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EDITOR’S NOTE 
 

In the previous two issues of the magazine we have published the 
best 41 papers, presented at the International Science Conference 
Knowledge Society, dedicated to the actual topics on the Knowledge 
Management и Knowledge Economy. In this high quality scientific 
forum more than 60 scientific papers have been presented this year 
at the conference from scientists from Bulgaria, Romania, Russian, 
Hungary, Ukraine, Lithuania, Latvia, Czech Republic, Slovakia, 
Kazakhstan representing more than 15 universities and Research and 
Development Centers.  
 
All scientific papers were put under independent review from two 
persons with academic rank. They selected most valued scientific 
papers.  
 
In the previous issue of the KSI Transactions on Knowledge Society 
we published 20 scientific papers from scientific section Knowledge 
Management. In the present issue we publish scientific papers, 
connected to the actual questions posed from the Security 
management and the management of EU Funds.  
 
In this issue of the magasin is given a place of the several very 
important aspects in the implementation and management of the 
operational programme – public communication as a tool, providing 
public verification of decisions, as well as the way of 
implementation special policies through the European Social Fund. 
There is an article, focus on the effective work of audit authorities 
and financial audit.  
 
Editorial Board express gratitude to the reviewers for their 
qualitative and thorough work.  
 

Editorial Board 
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Evolutional Development of Scientific Management 
and System Management in organizations activities  

 
Еволюционното развитие на научния мениджмънт 

и системното управление в дейността на 
организациите 

 
Stojko Stojkov1 

 
Стойко Стойков1 

 
“Всеки, който не желае да се погледне с очите на другия, е осъден на провал”. 

Abstract. The paper reviews the development of the science of 
management in the context of global evolutional development. 
The author makes a parallel analysis on the different schools in 
Management and their position on the key factors such as 
organization employees, organization behavior and culture, 
motivation etc. 

Keywords - Management, Systems, Information, 
Organizations. 

 
 
Началото на писмената история на човечеството се 

крие в древна Месопотамия, където хората губещи 
глинените плочки, върху които били записали 
познанията си относно многообразната по вид 
информация за своята дотогавашна дейност, 
потърсили решението на този проблем чрез създаване 
на библиотека, която учените днес определят като 
първата обществена институция за управление на 
знанието на обществото. Макар тогава, тя да е била 
достъпна само за елита на местното общество, много 
скоро до съхраненото по този оригинален и сигурен 
във времето начин познание, започнали да имат 
достъп и много по-широк кръг от хора. 
Навлизането на човечеството в ерата на ноосферата  

(стадий, през който разумната човешка дейност става 
главен и определящ фактор в общественото  
развитие), налага на нациите да концентрат 
вниманието си върху натрупването на интелектуален 
потенциал, който им е потребен за укрепване и 
развитие на благосъстоянието на гражданското 
общество и заемането на достойно място в 
интеграционен, съюзен и коалиционен план. 

 
1Стойко Димитров Стойков, полковник, доцент, доктор, 
катедра “Мениджмънт на сигурнсотта и отбраната” при 
факултет „Национална сигурност и отбрана” на ВА 
„Г.С.Раковски” 

В ерата на знанието чрез националния духовен 
потенциал всяка нация, в контекста на световното 
духовно пространство, може да успешно да се устои на 
външни и вътрешни неблагоприятни въздействия и да се 
развива успешно в световното интелектуално 
съревнование. 
Школата на научното управление се свързва с името и 

идеята на Фредерик Тейлър (САЩ), за научната 
организация на труда и производството чрез 
разработване на научните основи на управлението 
обединени в единна концепция. 
Мак Грегър, който ни остави само един завършен труд 

– „Човешката страна на предприятието” със своите 
теории X и Y посветени на еволюцията на управленските 
подходи и мотивацията, очертава двете крайности в 
отношението към хората в процеса на тяхната взаимна 
дейност, преобладаващи в разработките на класическата 
школа и в школата за човешките отношения - от 
абсолютен авторитаризъм до абсолютизирането на 
приоритета на човешкия фактор пред организационните 
принципи. Но тъй като нещата никога не са в чист вид от 
типа „черно-бяло” и представителите на класическата 
школа никога не са игнорирали абсолютно наличието на 
човека, а представителите на школата за човешките 
отношения не са отричали абсолютно необходимостта от 
съблюдаване на едни или други организационни 
принципи. [1] 
Авторът на класическия подход Фредерик Тейлър 

(през 1903 г. издава книгата си „Управление на 
предприятието”, а през 1911г. излиза фундаменталната 
му книга „Принципите на научното управление”) под 
названието научен подход, установява като примерен 
факт, че управлението на организацията е много по-
различно от управлението на дейности, при което всеки 
цикъл на управление включва три основни точностно 
дефинирани функции: - планиране, организиране и 
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контрол. Фредерик Тейлър въвежда функционалното 
управление като отделя четири групи от функции на 
управленския труд: избор на цели; избор на средства; 
подготовка на средства; контрол на резултатите. [2] 
Научният подход, който в духа на П. Дракър може 

да бъде институционен или количествен, чрез 
възможностите на математиката и статистика 
изследва съвкупните явления в управлението на 
обществото на научни основи чрез точни 
знания.[3,4,5,6,7] 
С по-нататъшното развитие на поведенческата 

(бихейвиористична) школа в психологията 
(социалната психология) и школата за 
организационното поведение в теорията на 
мениджмънта, това сближаване на позициите става 
все по-осезаемо, въпреки че по отношение на някои от 
проблемите на мениджмънта различията между тях 
остават понякога в състояние почти на пълно 
противопоставяне. 
Бурното развитие на науката и техниката през 

постиндустриалната епоха на обществото предизвика, 
препозициониране на акцентите на мениджмънта в 
областта на повишаване жизнения стандарт на хората 
чрез подобряване на качеството на живота им, 
опазването на околната среда и грижата за идните 
поколения, отбелязвайки нов етап в развитието на 
научния мениджмънт. 
Голямото разнообразие от концепции, теории, 

школи, направления, течения и др. в мениджмънта 
носят в една или друга степен отпечатъците на двете 
основни школи, като всяка една от тях е плод на 
конкретно постижение на научно-техническия 
прогрес през даден период. Това, което е безспорно 
общо между тях е подчинеността на реалната 
социална практика (бизнес, държавна администрация, 
публични организации и други социални общности), 
при преследването на прагматични цели в дейността 
на организацията. 
Потребността на капитала от високо заплатен труд 

се противопоставя на общоприетия принцип “Колкото 
е по-малка заплатата, толкова е по-голямата 
печалбата” чрез един нов модерен принцип - 
„Повишаването на заплатата води до изпреварващо 
повишаване на печалбата”[5,6], при който 
съществуващата административна система на линейно 
управление се заменя с функционална състояща се от 
четири групи от функции на управленския труд:  

• избор на цели; 
• избор на средства;  
• подготовка на средства;  

контрол на резултатите. 
Школа на административното управление – 

свързана с името на Анри Файол (известен със своята 
доктрината  за  функциите  на  администратора) и 
неговите последователи, насочва своето внимание към 
административната теория и практика за управление 
чрез постановката за отделяне на административната 
дейност като обособен предмет на изследване, 
разграничавайки функциите на управлението от 
функциите на администрирането. За Файол, 

мениджмънтът е обичайна човешка дейност, която се 
прилага еднакво добре както в семейните, така и във 
фирмените дела. За съжаление има много публикации, в 
които френската дума “administration” (творбите на 
Файол са на френски език) е преведена на английски като 
“management”.[ 8] 
Научно е разработена една от най-плодотворните 

методологически концепции под наименованието 
“Системен подход”, която намира приложение във 
всички области на науката, техниката и обществения 
живот (в т.ч. и организациите), свързана с идеята, че към 
обекта на познанието може да се подхожда като към 
система, чрез систематизиран подход за общия процес на 
управление на цялата организация 
и функциите на управлението, при развитие принципите 
на организация на административната дейност. В своето 
развитие системния подход минава през два етапа и се 
проявява в две разновидности: - системно диференциращ 
и - системно интегриращ подход. 
Книгата на Норберт Винер „Кибернетика или контрол 

и комуникации в животните и машините”(Cybernetics, or 
Control and Communication in the Animal and the Machine), 
излязла през 1948 г, което се счита за рождена дата на 
Кибернетиката, поставя началото на нов процес на 
кибернетизация на науките, чрез използването на 
принципите и методите на кибернетиката в редица 
частни науки.  
Според основните идеи декларирани от Лудвиг фон 

Берталанфи в oбщата теория на системите (публикува 
през 1937 г. своята книга „Обща теория на системите”, 
което се счита за рождена дата на тази теория), те 
представляват логико-математическа област на 
изследванията, задача, на която се явява формулирането 
и извеждането на общи принципи, приложими към 
“Системите” въобще разглеждани като цялост, която се 
състои от взаимно свързани и обусловени помежду си 
елементи като първичното в системата е цялото, 
съставено от елементи, а не самите елементи.[9] 
Елементите са онези относително обособени и 

автономно съществуващи части, които са неделими за 
по-нататъшния анализ, при което всеки един от 
елементите може да се разгледа като относително 
самостоятелна система (подсистема). Един и същи 
елемент може да влиза в състава на една или няколко 
системи, като всеки елемент има специфично 
предназначение, което се определя от функцията, която 
изпълнява, а всяка функция се изразява в определено 
действие, насочено към някакъв обект. Връзката 
представлява процес на целенасочен обмен на 
информация между отделните елементи. Съществуват 
два вида основни типа системи: 

-  закрити – които имат твърдо фиксирани граници и са 
независими от външната среда; 

- открити – които взаимодействат с външната среда и 
имат свойството да се приспособяват към измененията на 
външната среда и да продължават своето 
функциониране. 
Бащата на кибернетиката - Норберт Винер изучава тези 

системи, в които се осъществява управление по два 
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съществени критерия: степен на сложност и 
обусловеност на действията. 
Според първия системите се делят на: прости 

динамични системи; сложни динамични системи и 
много сложни динамични системи. 
Според втория биват – детерминирани (съставящите 

ги елементи и връзки между тях взаимодействат по 
точно предвидим начин) и вероятностни (невъзможно 
е точно и детайлно предсказване). 
Състоянието на дадена система се описва 

посредством четири групи от променливи: 
- управляващи входни въздействия; 
- смущаващи входни въздействия; 
- взаимодействията между елементите на 

системата; 
- изходящи взаимодействия, които системата 

оказва. 
Кибернетиката разкрива общите закономерности на 

управлението като информационен процес в сложните 
динамични системи и аналитично изучава подобието 
(изоморфизма) на информационните процеси, 
структурата и връзките в системата за управление. 
Редът за управление на всяка сложна динамична 
система съдържа следните елементи: 

- получаване на информация в органа на 
управление; 

- обработване на информацията; 
- вземане и програмиране на решение; 
- предаване на информацията; 
- обратна връзка – положителна или 

отрицателна. 
От множеството познати значения на термина 

„решение” в процеса на управление дейността на 
организацията, три имат основно значение: 

 – намереният, но все още неосъществен 
вариант на действие; 

-  самият процес на реализиране на вариантите 
на действие; 

 - крайният резултат от осъществения вариант 
на действие . 

