е направен анализ на факторите,
влияещи на националния капацитет за
усвояване на средствата от структурните и
Кохезионния фондове на ЕС. За първи път е
изследвана
структурата
на националния
капацитет, като са анализирани както отделните
ми елементи и взаимовръзки между тях, така
също и факторите, водещи до тяхното
повишаване. Изследвана е архитектурата на
Националната институционална система за
европейско съфинансиране в България. Правят
се обосновани предложения по отношение на
повишаване на проектния и административен
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Establishing effective Information Security
Management System in public administration through
ISO 27001:2005
Kiril Anguelov1

Изграждане на ефективна Система за управление
на информационата сигурност в публичната
администрация посредством ISO 27001:2005
Кирил Ангелов1
Abstract. The paper analyses the possibilities of
optimization of the organization and management of the
information security of unclassified information in the public
administration. The author considers the nature and
significance of the problem, the influencing factors of the
decision and makes concrete proposals to establish an effective
Information Security Management System, based on the
international standard ISO 27001:2005.
Key words: information security, Information Security
Management Systems, ISO 27001:2005.

често корупцията е свързана директно с „търговия”
със служебна информация на длъжностни лица.
Вредите за обществото от нерегламентираното
придобиване на служебна информация са очевидни,
като има проекции във всяка сфера на обществена
дейност: от националната сигурност до извършване
на административна услуга в община. При
управлението на фондове и програми финансирани
със средства от националния бюджет и от ЕС,
корупционният натиск за получаване на служебна
информация е засилен, с оглед на големите
предимства, което би имало физическо или
юридическо лице, разполагащо с нея.

Анотация.
В
изследването
се
анализират
възможностите за оптимизация на организацията и
управлението на информационната сигурност на
некласифицирана
информация
в
публичната
администрация. Разглеждат се последователно: същността
и значимостта на проблема, влияещите на решението
фактори и се правят конкретни предложения изграждане
на ефективна система за управление на информационната
сигурност основана на международния стандарт ISO
27001:2005.
Ключови думи: информационна сигурност, системи
за управление на информационната сигурност, ISO
27001:2005.
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Кирил Ангелов, доц. д-р ик.н., ТУ-София, Стопански
факултет, катедра Икономика, индустриален инженеринг и
мениджмънт

Придобиването на неоторизирана информация от
участник в търг за възлагане на обществена поръчка
от самосебе си опорочава цялата процедура.
„Търговията” със служебна информация в митниците
се отразява на националната сигурност посредством
силно
намалените
постъпления
от
данъци
(възстановяване на Данък добавена стойност), такси
и акцизи. Не може да бъде подмината и опасността
от рекет над физически и юридически лица,
вследствие запознаване с тяхното имуществено и
финансово състояние.
2. Незаконно заличаване на информация от
информационните масиви. Най-често тази корупция
е свързана с премахване от базите данни на
администрацията на информация за нарушение или
престъпления на физически и юридически лица.
3. Незаконно редактиране или добавяне на
информация
в
информационните
масиви.
Неоторизираното
редактиране
на
служебна
информация има за цел да бъде заблудена
администрацията за действителното състояние на
даден обект на интерес, като се добавят неверни
данни или обстоятелства. Промяната на данните в

I. СЪШНОСТ НА ИНФОРМАЦИОННАТА
СИГУРНОСТ В ПУБЛИЧНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ

Информационната сигурност се дефинира като
аспект на националната сигурност, като от гледна
точка на Закона за електронното управление тя
придобива следното измерение: защита на
информационните масиви за служебно ползване в
публичната администрация от неоторизиран достъп,
осигуряване на висока степен на надеждност на
изпълнението на операциите с информация и
гарантиране на оперативна съвместимост между
различните администрации при изпълнение на общи
АДМИНИСТРАТИВНИ процеси. Неоторизираният
достъп може да има следните последици:
1. Незаконно придобиване на информация, с цел
използването й във вреда на обществото. Много
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една система при нарушена достъпност на друга и
т.н.
Друг постулат електронното управление е
създаване
на
организационно-управленски
възможности за ускоряването на административните
процеси и в частност на предоставянето на
електронни административни услуги. Ускоряването
на административните процеси не може да се
реализира за сметка на загуба на конфиденцялност, а
обратно в условия на засилена информационна
сигурност.
Изброените принципно нови изисквания водят
до нови значително по-високи изисквания към
информационната
сигурност
в
държавната
администрация при работа с некласифицирана
информация. Тези изисквания са в следните две
насоки:
1. Осигуряването на висока степен на
надеждност на изпълнението на операциите с
информация.
2. Осигуряване на оперативна съвместимост
между различните администрации при изпълнение
на общи административни процеси.
Необходимостта от създаване на Система за
управление
на
информационната
сигурност
произтича от една страна от наличието на
нормативни документи, насочени към сигурността на
информацията (Закон за защита на класифицираната
информация, Закон за защита на личните данни и
др.) и от нарасналия обществен интерес от запазване
на конфиденцялност на класифицирана и част от
некласифицираната информация. Понастоящем с
разрастването от една страна на компютърните
измами и световната конкуренция, а от друга на
международния терорзъм все повече нараства
значимостта на изграждане на ефективна и ефикасна
система за управление на защитата на информацията.