Възможните подходи за вземане на 
управленски решения при наличието на проблем(и) в 
дадена ситуация (конкретно състояние, процес или 
явление) могат да бъдат определени като: 

- интуитивен подход – избор на алтернатива, 
направено единствено на основата на чувството 
(интуицията), че този избор е правилен; 

- вземане на решения на базата на съждения – 
такива решения се вземат за кратко време и с малки 
разходи. Съждението е невъзможно (и нежелателно) 
да бъде отнесено към ситуация, която е нова, тъй като 
мениджъра не разполага с досегашен опит и знания, за 
да направи на тази основа логически избор; 

- вземане на решения по етапи на процеса на 
проблема – едно от най-големите постижения в 
теорията на управленските решения представлява 
откритието на закономерността, че в процеса на 
решаването на каквито и да е проблеми в дейността на 
организацията се налага да се изпълняват едни и същи 

етапи (разпознаване и определяне на проблема, диагноза 
на проблема, формулиране на ограничения и критерии за 
вземане на решения, определяне на алтернативи, оценка 
на алтернативите, избор на алтернативите), в един и 
същи ред.  
Качественото нарастване на възможностите на 

електронноизчислителните машини стимулира 
развитието и прилагането на сложни количествени 
(математически) методи в управлението на сложните 
обществени, технически и стопански системи. 
Съпроводено с други нетрадиционни интердисци-
плинарни методи при тяхното описание и изследване, на 
определен етап от своето развитие това научно-
приложно направление получава наименованието 
„Изследване на операциите” или „Операционни 
изследвания”. 
Решението за наука или науката за управление 

използва различни научни изследвания базирани на 
принципи, стратегии и аналитични методи 
(включително-математическо моделиране, статистика и 
числени алгоритми), за да подобри способността на 
организацията да приема решения за рационално и 
смислено управление, чрез постигане на оптимално или в 
близост до оптималното решение на сложни проблеми 
при управлението на дейността й. 
Това позволява от дедуктивни изводи или изследвания, 

базирани на ограничени статистически извадки да се 
премине към обективизиране на изследователските 
резултати на основата на обработката на изключително 
богат емпиричен материал, при което научното 
управление подпомага организацията да постигне целите 
в своята дейност с помощта на научните методи на 
операционните изследвания. 
Получават реално изражение надеждите за приложение 

на точните науки при управлението на сложни системи, 
чрез постигнатите успехи, които възраждат славата на 
научния мениджмънт и довеждат до своеобразен 
ренесанс на рационализма в управлението. 
С появата и развитието на класическата, 

бихевиористката и количествената школа, учените 
изследователи установяват, че методите, техниките и 
предписанията, които се предлагат в управлението не 
действат еднакво ефективно и резултатно при всяка 
отделно взета сама за себе си ситуация. 
Поведенческият подход изисква изследване и 

съобразяване с поведението на хората в процеса на 
управление, при който организацията отнема полето на 
изява на хората, налагайки им друг тип поведение. 
Срещу това хората в организацията се съпротивляват, но 
именно поведенческия подход отрича санкциите и търси 
познание в разнообразието в поведението и 
поведенческите актове. 
Обществото ни и социалните му системи, които все 

повече се изграждат като мрежи (мрежови зависимости, 
а не причинно следствени) налагат тенденцията на 
интеграция в подходите в управлението чрез 
алтернативен подход, защото няма изцяло добро 
управление, то е добро само в определена ситуация и 
трябва да се избере тази алтернатива, която е най-близка 
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до интересите на тези, които са управлявани при 
постигане целите в дейността на организацията. 
Появата и приложението на методите на мрежово 

планиране, (разработване на мрежови графици с 
отчитане на факторите време, разходи, стойност и т.н., 
използвани за пръв път при разработването на 
ракетите Поларис) от специалистите по мениджмънт 
припомни лентовите графици на Хенри Гант и някои 
незаслужено позабравени организационни принципи. 
Неговата диаграма на последователностите, още 
наричана мрежа на зависимостите или план на 
дейностите е инструмент, който чрез метода на 
критичния път (CPM - Critical Path Method), има за цел 
чрез изобразяването на дейностите (заданията и 
връзките между тях под формата на мрежа-насочен 
граф) да се придобие по-пълна картина за дейността 
на организацията и по-точно планиране на времето). 
Развитието на обществото подкрепи новата вълна по 
научна организация на труда (НОТ), основаваща се 
предимно на постановките в разработките на 
представителите на класическата школа. 
Целта на паралелно протичащия процес на търсене 

на нови подходи и методи за приобщаване на 
организационната култура към целите на 
организациите изведе на преден план целевото 
управление (management by objectives), при което се 
разчиташе на самоконтрола на отделната личност при 
преследване на лични цели, съвпадащи с тези на 
организацията. Беше разработен и инструментариум 
за успешното прилагане на целевия подход в 
управлението - програмният метод, чрез 
разработването на целеви програми за постигането на 
всяка призната за значима цел в дейността на 
организацията. 
Всяко научно познание има своята история, 

еволюция на формиране и утвърждаване. 
Управлението като наука е продукт на обективно 
обусловени процеси в развитието на обществения 
живот. 
Но, опитите да се внесе елемент на детермини-

раност при управление на сложни системи от 
вероятностен тип, каквито са сложните обществени, 
технически и социални системи, не доведоха до 
очакваните резултати. Налице са множество случаи, 
когато неповторимостта на конкретната ситуация 
налага търсенето на адекватни на нея решения и това 
изведе на преден план ситуационния подход в 
мениджмънта. 
Ситуационният подход е концепция на 

управлението в конкретни ситуации, за да бъдат 
ефективно постигнати поставените цели. Той 
акцентира на силното въздействие на факторите от 
средата върху дейността на организациите, при което 
постигането на ефективност в дейността на 
организациите зависи преди всичко от откриването на 
подходящата комбинация между стратегия, структура, 
технология, ангажираност на екипите и конкретното 
влияние на средата. 
Привържениците на нео-ситуационния подход 

отчитат промените, при които редица организации 

вече са израснали и са се превърнали в големи 
многофункционални конгломерати, оказващи значително 
въздействие върху средата, в която функционират. 
Според тях някои от големите организации в редица 
аспекти от своята дейност могат успешно да 
манипулират, дори да доминират върху ключови 
фактори от тяхната среда и развитието им потвърждава 
факта, че организациите трябва да обмислят не само как 
ефективно да се свързват със своята среда, но и как най-
ефикасно да използват своето влияние върху факторите 
на средата, развивайки силни взаимовръзки, чрез които 
да намалят риска и несигурността във външната среда. 
Методологията като процес отчитащ и реалния опит на 

мениджърите в управлението дейността на 
организацията може да бъде представена чрез четири 
стъпков процес, в който: 

- мениджърът трябва да е запознат със средствата 
за професионално управление от различни школи; 

- всяка управленска концепция има силни и слаби 
страни от които, ръководителя да предвиди вероятните 
последици; 

- трябва да бъдат определени  кои са най-важните 
фактори; 

- управлението трябва да бъде  обвързвано с 
конкретни прийоми. 
Цели на организацията на управлението са конкретни 

крайни състояния и желани резултати, постигани чрез 
стратегията на организацията, която дава основното 
направление на развитие, включвайки всичко онова, 
което организацията иска да постигне, за да успее. 
Организацията на системата за управление, която 

можем да разглеждаме като система с целева, 
функционална, технологична, организационна, 
информационна и др. структури, се влияе основно от две 
групи фактори с пряко и косвено въздействие: 

- външната среда- с взаимната  свързаност, 
сложността,  подвижността и неопределеността в 
динамиката на технологическите, икономическите, 
социокултурните и политическите фактори; 

- вътрешната среда на организацията- обхващаща  
влиянието на променливи, които са резултат от 
управленски решения вътре в организацията.  
Системният подход е подход за изследване и 

управление на обекти, който ги разглежда като система, 
в която са определени елементите, вътрешните и външни 
връзки, влияещи на функционирането на системата, като 
целите на всеки елемент се формират в зависимост от 
общото предназначение на системата. 
Системният подход, като методичен подход, който е 

повторяем и може да се усвои стъпка по стъпка, ни 
позволява да разглеждаме структурата като 
характеристика на системата представляваща 
количествена и качествена определеност във времето и 
пространството на съвкупността. Всеки реален обект, 
който участва в някаква съвкупност, се отличава с 
безкраен брой параметри, но за да се превърне една 
съвкупност в система, е необходимо тя да бъде в някакво 
отношение хомогенна. [10] 
Само по отношение на определен параметър 

съвкупността става система, а влизащите в нея обекти – 
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взаимнобуславящи се елементи, т.е. - структура има 
само дадената система. При системен подход на 
изследване се изхожда от факта, че всяка организация 
се явява система, в която всеки от елементите има 
свои определени и диференцирани цели. В 
съответствие с това задачата на управлението се 
свежда до интегриране на системообразуващите  
елементи. Процесът представлява подредена 
последователност от състояния на системата, която 
съответства на някакво действие. 
В своята същност системният подход позволява 

формулиране на целите и изясняване на тяхната 
йерархия до началото на всяка дейност на 
организацията, свързана с управлението и особено 
тези, които са свързани с вземането на решения. Той 
позволява реализиране на поставените цели при 
минимални разходи, чрез използване на сравнителен 
анализ на алтернативните пътища и методи и чрез 
осъществяване на съответен избор. 
Системният подход допринася за ефективността в 

дейността на организацията при постигането на 
целите й, чрез разкриване на процесите, които по-най-
добър начин водят до постигане на желаните 
резултати и възможностите за съсредоточаване на 
усилията за управление върху съответните процеси. 
Структуриране на системата за постигане на целите 

в дейността на организацията по най-ефективен начин 
чрез разкриване на взаимозависимостите между 
процесите на системата и определяне на начина на 
взаимодействие между елементите на системата 
позволява непрекъснато подобряване ефикасността на 
системата посредством измервания и оценки. 
Системата е сложен обект, който може да се 

разглежда като единно цяло, ограничено във времето 
и пространството състоящ се от множество 
взаимосвързани елементи - подчинени обекти, които 
изпълняват конкретни функции. Всеки един от тези 
елементи може да бъде отделен от системата, но тя в 
този случай ще промени свойствата си. На база 
интегрирането на елементи в системата, тя придобива 
нови свойства, които не са присъщи на нито един от 
елементите.  Системата се моделира и изгражда на 
модулен принцип, като всеки от модулите съответства 
на определен аспект на системата. 
Системата се изгражда от подсистеми, разположени 

на йерархичен принцип, като всяка подсистема 
удовлетворява изискванията за система. 
Характеристиките на системата и нейното поведение 
зависят не само от свойствата на съставляващите я 
елементи, но и от техните взаимовръзки, тоест от 
структурата на системата. Системата проявява 
свойствата си в процеса на взаимодействие със 
средата, в която се намира. 

 Системният анализ е елементен и структурен и 
отговаря на въпроса от какви компоненти е 
образувана системата и разкрива, вътрешната 
организация на системата и начините на 
взаимодействие на съставящите я компоненти. Той 
може да бъде: 

- системно-функционален-показващ, какви 
функции изпълнява системата и съставящите я 
компоненти; 

- системно-комуникационен – разкриващ, връзките 
на дадената система с други системи, разположени 
вертикално или хоризонтално в йерархията системи; 

- системно-интегративен – показващ, механизмите 
и факторите за съхраняване, усъвършенстване и развитие 
на системата; 

- системно-исторически - отговарящ на въпроса, 
как и по какъв начин е възникнала системата, какви 
етапи в своето развитие е преминала. 
Честър Бернард, (автор на книгите: “The Functions of 

the Executive” - 1938г.,“Функциите на ръководителя” и 
“Organization and Management” - 1948г.,“Организация и 
управление”), определя организацията като “система от 
съзнателно координирани дейности отговаряща на 
изискванията за цел (т.е. желано крайно състояние или 
резултат), която се приема от членовете на организацията 
като обща и значима за всички”. 
Всички сложни организации притежават общи 

характеристики: 
ресурси – хора, капитали, материали, технология и 
информация. 
Предметът на дейност на всяка организация включва 

преобразуване на ресурси за постигане на целите в 
зависимост от въздействието на външната среда (условия 
и фактори) и състоянието на вътрешната среда 
(стратегия, цели, структура, задачи, технология, хора, 
управленска култура и др.). Формалните организации се 
създават на базата да предварително регламентирани 
правила, докато неформалните съществуват във всички 
формални, възниквайки спонтанно и формират по 
неформален път свои правила и норми на поведение при 
преследването на специфични цели. 
При своята дейност организациите могат да бъдат 

определяни и дефинирани по различни признаци: 
- според елементите им като стопанско-

организационна форма; 
 - според елементите им от правна гледна точка;  
- според формите на собственост;  
- според формите на сдружаване.  

Характеристиките на организация, която е йерархична 
може да бъде разкрита чрез организационната й 
структура. Типологията на организационно 
управленската структура може да бъде: 

- линейна –положителна страна е нейната 
простота, а недостатък – невъзможността  за  
привличането на специалисти по различни проблеми от 
различни функционални области; 

- чисто функционална – изисква органи за 
управление по всяка функционална област и въпросите 
се решават по-компетентно, но  слабото място е 
затруднената координация; 

- линейно-щабна – щабните звена нямат права за 
вземане на решения и ръководство по отношение на по-
долустоящите, те са създадени да подпомагат линейния 
ръководител за компетентно вземане на решения; 
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- линейно-функционална – в основата на 
изграждането лежат два основни принципа – 
линейния и функционалния, което осигурява ново 
разпределение на дейностите, но е  нужна е по-добра 
координация и тя е  най-подходяща за организации, 
които функционират в стабилен режим;  

- програмно-целеви – изгражда се такава 
организация, при която цялата съвкупност от 
функции, дейности и усилия на състава е подчинена 
на една крайна цел и се характеризира със специален 
орган на управление. 
Двата подхода за изясняване същността и 

съдържанието на управленския процес - 
функционалният и кибернетичният, открояват 
определящите му предметни характеристики на 
дейността. 
Френският мениджър Анри Файол и неговите 

последователи, известни като представители на 
“класическата административна школа на 
управлението”, разкривайки основните функции на 
управлението, които са общи за всеки управленски 
процес предлагат управленската дейност да бъде 
обособена в отделен предмет на изследване. 
Разграничаването на функциите на управлението от 

функциите на администрирането, Анри Файол 
обосновава с необходимостта от щабни специалисти и 
щаб, но за разлика от Фредерик Тейлър, щабът е на 
пряко подчинение на линейния ръководител. Неговата 
школа акцентира единствено на формалните 
организации, като научно са разработват: 

- систематизиран подход на общия процес на 
управление на цялата организация; 

-функциите на управлението; 
- развитие на принципите на организация на 

административната дейност.  
При втория подход свързан с името на 

американския учен Норберт Винер, който поставя 
началото на науката “Кибернетика” и кибернетичната 
концепция управлението, независимо от веществената 
и енергетичната характеристика на системите, се 
разглежда като информационен процес. 
Управлението като взаимообвързани управленски 

функции в системата най-често се разглеждат в два 
аспекта: 

- форма на проявление на целенасоченото 
въздействие върху обекта на управление; 

- стадии на управленския цикъл. 
Управлението като процес на целенасочено 

въздействие позволява същността и съдържанието на 
основните му функции да бъдат разкрити и 
изследвани от гледна точка на целенасоченото 
въздействие на управляващата подсистема върху 
управляваната подсистема, при което може да има два 
реални варианта на въздействие - цялата управляваща 
подсистема да въздейства на цялата управлявана 
подсистема и част от управляващата подсистема да 
въздейства върху част от управляваната подсистема. 
На тази база съставните части на процеса на 

управлението във всички негови равнища на 

управление позволяват да разграничим следните 
функции на управлението: 

- планиране –това е форма на проявление на 
целенасоченото въздействие която  предвижда 
разработване и постановка на цели и задачи в сферата на 
управлението, а също и определяне на пътищата и 
средствата за реализиране на плановете за достигане на 
поставените цели от организацията; 

- организиране –форма която  предвижда 
създаването на нови и подреждането на функциониращи 
организационни структури за управление като елементи 
на процеса за реализиране на плановете за дейността на 
организацията; 

- мотивиране – представлява форма за  
съпричастност към дейността на организацията, която 
осигурява ефективност на дейността на системата за 
управление; 

- контрол –това е форма на системен мониторинг 
на дейността на организацията за разкриване на 
отклоненията и различията  от установени 
(регламентирани за дейността на организацията) норми и 
правила, изисквани в процеса на реализация на 
плановете. 
Изследването на управлението като стадий на 

управленския цикъл позволява в определени времеви 
граници да бъдат осъществявани последователни  
стадии, изпълнени със следното функционално 
съдържание: 

- целеполагане – представлява  условното начало 
на управленския процес в организацията и е първа фаза 
на управлението. При него се формулират цели, които се 
поставят от стратегическите равнища на управление на 
организацията; 

- планиране - определя пътищата и средствата за 
реализирането на поставените цели, като в  плана 
постигането на една цел се реализира чрез изпълнението 
на множество планови задачи и показатели; 

- организиране- представлява процес на усъвър-
шенстване на организацията и създаване на  
необходимите организационни условия за изпълнение на 
плана и постигане на целите в дейността на 
организацията; 

- контрол - това е фаза на съпоставяне на  плани-
раното с фактическото състояние на дейността на 
организацията, чрез която се извършва проверка на 
онова, което е трябвало да се постигне чрез плановите и 
организационните решения. 

- регулиране – представлява фаза, чрез която се 
преодоляват установените регулационни проблеми на 
фазата контролиране. 
Съгласно кибернетичния подход управлението на 

дейността на организацията като информационен процес 
представлява: 

- получаване на информация в органа на 
управление (входяща информация); 

- обработване на информацията (систематизиране 
на информацията по определени критерии; съставяне на 
варианти; програмиране на взетото решение); 

- предаване на информацията (програмата за 
изпълнение); 
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- обратна връзка. 
Според Макс Вебер – „Управлението с диктат на 

властта е способност да се извърши нещо под 
заплахата на сила и санкция и обещания за 
възнаграждение, докато авторитетът е експертно 
управление и пример, при което се налага нещата да 
се извършват така, че разпорежданията да се 
възприемат от другите като справедливи”. [11] 

 
Таблица 1 

Традиционния човек: Съвременния човек 
трябва: 

Работи, за да живее Живее, за да работи 

Професията му е бреме Професията му е форма 
на съществуване 

Участва в просто 
производство 

Участва в разширено 
производство 

 Водеща максима в 
живота: „Не излъжеш 
ли, няма да продадеш” 

Водеща максима в 
живота: „Честността е 
най-добрата гаранция” 

Основен вид дейност – 
търговия 

Основен вид дейност – 
производство 

 
 
Според него – радикалното различие между 

традиционния и съвременния капитализъм, не е в 
техниката, а в човешкия ресурс, или още по-точно в 
отношението на човека към труда.  
Управлението в своята дълбока същност е 

информационно въздействие и взаимодействие при 
което според функционалният подход, всеки 
мениджър трябва да изпълнява в своята дейност 
общите функции по определяне на целите, 
разработване на решението за тяхното реализиране и 
организиране дейността на организацията.  
Необходимостта от въвеждането на научно 

управление и управление на промяната при спазване 
на изискванията за ефективност и прозрачност в 
дейността на организациите, изисква адекватна 
отговорност към задълженията от мениджърите и 
необходимата адаптивност на организациите към 
промените на средата за тяхната дейност, рисковете и 
предизвикателствата. 
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Непрекъснато променящите се предпоставки за 

сигурност изправиха обаче европейците пред 
спешната необходимост непрекъснато да 
задълбочават общата си визия за заплахи, рискове, 
възможности и политически реакции, както и 
системно да актуализират стратегията за сигурност и 
по този начин да допринасят за създаването на 
предпоставки за развитието на паневропейска 
стратегическа култура в сферата на сигурността.  

Правенето на предвиждания за бъдещи развития в 
сферата на сигурността не може да бъде еднократно 
упражнение, а следва да се превърна в непрекъснат 
процес, който да позволява актуализиране на 
„визията” в съответствие с реалното развитие на 
ситуацията.  
 

 

1Стойко Димитров Стойков, полковник, доцент, 
доктор, катедра “МСО” при факултет „Национална 
сигурност и отбрана” на ВА „Г.С.Раковски” 
 

Стратегиите и концепциите за сигурност 
представляват основополагащи документи при 
формирането на политиката за сигурност на субектите 
на международните отношения. Научно-аналитичния 
обзор  на някои от основните такива документи в 
евроатлантическата зона, които касаят и нас като  
част от Европейския съюз (ЕС) и страна членка на 
НАТО, ще ни позволи да намерим своето достойно 
място.  

Особено значение за България като член на ЕС 
има приетата през декември 2003 г. Европейска 
стратегия за сигурност(ЕСС). В завършения си 
вариант тя е много по-умерена във формулировките и 
скромна в набелязаните действия в сравнение с 
първия проект, представен от Хавиер Солана през 
юни с.г., както и в сравнение с американската 
стратегия. 

Това е лесно обяснимо, от една страна, на фона на 
факта, че външнополитическите – и особено военните 
– инструменти на ЕС са все още слабо развити, а от 
друга страна, тъй като тогава документът е плод на 
компромис между петнадесет държави с много 
различни виждания, възможности и проблеми.  

На срещата на върха на ЕС през 2003 г. в 
Брюксел, държавните глави и ръководителите на 
правителствата на тогава 15-те страни-членки, 
единодушно одобряват първия документ за 
стратегията за сигурност на съюза, съставен под 
ръководството на Хиер Солана. В документа от 14 
страници,  Европейската стратегия за сигурност 
предвижда да се справя както с далечни, така и с 
близки заплахи и да изгражда сигурност в Европа. 
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Ключовите цели на усилията на ЕС представляват 
защитата на своята сигурност чрез повишаване 
отбранителните способности на Европа при 
справянето с кризи и прокламация на своите 
ценности, без да се прекрати съюза със Северна 
Америка. 