базите на администрациите, управляващи фондове и
програми, може да резултира в:
- допускане до участие на кандидатбенефициенти без правно основание;
- завишаване на оценката на даден кандидат
бенефициент, и класирането на проекта му за
финансиране;
- реализиране на многократно финансиране на
една и съща дейност, извършена от един
бенефициент;
- опорочаване на процедурата по мониторинг и
др.
4. Незаконното забавяне на актуализацията на
информационните масиви. Резултатът от тази
дейност е аналогичен на предишните две. Очевидно
само въз основа на пълна и актуална информация
могат да бъдат вземани компетентни управленски
решения.
Закона за електронното управление поставя
принципно нови изисквания към начина на
извършване на документооборота в публичната
администрация в следните три направления:
1. Предоставянето на административни услуги,
насочени към гражданите и юридическите лица с
използване на съвременни информационни и
комуникационни
технологии
ИКТ
(релации
администрация – граждани и администрация –
юридически лица);
2. Спецификата при работата с електронни
документи в рамките на една администрация;
3. Изискванията при взаимодействието между
структури
на
администрацията
(релация
администрация – администрация).
Начинът за осъществяване на информирането
и/или комуникацията дефинират четири групи
електронни административни услуги (информиране,
еднопосочно
взаимодействие,
асинхронно
двупосочно взаимодействие и синхронно двупосочно
взаимодействие [1]), които от своя страна предявяват
специфични организационно-технически изисквания
пред информационните и комуникационните
системи на администрациите.
Друга особенност е изискването за еднократно
събиране и създаване на данни от физическите и
юридическите лица. Публичната администрация, в
лицето на административен орган, който по силата
на закон събира или създава данни за физически или
юридически лица за първи път и изменя или
заличава тези данни, може да изисква еднократно
предоставяне на дадена информация, като тя се
използва при предоставяне на административни
услуги. Последното законово регламентирано
изискване [7, чл.2] рефлектира на потребността от
интензивен
информационен
обмен
между
различните администрации, респективно техните
информационни и комуникационни системи.
Засиленият информационен обмен при липса
определена
степен
на
надежност
на
информационните и комуникационните системи и
оперативна съвместимост може да рефлектира в
различни неблагоприятни явления като например
пренос на уязвимост от една система в друга или
блокиране на електронна административна услуга на

II. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА
СИГУРНОСТ В АДМИНИСТРАЦИЯТА ВЪЗ
ОСНОВА НА ISO 27001:2005

Осигуряването на информационната сигурност в
административни
организации
има
три
взаимнодопълващи се аспекти:
1. Осигуряване на конфиденциалност на
информацията.
2.
Осигуряване
на
достъпността
до
информацията.
3. Осигуряване на актуалност и цялостност на
информацията.
Първият аспект е свързан със защита на базите
от данни от нерегламентиран достъп и възпрепятства
незаконното придобиване на информация. Вторият
осигурява ползването на информационните масиви
от служителите в администрацията, съобразно с
техните компетенции. Третият аспект е свързан със
средствата срещу незаконното заличаване или
редактиране на данни и със забавяне актуализацията
на информационните масиви. За да бъдат
гарантирани тези аспекти на информационната
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Независимо от факта, че Законът за
електронното управление не се прилага при
„работата с електронни документи, които съдържат
класифицирана информация” [7, чл. 1 ал.3] е
необходимо информационните и комуникационните
системи да отговарят и на някои от изискванията
поставени в Наредбата за задължителните общи
условия за сигурност на автоматизираните
информационни системи или мрежи, в които се
създава,
обработва,
съхранява
и
пренася
класифицирана информация. В тази връзка е
необходимо да се направи ясно разграничение между
класифицирана и некласифицирана информация по
отношение на законодателна рамка, изисквания
органите отговорни по отношение на гарантиране на
информационната сигурност. На фигура 2
схематично е представена информацията ранжирана
по отношение на степентта й на конфиденциалност.
Класифицирана информация по смисъла на
Закона за защита на класифицираната информация е
информацията, представляваща държавна или
служебна
тайна,
както
и
чуждестранната
класифицирана информация. Държавната тайна е
такава информация “нерегламентираният достъп до
която би създал опасност за или би увредил
интересите на Република България, свързани с
националната сигурност, отбраната, външната
политика или защитата на конституционно
установения ред”, а именно[9]:
- Информация, свързана с отбраната на страната;
- Информация, свързана с външната политика и
вътрешната сигурност на страната;
- Информация, свързана с икономическата
сигурност на страната.
В [9, чл. 26. (1)] служебната тайна се дефинира,
като “информацията, създавана или съхранявана от
държавните органи или органите на местното
самоуправление, която не е държавна тайна,
нерегламентираният достъп до която би се отразил
неблагоприятно на интересите на държавата или би
увредил друг правнозащитен интерес”. В Закона за
защита на класифицираната информация е
предвидено
информацията,
подлежаща
на
класификация като служебна тайна, да бъде
определена със закон или закони регулиращи
сферата на дейност на административната структура.
Според [9, чл. 26] служебна тайна могат да създават
държавните органи и органите на местното
самоуправление, а според Правилника за прилагане
на Закона за защита на класифицираната
информация [18, чл. 21] служебна тайна могат да
създават и търговски дружества с повече от 51 на сто
държавно участие. Окончателния списък на
информация класифицирана, като служебна тайна се
определя
от
ръководителя
на
съответната
администратция или стопанска организация. Може
да се констатира липсата на общи изисквания за
класифициране на информация в много от сферите с
засилен интерес за националната сигурност, каквато
е например управлението на средства от европейски
фондове, за които няма регаментирано третиране,
като служебна тайна, въпреки националната
значимост на проблематиката и изпълнението на

сигурност в администрацията е необходимо
изпълнението на взаимообвързани условия (фигура
1):
1. Нормативни условия – закони, постановления
на Министерски съвет и наредби, формиращи
нормативната рамка в Република България по
осигуряване на информационната сигурност.
2. Организационни условия – международно
признати стандарти и разпоредби и правила в
административната институция по организация и
управление на информационната сигурност.
Нормативни условия