Според Европейската стратегия за сигурност, 
често приветствана като “първата значима крачка” по 
пътя към изграждане на цялостна европейска 
стратегия за сигурност, характеристиките на 
съвременните рискове и предизивикателства пред 
сигурността са асиметричност, анонимност, невъз-
можност за географско локализиране, взаимовръзка 
между отделните заплахи и размиване на границите 
между вътрешна и външна сигурност. Географското 
разположение е изгубило своята роля като фактор за 
сигурност. Високите нива на взаимообвързаност 
водят до ситуация, в която е невъзможно географско 
сдържане на съвременните заплахи. [1] 

Същевременно развитието на информационните 
технологии доведе до сериозно съкращаване на 
разходите за обмен на информация при повишаване 
на степента на достъпност на съществуващата 
информация. Отделните опасности, които 
застрашават европейската сигурност, са взаимно 
свързани. Вътрешна и външна сигурност се 
припокриват до голяма степен. Така например 
държавите-членки на ЕС и техните интереси са обект 
на терористични атаки както в рамките на ЕС, така и 
извън него. От друга страна, терористи използват 
някои държави-членки на ЕС като бази за подготовка 
на операции в различни точки по целия свят.  

Някои глобални тенденции на развитие и заплахи 
имат пряко отражение върху европейските общества,  
например, нелегалната миграция, регионалната 
нестабилност, която не се спира пред границите на 
съответнките държави, икономическата зависимост и 
нестабилност в резултат на недостиг на 
енергоизточници, което от своя страна води до 
радикализация и социална маргинализация. Ако тези 
явления и причините за тях не бъдат анализирани в 
рамките на един цялостен контекст, ЕС и 
правителствата на държавите-членки не биха могли 
да предложат ефективни решения за съответните 
проблеми.  

Независимо от обстоятелството, че факторите за 
международната сигурност стават все по-
многобройни, естеството на заплахите пред 
европейската сигурност налага държавите-членки на 
ЕС да излязат с предложения за съгласувани реакции. 
Приспособяването към новите условия прави 
сътрудничеството все по-наложително. Асиметрич-
ността, анонимността, детериториализацията и 
взаимовръзката между отделните заплахи означава по 
същество, че отделните европейски държави са 
засегнати от съвременните заплахи малко или много 
по един и същ начин. Поради естеството на заплахите 
и предизвикателствата, пред които са изправени, и 
поради степента на все по-голяма взаимозависимост 
помежду си отделните държави имат все по-

ограничени възможности да гарантират сигурността 
на гражданите си в национален контекст. 

Тези тенденции налагат засилване на 
сътрудничеството между различни сектори на 
националните администрации и между отделните 
институции на Европейския съюз. Политиката на 
сигурност се възприема традиционно като прерогатив 
на Министерствата на външните работи и на 
отбраната, но в днешно време важна роля при 
формиране на политиките за сигурност играят и 
правни и съдебни проблеми, въпроси на околната 
среда, имиграцията и др.  

Амбицията е да се засили общото разбиране за 
комплексната глобална и социална същност на 
европейската сигурност, за да могат да се предвиждат 
новите заплахи и да се предлагат възможности за 
тяхното овладяване.  

При разработването на обща визия и холистичен 
подход към настоящите и бъдещи заплахи и 
предизивикателства пред европейската сигурност 
особено внимание се отделя на идентифициране на 
решения, при които сътрудничеството на европейско 
ниво се възприема като общ интерес и фактор за 
добавена стойност към усилията на отделните 
държави. 

За постигането на тези цели е необходимо:  
- установяване на нови норми за предвиждания, 

свързани с проблеми на европейската сигурност;  
- поставяне на процеса за изграждане на 

средносрочна до дългосрочна визия на систематични 
основи при включване на широк кръг от експерти;  

-анализиране на политическия контекст, 
тенденциите и движещите сили по отношение на 
европейската сигурност; 

- иницииране на обществен дебат на европейската 
общност по дейността, свързана  с проблеми на 
сигурността; 

- идентифициране на потенциални бъдещи 
заплахи и технологични възможности за тяхното 
овладяване; 

- формулиране и оценяване на цялостни сценарии 
във връзка с някои конкретни заплахи; 

- формулиране на приоритети за бъдещи 
действия; 

- формулиране на нова холистична концепция за 
европейската сигурност, която да отчита интересите 
на държавата, обществото и отделната личност; 

- изграждане на връзка между отделните 
европейски и национални проекти, свързани с 
разработване на предвиждания за бъдещето развитие 
в сферата на сигурността.  

Несъмнено най доброто средство за постигане на 
поставените цели в тази област е „ефективно 
многостранно сътрудничество“, уповаващо се на 
международните институции и международното 
право. Европейският парламент реши, че поради 
промяната на геополитическата обстановка 
стратегията ще трябва да включи нови 
предизвикателства като увеличаващата се 
конкуренция в енергийния сектор, природните 
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бедствия и сигурността на външните граници на 
Европейския съюз, като формулира и редица 
предложения относно някои насоки на стратегията 
(концентриране на капацитета върху географската 
близост, стратегическия транспорт, изграждане на 
европейски пазар за оборудване, обща разузнавателна 
система и т.н.). 

В “Европа 2020”- Стратегия за интелигентен , 
устойчив и приобщаващ растеж”, която идва да 
замени не толкова успешната Лисабонска стратегия,  
държавите-членки изразиха съгласие с 
необходимостта от по-съгласувано обмисляне в тази 
област на равнището на Европейския съюз, общо за 
трите стълба на Съюза, за постигане на по-голяма 
ефективност на външните действия на Европейския 
съюз в тази област.Позовавайки се на оказаната 
понастоящем подкрепа на различни страни, на 
регионалното местоположение и съответните 
стратегически рамки, чрез които Европейската 
общност поддържа реформата в областта на 
сигурността, се предлагат перспективи за средствата 
за увеличаване, чрез собствена добавена стойност, на 
цялостната подкрепа, оказвана от Европейския съюз. 
[2] 

 За да увеличи приноса на Европейската общност 
за общата подкрепа, оказвана от Европейския съюз на 
реформата в областта на сигурността, се препоръчва 
да се засили политиката и да се програмира този 
диалог. Реформата в областта на сигурността е 
наложително да бъде включена в стратегическите 
документи по страни и региони, в плановете за 
действие и инструментите за програмиране, като се 
спазва координацията на планирането и се създадат 
инструменти за планиране и прилагане чрез обучение, 
съответстващо на реформата в областта на 
сигурността. 

Развитието на Европейската политика за 
сигурност и отбрана (ЕПСО) се осъществява в 
рамките на Общата външна политика и политика на 
сигурност на ЕС (ОВППС) с цел създаването на 
необходимия капацитет на ЕС за автономни решения 
и действия за управление на кризи, основан на 
надеждни военни способности. За ЕС е характерен 
всеобхватен подход при управлението на конфликти, 
включително тяхното предотвратяване, управление на 
кризи и следкризисно възстановяване. ЕПСО е 
интегрална част от Общата външна политика и 
политика на сигурност на ЕС (ОВППС) и тя 
осигурява на ЕС оперативен капацитет, основаващ се 
на военни и граждански способности – предоставени 
от страните-членки. 

Приносът на страните-членки може да бъде и във 
вид на сформирани между тях многонационални сили. 
ЕС ги използва извън своята територия, с оглед 
поддържане на мира, предотвратяването на 
конфликти и засилването на международната 
сигурност в съответствие с принципите на Устава на 
ООН, позовавайки се на разпоредбата на Устава на 
ООН (чл. 51) за взаимопомощ между страните-членки 
в случай на въоръжена агресия, като за страните-
членки на НАТО това е основата на тяхната 

колективна отбрана и форматът за изпълнение на 
ангажимент от такъв характер.[3] 

Всъщност отсъствието на ефективно и ефикасно 
глобално управление и наличието на продължителна 
криза на доверие към възможностите на 
Организацията на обединените нации за поддържане 
на международната сигурност са две от причините за 
обезпечаване и управление на глобални и регионални 
промени чрез международно признати средства. 

Европейският съюз постигна една впечатляваща 
еволюция в подхода си към сигурността и от 
политическо сътрудничество се стигна до обща 
външна политика и политика за сигурност и 
европейска политика за сигурност и отбрана. От 
регионално схващане за сигурност, Европейският 
съюз стигна до глобално схващане за сигурност, при 
което ролята му на глобален играч трябва да се 
тълкува като обединяваща две различни по сложност 
и обхват, но взаимно свързани и допълващи се, сфери 
на дейност - първата е управление на глобалната 
сигурност, втората е изграждане на ефективна 
система на управление. 

С провъзгласяването си за глобален играч, 
Европейският съюз всъщност заявява амбиция да 
бъде международен фактор, който ще формира 
световната политика, ще се намесва в управлението 
на глобалната сигурност със собствени автономни 
сили и ресурси и ще влияе за формиране на такава 
система за глобално управление на двайсет и първи 
век, която да съответства на политическия и 
социално-икономическия европейски интегра-
ционен модел. Към днешния момент определящото е, 
че Съюзът вече е заявил базисни характеристики, 
които му позволяват да участва в глобалната 
политика като достатъчно влиятелен фактор. 

На пръв поглед трансформацията на Европейския 
съюз в сферата на сигурността и отбраната изглежда 
бавна. В случая обаче е по-важна стратегическата 
значимост на този процес, а не отрязъка от време, 
който от историческа гледна точка, е по-скоро кратък. 
Относително бавният ход на политическата 
трансформация на Европейския съюз се дължи на 
много причини: на придържане към постепенен 
подход, характерен въобще за развитието на 
европейската интеграция, въздържане, особено на 
големите страни-членки на Европейския съюз, да 
ограничат суверенитета си в тази централна сфера на 
власт и отсъствието доскоро на стратегически 
предпоставки за такова развитие. 

Успешната динамика в задълбочаване на 
европейската интеграция и в разширяване на нейния 
географски обхват, настъпващи при небивало 
благоприятна среда на сигурност след края на 
"студената война" ускориха процесът на създаване на 
новата мощ на Европейския съюз. 

Лисабонската стратегия от 2000 г. очерта 
амбиция на Европейския съюз да се превърне до десет 
години - "в най-конкурентноспособната и динамична 
икономика в света, основана на знанието и способна 
да осигури устойчив икономически растеж при 
подобрени възможности за заетост и социално 
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приобщаване". Да определено тази Лисабонска 
стратегия не успя, само в определени направления. 
Фактът, че пет години по-късно европейските 
ръководители преоцениха Лисабонската стратегия и 
отдалечиха първоначалните й срокове е проява на 
реализъм и последователност в преследване на 
стратегическите цели на Съюза. 

Стратегическа предпоставка за трансформацията 
на Европейския съюз е възприемането на глобален 
подход на Европейския съюз към заплахите и 
предизвикателствата на 21-ия век. и превръщането на 
Европейската икономическа общност в пълнокръвен 
политически съюз ориентиран към постигане на 
параметри на глобална сила. 

Основните заплахи за сигурността на обществото 
- тероризъм, - разпространението на оръжие за масово 
унищожение и средства за пренасянето им; - 
нарастващият брой страни с разпадаща се 
държавност; - регионални или вътрешнодържавни 
конфликти, които със своята продължителност или 
безконтролност вече се оприличават на "черни 
дупки", генериращи източници на несигурност далеч 
зад пределите си, както и транснационална 
организирана престъпност имат глобални измерения 
или контекст и повечето от тях действат по 
асиметричен или нестандартен начин върху средата 
на сигурност. 

Доколкото нито една от новите заплахи не е 
изцяло военна, справянето с която и да е от тях също 
не може и не трябва да бъде с чисто военни средства. 
И точно тук се крие силата и уникалната 
приложимост на европейския модел на “Европа 
2020”. 

Доктриналните виждания на Европейския съюз 
по въпросите на сигурността отбелязват непрекъснато 
развитие. Разпадът на държавността е най-вероятната 
алтернатива на преход към демокрация в райони и 
страни на дестабилизация и следователно, процесът 
на управление на сигурността трябва да се подчини на 
съвършено друга логика и подход. Предишният 
тесногръд подход на Запада, насочен към укрепване 
на собствените национални граници и мерки за 
задържане на заплахи, който често включваше и 
"изкуствено поддържане на авторитарни режими”, 
вече не е реалистичен в свят, характерен с глобална 
взаимосвързаност. 

 Европейският съюз за първи път и първи 
измежду всичките глобални играчи предпочита 
подход към сигурността, основан на превантивно 
ангажиране навсякъде по света, вместо досегашния 
подход на сдържане на заплахите по непосред-
ствените си граници. 

Нововъведенията в общата външна политика и 
политиката за сигурност и в общата политика за 
сигурност и отбрана са основният инструментариум, 
чрез който ЕС търси засилване и затвърждаване на 
присъствието и ролята си на международната сцена. 

Основен аргумент за отделяне на Общата външна 
политика и политика на сигурност на ЕС (ОВППС) в 
специален раздел в договора е не просто особената 

чувствителност и ревност на държавите-членки към 
нея, а характерът й на специална политика, която 
пресича хоризонтално всички останали, значително 
по-обособени и самостоятелни „вертикални“ 
политики на Съюза. 

Европейската интеграция е един от най-
успешните примери за това как държавите успешно 
преодоляват силовата политика. В днешния си развит 
вид европейската интеграция се явява едновременно 
стимулатор на глобализация и защитен фактор срещу 
нейни неприемливи аспекти. Европейският съюз вече 
разполага с функционални предимства за управление 
както на традиционната глобална политика, свързана 
с териториалната география - това са държавният 
суверенитет, границите, международното сътрудни-
чество в правителствени организации - така и на 
онова ново явление, което теоретиците наричат 
глобално над териториално пространство. 

Днес именно това пространство все повече бива 
завладявано от недържавни и субдържавни 
международни мрежи и процеси, чиито възможности 
и ефективност далеч надхвърлят потенциала за 
противодействие на която и да е отделна държава или 
междуправителствена организация. Част от тези 
глобални сили и процеси стимулират икономически 
растеж, благоденствие и обмен на идеи и 
информация, други имат смесен ефект, трети действат 
в неприемливата сфера на международни тероризъм и 
транснационалната организирана престъпност.  

За практическото осъществяване на своята 
новаторска стратегия за сигурност Европейският съюз 
е в процес на доразвиване на общата външна 
политика и политика на сигурност, на европейската 
политика за сигурност и отбрана, както и на - което е 
и новият момент - обвързването им с други 
релевантни политики - правосъдие и вътрешни 
работи, външни отношения, съседска политика, обща 
търговска политика, политика за развитие и т.н. Така, 
както е размита границата между вътрешни и външни 
аспекти на сигурност в условията на глобализация, 
така все по-комплексна интердисциплинарна и 
нетрадиционна ще става външната политика и 
политиката на сигурност на Европейския съюз.[4] 

Глобалната насоченост на политиката за 
сигурност на Европейския съюз започва да се 
превръща в обективна необходимост от гледна точка 
на стратегическите интереси на Съюза. Стремежът на 
Европейския съюз към глобална роля, в това число в 
областта на сигурността, вече е стимулиран много 
повече от глобализацията и взаимодействието между 
нови политически, икономически и културни 
интереси в глобалното пространство отвъд 
суверенитета на държавите, отколкото от амбиции и 
интереси на отделни европейски държавници. 

Ценностната система, икономическата мощ, 
политическото влияние, териториалният обхват и 
човешкият потенциал на европейската интеграция 
достигнаха параметри, които предопределят и налагат 
определено поведение на Съюза в глобалната 
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общност, предназначено, ни повече ни по-малко, да 
осигури неговото самосъхранение и развитие. 

Завършването на процеса на превръщане на 
Европейския съюз в глобален играч, не е гарантирано 
срещу спорове и разделения между страните-членки, 
дори и обрати. То е силно зависимо също от 
способността на Съюза да настигне Съединените 
щати по основни икономически показатели и да се 
съревновава по динамизъм с икономиките на Китай и 
Индия. Но най-вече и на първо място успехът на 
начинанието зависи от умението на Европейския съюз 
да осъществи своята глобална амбиция по начин, 
който не допуска разкол и отслабване на НАТО и 
създава предпоставки за нова база на стратегическо 
трансатлантическо сътрудничество. 

Резолюцията на Европейския парламент от 19 
февруари 2009 г. относно Европейската стратегия за 
сигурност и Европейската политика за сигурност и 
отбрана (ЕПСО) посочва, че Европейският съюз се 
нуждае от развиване на стратегическата си 
автономност чрез силна и ефективна външна 
политика и политика за сигурност и отбрана, за да 
укрепва мира и международната сигурност, да 
защитава интересите си по света, както и сигурността 
на своите граждани и да опазва световния мир. 
Добавя се уредбата на общата външна политика и 
политиката за сигурност (ОВППС) и общата 
политика за сигурност и отбрана (ОПСО), както са 
формулирани в Конституцията. 

Изразяваната подкрепа на Концепцията за 
"отговорност за защита", приета от ООН през 
2005г., и Концепцията за "човешка сигурност", 
която се основава на върховенството на индивида, а 
не на държавата, подчертава, че тези концепции 
включват както практически мерки, така и строги 
политически насоки за стратегическата ориентация на 
европейската политика на сигурност, която дава 
възможност за ефективни действия при кризи. За да 
успее тази политика трябва да съчетава употребата 
както на граждански, така и на военни средства и 
капацитет и тя изисква тясно и непрекъснато 
сътрудничество между всички участници. 

Твърде често начинът на мислене в държавите-
членки на ЕС остава ограничен в рамките на 
интересите на националната сигурност и по този 
начин се пренебрегва общата отговорност за защитата 
на обединените европейски интереси. Този подход 
носи обратни на желаните резултати и в резолюцията 
настоятелно се призовава държавите-членки да 
мислят по-мащабно, за да превърнат ЕС в по-важен 
участник на международната сцена, като предвидят 
по-ефективна структура за европейска сигурност. 

Взаимното съгласуване на  осъвременената ЕСС и 
новата Стратегическа концепция на НАТО (Лисабон-
2010)  ще позволи на  Европейският съюз  да 
формулира ясно своите общи интереси и  определи   
амбициите си по отношение на своята роля в света с 
което да направи общата си политика по-съгласувана 
и ефективна. 

Европейският съюз не следва да се опитва да се 
превърне в суперсила като Съединените щати, а 

вместо това следва да гарантира своята сигурност, и 
да допринася за многостранна система за глобална 
сигурност в рамките на Обединените нации, като 
гарантира спазването на международното право и 
ефективното предотвратяване на кризи и конфликти, 
както и за управление и разрешаване на 
следконфликтни ситуации, защото сигурността и 
правовата държава са необходими условия за 
развитието и дългосрочната стабилност. 

През следващите години ЕС действително трябва 
да е способен, в съответствие с поставената 
амбициозна цел, за разгръщане на 60 000 души в срок 
от 60 дни в рамките на мащабна операция, която е 
част от операциите, предвидени в „Приоритетна цел 
2010” и в гражданска приоритетна цел 2010, да 
планира и провежда едновременно: 

- две мащабни операции за стабилизиране и 
възстановяване, с подходящ граждански компонент, с 
участието най-много на 10 000 души, в продължение 
на поне две години; 

- две операции за бързо реагиране с ограничена 
продължителност, в които се включват и бойните 
групи на ЕС; 

- операция за спешно евакуиране на европейски 
граждани (за по-малко от десет дни), като се отчита 
първостепенната роля на всяка държава-членка по 
отношение на нейните граждани и се използва 
понятието за пилотна консулска държава;  

- една мисия за морско или въздушно 
разузнаване/забрана; 

- една гражданско-военна операция за 
хуманитарна помощ в рамките на максимум 90 дни; 

- десетина граждански мисии в рамките на ЕПСО 
(включително полицейски мисии, мисии за 
установяване на правова държава, за гражданска 
администрация, за гражданска защита, за реформа на 
сектора за сигурност или за наблюдение) в различни 
формати, в т.ч. действащи в обстановка, изискваща 
бързо реагиране, включително мащабна мисия (с 
възможност за включване на до 3000 експерти), която 
може да продължи няколко години.  

Призовавайки отново да се започне плодотворен 
широк публичен дебат относно “Бяла книга за 
европейската сигурност и отбрана”, като 
инструмент, с който да се даде начало на широк 
публичен дебат в съюза и да се гарантира, че ЕСС се 
прилага ефикасно чрез : 

- дефинирането на общи европейски интереси 
в сферата на сигурността и отбраната; 

- дефинирането на критерии за стартиране на 
мисии на ЕПСО; 

- предложения за ново партньорство –„ЕС-
НАТО”; 

- разглеждане на въпроса за националните 
"възражения". 

Европейският съюз трябва да разполага със 
средства за прилагане на своите политики и наред със 
засилване на дипломатическия си капацитет. Той се 
нуждае както от граждански, така и от военен 
капацитет, за да укрепи ЕПСО и да изпълнява 
отговорностите си в международен план. 
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Европейският съюз следва да продължи да изгражда 
капацитета си въз основа на гражданските и военните 
приоритетни цели. 

Държавите-членки на ЕС заедно изразходват за 
отбрана повече от 200 000 000 000 EUR годишно, 
което е повече от половината от разходите за отбрана 
на Съединените щати, но продължава да липсва 
ефикасност и координиране в използването на тези 
средства. Затова настоятелно се призовава за 
полагане на повече усилия за премахване на 
ненужното дублиране между държавите-членки, а 
именно чрез специализация, обединяване и споделяне 
на съществуващия капацитет, както и съвместно 
изграждане на нов капацитет. 

Настоятелно се призовава, Европейския съюз и 
неговите държави-членки да концентрират усилията 
си върху общия капацитет, който може да бъде 
използван за целите както на отбраната, така и на 
сигурността, защото потребностите от капацитет за 
операциите на въоръжените сили, операциите за 
наблюдение на границите, защитата на жизнено 
важна инфраструктура и управлението при бедствия 
често са технологично много сходни или дори 
еднакви и това създава нови възможности за 
използване на синхрон и за подобряване на 
оперативната съвместимост между въоръжените сили 
и силите за сигурност. 

Капацитетът на Европейския съюз за 
самостоятелни действия в областта на външната 
политика и политиката за сигурност следва да се 
подобри чрез целенасочено развитие на капацитета му 
за анализ, планиране, командване и контрол и 
разузнаване чрез създаване на интегрирана структура 
за гражданско и военно стратегическо планиране за 
операциите и мисиите на ЕПСО. 

Динамичното развитие на сътрудничеството на 
националните въоръжени сили към все по-тясно 
синхронизиране предполага в този процес да бъдат 
изградени „Синхронизирани военни сили на 
Европа" (SAFE) с идеята за европейски статут на 
военнослужещи в рамките на SAFE, с който да се 
уреждат стандартите за обучение, оперативната 
доктрина и свободата на оперативни действия, 
въпросите, свързани със задълженията и правата, 
както и нивото на качество на оборудването, 
медицинското обслужване и социалното осигуряване. 