Организационни условия

Технически условия
Персонал
Програмни средства
Техническо оборудване
Фигура 1, Условия за реализация на
информационната сигурност чрез ИКТ
3. Технически условия – комплекс от
техническото оборудване (сървъри, мрежови
устройства, устройства за засекретяване на
информацията и част от работните станции в
помещения,
защитени
от
електромагнитни
излъчвания и контролиран достъп), програмните
средства и персонал, изпълняващ задължения,
свързани с информационната сигурност.
По отношение на административни процеси с
данни
непредставляващи
класифицирана
информация по смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация е необходимо да с
съблюдават изискванията на Закона за електронното
управление и шестте наредби към него, които
регламентират дейността на административните
органи
при
предоставяне
на
електронни
административни услуги и при работа с електронни
документи. Така във връзка с осигуряване на
информационна
сигурност
и
оперативна
съвместимост между различните администрации е
необходимо да се изпълняат изискванията в:
- Закона за електронното управление;
- Наредбата за електронните административни
услуги;
- Наредбата за регистрите на информационните
обекти и на електронните услуги;
- Наредбата за вътрешния оборот на
електронните документи и документи на хартиен
носител в администрациите;
- Наредбата за електрония подпис в
администрациите;
- Наредба за изискванията към единната среда за
обмен на електронни документи;
- Наредба за общите изисквания за оперативна
съвместимост и информационна сигурност.
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ползвателя, без да е необходимо личното му
присъствие;
в) доверителната изчислителна система трябва да
осигури реализация на принудително управление на
достъпа до всички обекти;
г) доверителната изчислителна система трябва да
осигури взаимна изолация на процесите чрез
разделяне на адресните им пространства.
4. Ниво "3" или "А" изисква в допълнение към
изискванията към предишното ниво:
а) като механизъм за идентификация да се
използва единствено удостоверение за универсален
електронен подпис;
б) при издаване на удостоверението да е
гарантирана физическата идентичност на лицето;
в) доверителната изчислителна система трябва да
бъде с проверена устойчивост към опити за
проникване;
г) комуникацията между потребителя и
системата да се осъществява единствено чрез
протокол Transport Layer Security (TLS) или Secure
Sockets Layer (SSL), като минималната дължина на
симетричния ключ трябва да е 128 бита;
д) доверителната изчислителна система да има
механизъм за регистрация на опити за нарушаване
политиката за сигурност.
Разликите между системата за управление на
информационна сигурност на класифицирана и
некласифицираната информация се различават
значително по обхват и използвани организационно
технически похвати. Не може да не се отбележи
същевременно че от съществено значение е
отговорността на служителите работещи с
класифицирана и некласифицирана информация.
Някои аспекти на тази отговорност са дадени в [5].
Четирите нива на защита според Наредбата за
общите изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност поставят специфични
изисквания към системата за управление на
информационна сигурност. За да бъде отговорено на
тези изисквания трябва да се идентифицират
заплахите и предложи ефективна и ефикасна система
за тяхното отстраняване. Международните стандарти
ISO/IEC TR 13335-3:1998 и ISO/IEC TR 13335:20001
изчерпателно дефинират основните заплахи пред
осигуряване на конфиденциалност, достъпност и
актуалност и цялостност на информацията, като те се
обобщават в Наредбата за общите изисквания за
оперативна
съвместимост
и
информационна
сигурност:
1. Подслушване, изразяващо се в достъп до
служебна информация чрез прихващане на
електронни съобщения независимо от използваната
технология.
2. Електромагнитно излъчване, изразяващо се в
действия на трето лице, целящо да получи знание за
обменяни данни посредством информационна
система.
3. Нежелан код, който може да доведе до загуба
на конфиденциалността чрез записването и
разкриването на пароли и до нарушаване на
интегритета при интервенции от трети лица,
осъществили нерегламентиран достъп с помощта на

тази функция в различни административни
организации.
Незаконното
заличаване
или
редактиране на данни в информационните масиви на
правосъдната, отбранителната, финансовата и
митническата системи, на МВР и ДАНС влияе пряко
на националната сигурност на Р. България.
Различни
аспекти
на
информационната
сигурност в информационни и комуникационни
системи използвани за отбрана и в системата за
защита на националната сигурност е обект на
изследване в разработките на Ц. Семерджиев, П.
Павлов, Ст. Денчев, Г. Павлов, В. Шаламанов,
Ю.Каракънева, П. Милев и др., позволяващи да се
изгради цялостен подход в тази област.
Информацията третирана като некласифицирана
според Закона за електронното управление се
подразделя в 4 нива на защита според Наредбата за
общите изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност [15, чл. 34 и
допълнителни разпоредби]:
1. Ниво "0" или "D" обхваща открита и
общодостъпна информация (например публикувана
на интернет страниците на администрациите). То
предполага анонимно ползване на информацията и
липса на средства за конфиденциалност.
2. Ниво "1" или "С" изисква:
а) достъпът до точно определени обекти да бъде
разрешаван на точно определени ползватели;
б) ползвателите да се идентифицират, преди да
изпълняват каквито и да са действия, контролирани
от системата за достъп. За установяване на
идентичността трябва да се използва защитен
механизъм от типа идентификатор/парола. Няма
изисквания за доказателство за идентичността при
регистрация;
в) идентифициращата информация трябва да
бъде защитена от нерегламентиран достъп;
г) доверителната изчислителна система, т.е.
функционалността на информационната система,
която управлява достъпа до ресурсите й, трябва да
поддържа област за собственото изпълнение,
защитена от външни въздействия и от опити да се
следи ходът на работата;
д) информационната система трябва да разполага
с
технически
и/или
програмни
средства,
позволяващи
периодично
да
се
проверява
коректността на компонентите на доверителната
изчислителна система;
е) защитните механизми трябва да са преминали
тест, който да потвърди, че неоторизиран ползвател
няма очевидна възможност да получи достъп до
доверителната изчислителна система.
3. Ниво "2" или "В" изисква в допълнение към
изискванията към предишното ниво:
а) като механизъм за проверка на идентичността
да се използва удостоверение за електронен подпис,
независимо дали е издадено за вътрешноведомствени
нужди в рамките на вътрешна инфраструктура на
публичния ключ, или е издадено от външен
доставчик на удостоверителни услуги;
б) при издаване на удостоверението издаващият
орган проверява съществените данни за личността на
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Закон за защита на класифицираната
информация
Правилник за прилагане на Закона за
защита на класифицираната информация
Наредба за системата от мерки, способи и
средства за физическата сигурност на
класифицираната информация и за
условията и реда за тяхното използване
Наредба за общите изисквания за
гарантиране на индустриалната сигурност
Наредба за задължителните общи условия
за сигурност на автоматизираните
информационни системи или мрежи, в
които се създава, обработва, съхранява и
пренася класифицирана информация
Наредба за реда за извършване на
проверките за осъществяване на пряк
контрол по защита на класифицираната
информация
Наредба за криптографската сигурност на
класифицираната информация