Обща позиция определя и общи правила за режим 
на контрол върху износа на военни технологии и 
оборудване, с който Кодексът за поведение относно 
износа на оръжие се преобразува в правно обвързващ 
инструмент, позволява на националните държави да 
приемат индивидуално по-строги мерки и осигурят 
общи оръжейни системи чрез силна промишленост за 
европейска отбрана, която ще е в състояние да 
задоволява настоящите и бъдещите потребности на 
военните европейски сили и ще спомогне за 
придобиването от Европа на самостоятелност и 
независимост. 

 Особено важно е да бъде укрепен 
Европейският колеж по сигурност и отбрана 

(ЕКСО) и той да се превърне в постоянна структура, 
която да ускори допълнително развитието на 
специфично европейска култура на сигурността. 
Наложителни са по-нататъшни инициативи за общо 
обучение и общи стандарти за личния състав, който 
ще бъде разположен и ще работи заедно в граждански 
и военни операции, за координация на обучението, 
свързано с кризите, програми за обмен сред 
въоръжените сили в Европа и отваряне на армиите за 
граждани на други държави-членки на ЕС.  

Изразява се и силна подкрепа на успешните 
европейски програми, като например Eurofighter, 
който ще служи като основен боен самолет за 
европейски въздушни сили през следващите 
десетилетия.  

 Планът за развитие на отбранителните 
способности за нуждите на Европейската политика за 
сигурност и отбрана (ЕПСО) разработен от страните-
членки на Европейската агенция за отбрана, за да ги 
подпомогне при разработването на техните 
национални планове си  поставя следните цели:  

- да определи приоритетите при развитие на 
отбранителните способности; 

- да разкрие възможности за обединение и 
сътрудничество; 

 - да направлява изследванията и индустрията.  
Дългосрочна визия за необходимите европейски 

способности и капацитет на ЕПСО предвижда 
процеса да се развива по следните  взаимодопълващи 
се направления:  

- глобален контекст за развитието на ЕПСО – 
еволюция на средата за сигурност до 2025 г.; 

-  бъдеща военна среда – анализ на контекста за 
провеждането и необходимите способности за 
операциите на ЕС до 2030 г., съгласно задачите на 
ЕПСО по Договора за ЕС и Европейската стратегия за 
сигурност; 

- тенденции в развитието на науката и 
технологиите и промишлени перспективи – анализ на 
възможностите, които науката и технологиите 
предлагат да развитие на бъдещите военни 
способности на ЕС и анализ на отбранителната 
технологична и промишлена основа. 

Изграждането на Европейски военни способности 
показва, че ефективността на Европейските 
отбранителни усилия се базира на ангажираността и 
достойния принос на всяка от страните-членки, и на 
координираността им в общите усилия за изграждане 
на необходимите оперативни способности, в 
условията на тясно сътрудничество с НАТО. 

Анализът и оценката на необходимите 
отбранителни способности и тяхното достигане 
трябва да се извършва в условията на системната 
взаимовръзка на основополагащите императиви на 
съвременните Въоръжени сили: концепции, доктрина, 
структура, личен състав, обучение, оборудване, 
инфраструктура, поддръжка и готовност. По този 
начин ще овладеем инициативата и ние чрез науката 
за сигурността - като държава, система за сигурност и 
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общество да бъдем на нивото не само на тези, но и на 
бъдещите  рискове  и предизвикателства пред нас.  

Новите рискове и заплахи за сигурността 
генерират комплекс от предизвикателства към 
интелигентната отбрана, като  изградена  ефективна и 
модерна система, която да позволява намирането на 
най-добрия баланс между изисквания за способности 
и разполагаеми ресурси, защото сигурността като 
състояние, процес и система придобива едно по-
широко разбиране, както в световен така и в 
регионален и национален мащаб. 

България не трябва да пропуска разкрилата й се 
възможност да участва напълно и от първия момент в 
практическото формиране и провеждане на Общата 
европейска политика за сигурност и отбрана чрез 
модерна стратегия за национална сигурност, за да има 
шансове за постигане на своите политически 
приоритети и дългосрочни национални интереси. 
Пасивност или изчакване в този смисъл ще бъдат не 
просто безполезни, но ще донесат вреда на държавата 
в дългосрочен план, като я маргинализират в групата 
на незначителните партньори и съюзници в ЕС и 
НАТО.  

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

[1] http://europa.eu/generalreport/bg/2006/rg98.htm Общ 
доклад 2006 - Глава V - Европа като световен 
партньор - Раздел 4 - Принос за сигурността в 
света - Европейска стратегия за сигурност и 
европейска политика за сигурност и отбрана. -  
посетен 05.2010г. 

[2] http://translate.googleusercontent.com/translate_c? hl= 
bg&langpair=en%7Cbg&rurl=translate.google.bg&u=
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm&usg=A
LkJrhhf3BRaLivJxAUrpo8e580ooE6yAg- Европа-
2020. 

[3] Северноатлантически договор - Вашингтон, 4 април 
1949 г.-Ратифициран със закон, приет от 39-oто 
НС на 18.03.2004 г. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2004г. 
 Издаден от Министерството на външните работи, 
обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г., в сила от 
29.03.2004 г; 

[4] ARMIES in Homeland Security: American and European 
Perspectives. 2006 



KSI   Transactions on   K N O W L E D G E  S O C I E T Y  
 

  19

 

Virtual Customer Environment – a tool for their closer 
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Abstract.. The article examines in depth different strategies 
and practices to improve customer relationships by focusing 
on the Virtual Customer Environment. The author studies 
various functions of the subjects in the virtual environment. At 
the same time the paper shows a number of examples of com-
panies that benefit from Virtual Customer Environment.  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Терминът„Виртуална среда за клиентите“ 

(Virtual Customer Environment – VCE) е лансиран от 
Satish Nambisan през 2002 г. [6], характеризирайки 
тенденциите все повече компании да въвличат 
клиентите си в процеса на иновации, развитие на 
продуктите и създаването на стойност. През 
последните години много световно известни фирми 
осъществяват все по-тесни връзки с клиентите в 
областта на иновациите и създаването на стойност 
чрез интернет базирани форуми за клиентите. Тези 
форуми, известни като VCE, варират от прости 
онлайн дискусионни групи до комплексни центрове 
за продуктови прототипи. Това позволява на 
компаниите да включат организационни механизми 
за интегриране на иновационната роля на клиента с 
вътрешните фирмени процедури за разработване на 
нови продукти и процеси. 

Разрастването на подходите и инструментите на 
масовата кастъмизация [2] включва и ползите от 
ангажирането на клиентите в продуктовия дизайн и 
разработка, следпродажбената поддръжка и други 
свързани с тях дейности, изразяващи се във все по-
големи конкурентни предимства за самите фирми. 
Чрез взаимодействие с клиентите например Nokia са 

 
1Огнян Андреев, доц. д-р инж., ТУ-София, Стопански 
факултет, катедра Икономика, индустриален инженеринг 
и мениджмънт 

осъществили сериозни пробиви с иновативни 
концепции за дизайн на продуктите. По същия начин 
Volvo ускоряват продуктовото развитие чрез 
включване на своите клиенти във виртуални 
изпитания на продуктови концепции. Microsoft от 
своя страна реализира значителни икономии чрез 
въвличане на „клиенти-експерти“ в качеството им на 
партньори при предоставянето на услуги за 
поддръжка на продуктите на други клиенти. Нещо 
повече – изследванията показват [7], че VCE-инициа-
тивите могат да предложат важни (и често скрити) 
ползи извън „иновационните“ резултати. Така 
например взаимодействията на клиентите във VCE 
могат да оформят специални взаимоотношения с 
компанията сама по себе си, но също така и по 
отношение на конкретен продукт/услуга. Въпреки 
това много фирми се отнасят към VCE все още само 
като към платформа в помощ на нововъведенията и 
не обръщат достатъчно внимание на другите ползи. 

 
 

II. ФУНКЦИИ НА ОТДЕЛНИТЕ СУБЕКТИ ВЪВ 
ВИРТУАЛНИТЕ СРЕДИ ЗА КЛИЕНТИ 

 
VCE могат да бъдат използвани за вменяване на 

различни „роли“ на клиентите в областта на 
иновациите и съвместното създаване на стойност, 
като например: 

- Продуктов концептуализатор; 
- Дизайнер на продукти; 
- Тестер на продукти; 
- Продуктов специалист; 
- Продуктов маркетинг-мениджър. 

2.1. Продуктов концептуализатор 
 
Компанията може да насърчава клиентите си да 

взаимодействат помежду си при усъвършенстването 
на продукта и при разработването на нови идеи за 
продукти. Например италианският производител на 
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мотоциклети Ducati е организирал виртуално 
пространство, наречено „Ducati Tech Café“ [3], 
където клиентите споделят идеи за дизайна 
(включително подробни чертежи на детайли и 
компоненти) с цел по-голяма степен на кастъмизация 
и усъвършенстване на изделията си. 

2.2. Дизайнер на продукти 
Потребителите могат да бъдат също и дизайнери 

на продуктите и да разработват свои собствени 
версии на „идеалния“ продукт, като използват 
специални виртуални инструменти за създаване на 
прототипи и софтуер за дизайн, интегрирани във 
виртуалната среда. Например BMW са създали 
„Клиентска лаборатория за иновации“ [1], където 
предоставят на клиентите онлайн инструменти за 
проектиране, с чиято помощ те могат да разработват 
свои собствени идеи (особено свързани с 
телематиката и системите за асистиране на водача). 
По същия начин френският автомобилен концерн 
Peugeot-Citroën, както и австрийският производител 
на кристал Swarovski използват on-line инструменти 
за проектиране, с които клиентът да бъде улеснен да 
изрази своите нови идеи за дизайна на изделието. 

2.3. Тестер на продукти 
Прилагането на виртуалните технологии може да 

обхване и ангажирането на клиентите при тестването 
на продуктите. Например Volvo и Audi прилагат 
инструменти на виртуалната действителност, с чиято 
помощ клиентите могат да се включват при изпитва-
нето на концептуалните модели на техните 
автомобили. 

2.4. Продуктов специалист  
Някои смятат, че това е може би най-„пасващата“ 

роля за клиентите – да подпомагат други клиенти в 
качеството си на „специалисти по продукта“. Това им 
позволява да мултиплицират своите познания и опит, 
свързани с продукта, както между себеподобните, 
така и между всички заинтересовани. Технологични 
компании като HP, Novell, Cisco и др. са лидери в 
това направление. Много компании също така 
насочват усилията си към засилване ролята на 
клиента в поддръжката на продуктите чрез иноватив-
но прилагане на базирани на знанието инструменти и 
технологии в сферата на VCE. 

2.5.Продуктов маркетинг-мениджър 
Някои компании мултиплицират опита на 

клиентите си и в дейности по самата реализация на 
продуктите, които също могат да бъдат извършвани 
средата на VCE. Тези клиенти разпространяват ин-
формацията за нови продукти в своята социална 
мрежа например и по този начин формират мнение 
под различни форми на комуникация и дискусии. 
Така VCE се превръщат в място, където клиентите 
могат ефективно да се запознават с новите продукти. 
Корейската Samsung и японската Suzuki например 
експериментират с виртуални центрове за пускане на 
продуктите на пазара, които използват интерактивни 
технологии за моделиране на продукти, като по този 

начин включват клиентите в процеса на маркетиране 
на своите продукти. 

 
 

III. ОПИТЪТ И ВПЕЧАТЛЕНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ 
ПРИ РАБОТАТА С VCE 

 
Всяка от изброените по-горе функции на 

клиентите поотделно има какво да предложи на 
компаниите. Въпреки това някои от тях имат по-
голямо значение при едни компании, отколкото при 
други. На практика повечето компании организират 
VCE, които са насочени само към определена 
функция. Например, докато програмата на Microsoft 
„Most Valuable Professional“ [5] се съсредоточава 
основно върху дейностите по поддръжка на продук-
та, Tech Café Ducati се фокусира основно върху 
развитието на концептуалните модели на продукта. В 
зависимост от „иновационната“ роля на клиента, ще 
се различават и естеството на клиентските 
взаимодействия и технологиите, използвани във 
VCE, а по този начин – и самото участие на 
клиентите във виртуалното пространство. 

Впечатленията на клиентите при 
взаимодействието помежду им във VCE се проявяват 
в две направления. Първото може да бъде описано 
накратко със следния коментар: „Посещавам VCE и 
общо взето се забавлявам да помагам на другите. 
Смятам да продължа да го правя, докато ми е 
приятно“. Всъщност изследванията показват, че 
клиентите, които изразяват положителен опит, е два 
пъти по-вероятно да продължат да участват и да се 
увеличи както интензивността, така и качеството на 
техния принос във VCE. Второто направление има 
по-широк обхват на въздействие, който е свързан с 
отношението на клиентите към продукта и фирмата. 
Изследванията показват, че повечето клиенти 
приписват своя „VCE-опит“ (добър или лош) 
директно на компанията, свързана с VCE-форума. В 
действителност точно интернет-форумът оформя 
техните възприятия и за компанията, и продукта. 
Интересен факт е обаче, че на практика клиентите се 
влияят именно от тези си впечатления при решението 
си да продължат да участват във форумите, а също 
така – и при решението си за покупка на конкретен 
продукт. Например много често основната причина 
за покупката е положителното впечатление, добито 
по време на предварителното on-line проучване за 
закупуване на изделието. 

Като цяло изводите са, че положителният или 
отрицателен опит на клиентите води до 
положителни/отрицателни резултати по отношение 
както на иновациите, така и на взаимоотношенията 
клиент-фирма (интензивността на т. нар. Co-creation 
[8] нараства и съответно намалява). Една от най-
важните особености се заключава във факта, че 
именно разликата между очакванията на клиентите и 
действителното им преживяване по направление на 
горните компоненти е това, което за тях наистина 
има значение. Освен това има прагови нива за раз-
личните компоненти, след които вече „по-
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положителният“ опит не води непременно до по-
добри резултати. Например, ако клиентите считат 
нещо за особено важно, едно леко понижаване в тази 
насока може да има фатален ефект върху техните 
нагласи. Съответно, ако даден показател се счита за 
относително маловажен, дори и силно положителна 
оценка в тази насока не се трансформира непременно 
в по-благоприятна позиция на продукта или компа-
нията. 

Ето защо целта е не да се набляга на всички 
компоненти на VCE-опита на клиентите. Това може 
да бъде твърде скъпо, а дори и така – пак не може да 
се очаква със сигурност, че ще бъде ефективно. 
Вместо това е по-добре да се създават условия за 
положителни впечатления и преживявания извън 
това, което е „нормално“ и очаквано – най-вече в 
тези области, които са много важни в даден „инова-
ционен контекст“ за клиентите. 

 
 

IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ 
УЧАСТИЕТО НА КЛИЕНТИТЕ 

 
Компаниите могат да създават по-активна 

иновативна среда, като включват ключови характе-
ристики на дизайна на своите продукти във VCE. 
Клиентите могат да бъдат подпомогнати в няколко 
направления, като: използване на рейтингови 
системи, продуктови центрове на знанието, 
клиентски програми, форуми, среди за споделяне на 
идеи за дизайн и технологии и т. н. 

4.1. Рейтингови системи 
Наличието на достатъчно продуктово 

ориентирано съдържание във VCE е важно не само за 
да се подобрят възможностите за иновации от страна 
на клиентите, но и за подобряването на тяхното 
„самообучение“. Компании като Microsoft 
експериментират с рейтингови системи за 
продуктите – например различни рейтинги и 
социометрични показатели, които помагат на 
клиентите задълбочено и акуратно да обменят своето 
познание по отношение на продукта и да го оценяват. 
По същата причина се прилагат най-различни 
инструменти за визуализация, които позволяват на 
клиентите по време на дискусиите да идентифицират 
отделни характеристики на продукта и да се насочват 
към съдържателната страна на коментарите. 

4.2. Продуктови центрове на знанието 
Предприятията могат да създават центрове на 

знанието за всеки продукт, които да захранват 
клиентите с необходимата информация в точното 
време. Такива центрове предлагат виртуални 
инструменти за моделиране на продукта, които 
позволяват на клиентите да придобият задълбочени 
познания за отделните изделия – например 
позволяващи на клиентите да осъществят виртуален 
„тест-драйв“ на избрания автомобил [1,9]. 

4.3. Поощряване на клиентската активност 
Средствата в тази насока помагат на клиентите 

да осъществяват по-ефективно участие в груповите 

взаимодействия. Например при обсъждането на идеи 
за усъвършенстване на продуктите с помощта на тези 
средства се идентифицират активните и пасивните 
участници и така могат да се посочат онези, които 
формират общественото мнение и да се покаже как 
идеите се развиват, като по този начин клиентите са 
подпомогнати да си правят изводи, които да 
съгласуват техните взаимодействия и напредък по 
общите им цели. 

Компании като IBM, HP и Microsoft лансират 
програми, които носят бонуси и награди за клиенти, 
които участват по-активно във VCE. Например, всяка 
година Microsoft избира своите „Most Valuable 
Professionals“ измежду клиентите, които допринасят 
за дейностите по поддръжката чрез своя VCE [5]. 
Клиентите ценят тези награди и признание, защото те 
идват от самата клиентска общност, с която те се 
идентифицират и това задълбочава чувството им за 
принадлежност и отговорност. 

4.4. Елитни клиентски форуми 
Компаниите могат също така да създадат елитни 

форуми за клиенти на тяхната VCE, които дават на 
тези членове чувство за изключителност. Hallmark 
например разделя приноса на клиентите си въз 
основа на техните демографски профили и ги 
прикрепва към различни форуми. По подобен начин 
стоят нещата и при удостояването от Microsoft на 
клиенти със званието „Most Valuable Professional“. За 
разлика от други места, клиентите в тези форуми са 
ангажирани с по-широк диапазон на съвместни 
иновационни дейности. Такива форуми от „затворен 
тип“ не само позволяват на компаниите да постигнат 
по-задълбочен ангажимент от страна на някои 
клиенти, но им предоставят по-силно чувство на 
социална идентичност, което от своя страна води до 
повече положителни преживявания/ удовлетворение. 

4.5. Участие в дизайна на продукта 
Използването на технологии на виртуалната 

реалност и инструменти за симулация съчетава „on-
line” взаимодействието на клиента и продукта и тази 
интерактивност стимулира положителните 
преживявания за клиентите. Например успехът на 
Volvo Concept Lab е очевиден, когато се цитира 
количеството и качеството на идеи и предложения, 
които компанията е получила от клиенти по целия 
свят [9]. Много от тези идеи са намерили своето 
място в процеса на техническата подготовка на 
производството и разработването на нови продукти. 

 
 
 
V. ОБВЪРЗВАНЕ НА ВЪНШНАТА СРЕДА ЗА 

КОМПАНИЯТА С НЕЙНАТА ВЪТРЕШНА СРЕДА 
 
Фирмите, които искат да се възползват от 

креативността на своите клиенти, трябва да 
възприемат стратегия за обвързване на своята 
„външна“ среда и най-вече иновативните си клиенти 
с работата на собствените екипи за развитие и 
разработване на нови продукти. 
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Един от начините да се постигне това е да се 
създадат съответните длъжности в компанията и 
продуктовите екипи на фирмата да се свържат с 
виртуалната среда за клиентите. Например в 
Microsoft има специално определени служители, 
наречени „buddies“ (приятели) [4,5], които играят 
точно такава свързваща роля. Те взаимодействат 
директно с клиентите, участващи (и реализиращи 
някакъв принос) във VCE и спомагат техните идеи да 
бъдат „подадени“ към подходящите специалисти в 
организацията. Това също така позволява на 
компанията да взема участие в разговорите, които се 
случват във външните форуми иновациите и да 
допринася за удовлетвореността на клиентите. Много 
изследвания показват, че потребителите придават 
голямо значение на взаимодействията си с тяхното 
„приятелче“. 

Друг начин за свързване на VCE с фирмените 
продуктови екипи е да се създадат нови механизми за 
комуникация а (може би не трябва вече да бъдат 
наричани„нови“). Някои фирми използват формални 
методи за комуникация като например „White Papers“ 
предоставяне визия и посока за иновационните идеи, 
които евентуално биха дошли от страна на клиентите 
и дейности за съвместно създаване на стойност. 
Въпреки това, неформалните механизми са също 
толкова важни. Например в Германия SAP провежда 
дискусии „Попитай експерт“ в своята VCE, които 
обединяват вътрешни специалисти от компанията и 
клиенти, като по този начин се обсъждат широк кръг 
идеи за продуктите и въпроси от технологичен 
характер. Компаниите вече нашироко използват 
блогове и уикита, с чиято помощ улесняват 
неформалните разговори между фирмените експерти 
и клиентите. Един такъв пример е Microsoft с техния 
„Канал 9“ – онлайн форум, който включва блогове, 
подкасти, уикита и т. н. за насърчаване на свободни 
разговори между клиентите и служителите на 
Microsoft [4]. 

Трети начин за компаниите да впишат своите 
VCE-инициативи в цялостната си иновационна 
стратегия е да адаптират или променят своите 
процеси/процедури за развитие на продукта. Това 
може да включва: институционализиране на нови 
процеси, с чиято помощ да отговорят на клиентските 
идеи и предложения, избор на подходящи 
иновационни проекти от VCE, както и управлението 
на правата върху интелектуалната собственост и др. 
под. Също така тук се включва и управлението на 
рисковете, свързани с VCE-инициативите и 
включването на съответните клиенти като партньори 
в иновационните проекти. Така резултатите отиват 
по-далеч в бъдещето в посока подобряване об-
служването на клиентите, и осигуряване на 
приходите от продажби и възвращаемостта на 
инвестициите. 