Закон за електронното управление
Наредба за вътрешния оборот на
електронни документи и документи на
хартиен носител в администрациите
Наредба за електронните административни
услуги
Наредба за изискванията към единната
среда за обмен на електронни документи
Наредба за общите изисквания за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност
Наредба за регистрите на информационните
обекти и на електронните услуги
Наредба за удостоверенията за електронен
подпис в администрациите

Нива на класификация
По-високо ниво на класификация
от "Строго секретно"
[8, чл. 28. (4)]
СТРОГО СЕКРЕТНО
К
О
Н
Ф
И
Д
Е
Н
Ц
Я
Л
Н
О
С
Т

СЕКРЕТНО
ПОВЕРИТЕЛНО
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

Ниво "3" или "А"
Ниво "2" или "В"

И
З
И
С
К
В
А
Н
И
Я
К
Ъ
М

Ниво "1" или "С"
Ниво "0" или "D"
Нива на защита на
некласифицирана информация

С
И
С

О
Б
Е
М
Н
А
И
Н
Ф
О
Р
М
А
Ц
И
Я
Т

Фигура 2, Класифицирана и некласифицирана информация, нормативна база, органи по защита на информацията
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Държавна
комисия по
сигурността на
информацията

Държавната
агенция за
информационни
технологии и
съобщения

15. Употреба на нерегламентирани програми и
информация могат да нарушат интегритета и
достъпността
до
данните,
съхранявани
и
разпространявани чрез информационната система, в
която е настъпило такова събитие, и програмите и
информацията се използват, за да се изменят
съществуващи програми и данни по неразрешен
начин или ако те съдържат нежелан код.
16. Потребителски грешки могат да нарушат
интегритета и достъпността до данни чрез
неумишлено или умишлено действие.
17. Липса на потвърждаване може да застраши
интегритета на данните. Предпазните мерки за
предотвратяване на непотвърждаването трябва да се
прилагат в случаите, когато е важно да се получи
доказателство за това, че дадено съобщение е
изпратено и е/не е получено, както и за това, че
мрежата е пренесла съобщението.
18. Интервенции срещу интегритета на данните
могат да доведат до тяхното сериозно увреждане и
до невъзможност от по-нататъшното им използване.
19. Аварии в комуникационното оборудване и
услуги могат да увредят достъпността на данните,
предавана чрез тези услуги.
20. Външни въздействия с огън, вода, химикали
и др. могат да доведат до увреждане или
унищожаване на информационното оборудване.
21. Злоупотреба с ресурси може да доведе до
недостъпност до данни или услуги.
22. Природни бедствия могат да доведат до
унищожаване на данни и информационни системи.
23. Претоварване на комуникационния трафик
може да доведе до нарушаване на достъпността до
обменяни данни.
Приетият
подход
за
гарантиране
на
информационната сигурост в информационните
системи работещи с некласифицирана информация е
посредством внедряване на международния стандарт
ISO 27001/2005 [15,чл. 3]. ISO 27001:2005 "Системи
за управление на информационната сигурност.
Изисквания" (Information technology - Security
techniques - Information security management systems Requirements) ISMS е международен стандарт, който
поставя специфични изисквания към Системите за
управление на информационната сигурност и е
проложим за всички видове организации: в
стопански, административни, неправителствени.
Същевременно ISO 27001:2005 притежава ефективна
степен на приложимост при:
1. определяне на изискванията и целите на
информационната сигурност;
2. гарантиране на ефективното управление на
информационния риск;
3. анализ на съществуващи процеси за
управление на информацията от гледна точка на
гарантиране на информационната сигурност;
4. разработване и реинженеринг на нови процеси
за управление на информацията при гарантиране на
информационната сигурност;
5. установяване на съответствие между
политиките на организацията и националното
законодателство в тази сфера;

такъв код. Нежелан код може да се използва, за да се
заобиколи проверка за достоверност, както и всички
защитни функции, свързани с нея. В резултат кодът
може да доведе до загуба на достъпността, когато
данните или файловете са разрушени от лицето,
получило нерегламентиран достъп с помощта на
нежелан код.
4. Маскиране на потребителската идентичност
може да доведе до заобикаляне на проверката за
достоверност и всички услуги и защитни функции,
свързани с нея.
5. Погрешно насочване или пренасочване на
съобщенията може да доведе до загуба на
конфиденциалност,
ако
се
осъществи
нерегламентиран достъп от трети лица. Погрешното
насочване или пренасочване на съобщенията може
да доведе и до нарушаване на интегритета, ако
погрешно насочените съобщения са променени и
след това насочени към първоначалния адресат.
Погрешното насочване на съобщения води до загуба
на достъпността до тези съобщения.6. Софтуерни
грешки могат да застрашат конфиденциалността, ако
софтуерът е създаден с контрол на достъпа или за
криптиране или ако грешка в софтуера осигури
възможност за нежелан достъп в информационна
система.
7. Кражбата на информационни активи може да
доведе до разкриване на информация, която
представлява служебна или друга защитена от закона
тайна. Кражбата може да застраши достъпността до
данните или информационното оборудване.
8. Нерегламентиран достъп до компютри,
информационни ресурси, услуги и приложения може
да доведе до разкриване на поверителни данни и до
нарушаване интегритета на тези данни, ако
нерегламентираната им промяна е възможна.
Нерегламентираният достъп до компютри, данни,
услуги и приложения може да наруши достъпността
до данните, ако тяхното изтриване или заличаване е
възможно.
9. Нерегламентиран достъп до носител на данни
може да застраши съхраняваните върху него данни.
10. Повреждане на носител на информация може
да наруши интегритета и достъпността до данните,
които се съхраняват на този носител.
11. Грешка при поддръжката. Неизвършването
на редовна поддръжка на информационните системи
или допускане на грешки по време на процеса по
поддръжка може да доведе до нарушаване на
достъпността до данни.
12. Аварии в електрозахранване и климатични
инсталации могат да доведат до нарушаване на
интегритета и достъпността до данни, ако вследствие
на настъпването на авариите са увредени
информационни системи или носители на данни.
13. Технически аварии (например аварии в
мрежите) могат да нарушат интегритета и
достъпността до информация, която се съхранява
или разпространява чрез тази мрежа.
14. Грешки при предаването на информацията
могат да доведат до нарушаване на нейната цялост и
достъпност.
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6. гарантиране на устойчива информационна
сигурност;
В тази връзка ISO 27001:2005 създава множество
предпоставки за:
1. класификация на информационните активи;
2. управление на достъпа;
3. мониторинг и управление на инциденти;
4. мерки за физическа сигурност;
5. защита срещу нежелан софтуер;
6. сигурност на персонала.
Въвеждането на система за управление на
информационната сигурност изисква извършването
на сертификация на информационни системи в
администрациите. Тази сертификация се извършва
на две нива. На експертно ниво акредитирани
оценители
извършват
сертификация
на
информационни системи и продукти, въз основа на
изискванията на ISO 27001:2005 и на Наредбата за
оперативна
съвместимост
и
информационна
сигурност. На национално ниво акредитацията е в
правомощията на Председателя на Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения,
който извършва цялотен подбор и мониторинг на
дейността на акредитираните лица извършващи
сертификацията на експертно ниво.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящата публикация представя резултатите
от анализа на подходите за осъществяване на
ефективна информациона сигурност на системите
работещи с некласифицирана информация в
публичната
администрация.
Дефинирани
и
анализирани
са
основните
организационноуправленски фактори, влияещи на степента на
ефикасност на информационната сигурност, като е
направена съпоставка в това отношение между
информационната сигурност на класифицирана и
некласифицирана информация. Направените изводи
и предложения, резултат от този анализ, изясняват
възможностите за изграждане на ефективни системи
за управление на информационната сигурност
основаващи се на международния стандарт ISO
27001:2005.
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