 
 
 
 

VI. ПРЕВРЪЩАНЕ НА VCE В ЧАСТ ОТ CRM 
 
Управлението на взаимоотношенията с 

клиентите (Customer Relationship Management – 
CRM) е част от интегрираната информационна 
система за управление на бизнеса. VCE са естествено 
продължение на тази подсистема за управление на 
компанията и могат да се превърнат в ефективен 
инструмент за въвличането на клиентите. Един 
ефективен начин да се направи това е да се 
организират „Срещи на върха“ на иновативни 
клиенти, които да събират заедно подбрани личности 
от VCE, фирмените екипи за разработка на 
продуктите и мениджъри. Microsoft, например, кани 
своите Most Valuable Professionals (MVPs) на 
двудневни ежегодни събития в Редмънд, Вашингтон 
– в кампуса на компанията. Събитието предлага 
технически сесии, както и възможности за клиентите 
да се свързват с други MVPs, изграждане на 
взаимоотношения с мениджърите и предоставя 
обратна връзка и информация на продуктовия екип 
на Microsoft. И други компании провеждат подобни 
инициативи – BMW например кани свои клиенти-
новатори, имащи принос в тяхната Customer 
Innovation Lab, да се запознаят и да дискутират с 
инженерите в Мюнхен. Ducati включва участниците в 
тяхното Tech Café в годишни семинари, фокусирани 
върху следващото поколение продукти и т. н. Друг 
механизъм е да се организират VCE-фестивали, 
които започват във виртуалното пространство и 
продължават като събития в райони, където са 
съсредоточени повечето клиенти на компанията. 
Samsung например преследват такава стратегия в 
опит да намерят взаимодействие между VCE и 
цялостния си подход към управлението на марката и 
продукта. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Представените тук стратегии и практики за 

подобряване взаимоотношенията с клиентите 
фокусират вниманието върху т. нар. „Виртуална 
среда за клиентите“ (VCE). 

Въпреки, че е възможно тези практики да не са 
уместни или възможни за всички фирми или 
продукти, те показват потенциалните възможности 
на виртуалното пространство за подобряване 
обслужването на клиентите и тяхното въвличане в 
процесите по развитие и производство на продукта, а 
от там – и на все по-голямата степен на продуктова 
кастъмизация. В зависимост от спецификата на 
бизнеса, клиентите на някои фирми може да се 
насочат повече към експлоатацията и поддръжката на 
продукта, на други – да участват активно в 
създаването на новия продукт, а при трети – да 
допринасят с идеите си към начините на постигане на 
по-голямо удовлетворение от продукта и т. н. 

Разходите за осъществяването на тези стратегии 
може да варират в различни граници – фирмите 
трябва да бъдат внимателни при избора и 
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приложението им и да подбират тези, които 
отговарят на нуждите на конкретния вид клиенти, 
които искат да се включат в създаването на стойност. 
В крайна сметка разработването и внедряването на 
„правилната“ система може да доведе до 
положителни резултати както по отношение на 
иновациите, така и за управление на 
взаимоотношенията с клиентите, а това подчертава 
основния смисъл на идеята на настоящата 
публикация – VCE трябва да се превърнат в 
неразделна част от цялостната стратегия на 
компаниите за иновации и развитие на 
операционната им система. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Реализирането на пълноправното членство на 

Република България в ЕС преминава несъмнено през 
изпълнението на кохезионната политика на ЕС – 
достигане на социално-икономическото развитие на 

останалите страни от съюза. В тази връзка основен 
елемент от реализация на тази политика е успешното 
усвояване на средствата от Кохезионния фонд, 
определени за Република България. Несъмнено това 
налага съобразяване със специфични изисквания, 
отнасящи се както до големината на проектите, така 
също и до изискванията на финансиращия орган – 
Европейската комисия. 

За настоящия програмен период за България са 
заделени 6,7 млрд. евро по цел „Сближаване” и 179 
млн. евро по цел „Европейско териториално 
сътрудничество”. Разпределението по цели и 
фондове на ЕС е представено в таблица 1. 

 

 
Таблица 1, Средства от Структурните и Кохезионния фондове, предназначени за управление от България 

през настоящия програмен период (2007-2013 г.), млрд. Евро 
 
 

 
1Огнян Андреев, доц. д-р инж., ТУ-София, 
Стопански факултет, катедра Икономика, 
индустриален инженеринг и мениджмънт 

Цел Фонд 
Европейски 

съюз 

Българско 

съфинансиране 
Общо 

Кохезионен фонд 2,3 0,6 2,9 

Европейски фонд за 
регионално развитие 3,2 0,6 3,8 

Сближаване 

Европейски социален фонд 1,2 0,2 1,4 

Общо по цел „Сближаване” 6,7 1,4 8,1 

Европейско 
териториално 
сътрудничество 

Европейски фонд за 
регионално развитие 0,2 - 0,2 

ОБЩО 6,9 1,4 8,3 
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Фигура 1, Инфраструктурни проекти по модернизация на железопътната 

инфраструктура 2007-2013 
 

II. СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ 

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ КОХЕЗИОННИЯ 
ФОНД НА ЕС 

2.1. Основни функционални направления 
Основните функционални направления на 

управлението на инвестиционни проекти, 
финансирани от Кохезионния фонд на ЕС, са [3]: 

1) Управление на обхвата на проекта 
- Разработван на базата на информацията, 

придобита от концептуалната фаза на 
проекта, обхватът на проекта се състои от 
съдържанието на работата и резултатите 
(Deliverables), които трябва да бъдат 
постигнати; 

- Тази функция може да бъде описана 
подробно, като се изброят всички дейности 
по проекта, желаните резултати (крайните 
продукти) и необходимите ресурси. Освен 
това тя дефинира границите на проекта. 

2) Управление на времето 
Приемането на факта, че времето играе 

основна роля при изпълнението на един проект е 
много важно, защото тази функция е свързана с 
всички останали. Управлението на времето се 
декомпозира на: планиране, оценка, анализ и 
контрол. 

3) Управление на разходите 
Тази функция всъщност обхваща процесите, 

необходими и за поддържане/упражняването на 

финансов контрол на проекта. Основните 
функционални елементи са:  

- Оценка на разходите и прогнози; 
- Изготвяне на бюджет за разходите; 
- Извършване на разходите; 
- Мониторинг и контрол на разходите. 
4) Управление на качеството 
Осигурява придържане към 

изискванията/стандартите/спецификациите чрез Оси-
гуряване на Качеството (Quality Assurance) и 
Контрол на Качеството (Quality Control). 

Управлението на инвестиционни проекти се 
занимава с политиката на управление, която 
обезпечава Системата за осигуряване на качеството и 
се прилага чрез тази за качествен контрол в 
организацията, която от своя страна има 
отговорността за инспектиране (контрол) и приемане 
на проекта. 

5) Управление на риска 
В това функционално направление рисковите 

фактори се идентифицират и оценяват. Двете 
основни фази на управлението на риска са: 
идентифициране на риска и реагиране на базата на 
разработения план за управлението на риска. 

6) Управление на човешките ресурси 
Включва използване на административни и 

поведенчески инструменти при взаимодействието с 
хората, работещи както по проекта, така и извън 
него, за да бъдат постигнати целите на проекта. 
Управлението на човешките ресурси включва и: 

- Създаване на добри условия за работа; 
- Лидерство и мотивация; 
- Административен мениджмънт. 
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7) Управление на договора и доставките 
Планът за управление на договора и доставките 

се разработва по време на дефиниционната фаза на 
проекта и непрекъснато се усъвършенства по време 
на изпълнението му. Тъй като договорът е основният 
документ, който свързва клиента и доставчика, 
ръководителят на проекта и екипът му трябва да 
дадат гаранции, че проектните цели ще бъдат 
обективно и надеждно „конвертирани“ в договорни 
отговорности. Подробни стратегии това 
функционално направление са дадени в [4]. 

8) Управление на комуникациите 
Всеки проект е свързан с многобройни рутинни 

и други специфични комуникации, включително 
вербални и писмени. Ръководителят на проекта е 
зависим от тях за постигането на целите си 
посредством другите – вътре и извън организацията. 
Управлението на комуникациите е свързано със 
създаването, изпълнението и контролирането на 
обмена на информация. 

9) Управление на интеграцията 
Уменията на един ръководител на проект се 

състоят и в това, да може да интегрира останалите 
осем функции на УП, както и да изготвя и управлява 
успешно проектите си. Интеграцията включва избора 
на подходяща методология, техники и способи за 
осъществяването на проекта от началната концепция 
до завършването (финализирането) му по един 
интегриран и хармонизиран начин. 

 

2.2. Методика за избор на инвестиционни 
проекти 

Всяка оперативна програма задължително 
разработва процедура по избор на инвестиционни 
проекти (фигура 2). Тези процедури се основават на 
установяването и изпълнението на следните 
специфични изисквания от инфраструктурните 
проекти-кандидати за финансиране през 
Кохезионния фонд на ЕС: 

1) Проектът трябва да е в съответствие с 
дейност по мярката, за която е обявена процедурата, 
а именно да попада в следните случаи: 

 Ефективна поддръжка, модернизация и 
развитие на транспортната инфраструктура; 

 Интеграция на Българската транспортна 
система в тази на ЕС; 

 Ограничаване на въздействието от 
транспорта върху околната среда и здравето на 
хората; 

 Развитие на интермодален транспорт; 
 Опазване и подобряване състоянието на 

водите; 
 Подобряване управлението на отпадъците и 

защитата на почвите; 
 Опазване на биоразнообразието и защита на 

природата. 
2) Кандидатът трябва да отговаря на 

дефиницията за бенефициент, записана към 
съответната мярка; 

3) Проектът не е получавал финансиране от 
останалите ОП или други финансови източници (ЕС 
и национални); 

4) Проектът ще се осъществи на територията 
на страната; 

5) Формулярът за кандидатстване трябва да е 
точно и цялостно попълнен и всички приложения да 
са налични съгласно публикуваните насоки; 

6) В случай че има избран изпълнител на 
съответното проектно предложение, кандидатът 
трябва да представи доклад/протокол от проведената 
тръжна процедура; 

7) Проектът е в съответствие с българското и 
европейско законодателство; 

8) Когато бенефициентът е община, е 
необходимо наличие на протокол от заседание на 
общински съвет, удостоверяващ положителното 
становище във връзка с изпълнението на проекта; 

9) Приоритет на проекта в контекста на 
национални екологични стратегии и планове; 

10) Спазва принципите за превантивно 
действие и приоритетно отстраняване на 
екологичните щети при източника; 

11) Спазва принципа „Замърсителят плаща”; 
12) Има ли вероятност проектът да окаже 

негативно въздействие върху зоните и териториите 
включени в мрежата НАТУРА 2000? 

Могат да бъдат посочени следните примерни 
детайлни финансови и икономически критерии: 

- Посочени са всички източници на 
финансиране и респективно техният дял (в цифри и 
проценти); 

- Планираните разходи за осъществяване на 
проекта трябва да са реалистични и близки до 
пазарните; 

- Бюджетът за проекта е детайлен, точен и 
реалистичен; 

- Правилно е използвана методологията за: 
1. Анализ на ползи и разходи; 
2. Финансов анализ; 
3. Анализ на риска; 
4. Анализ на поносимостта. 

- Доколко реалистични и приложими са 
планът и графикът за изпълнение на проекта; 

- Проектът съдържа ли индикатори, които 
измерват изпълнението, резултатите и ефикасността 
и кореспондират ли те с индикаторите по мярката? 

- Доколко уместни (подходящи, релевантни) 
са източниците на данни и проучвания, използвани 
за определяне на индикаторите? 

Същевременно могат да бъдат откроени 
следните примерни детайлни критерии: 

- Целите на проекта са реалистични; 
- Графикът за изпълнение на проекта е 

съобразен с правилото N+2/N+3; 
- Степен на сигурност на размера на 

експлоатационните разходи за съоръжението; 
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- Изпълнени ли са изискванията за брой 
разгледани варианти и избран ли е най-ефективния 

от тях. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 2, Блок схема на процедурата по избор на проекти по 
Оперативна програма „Околна среда“ 

 

Бенефициентът подготвя предложението за проект и необходимите 
документи  

УО получава документацията, регистрира я и свиква оценителна 
комисия със заповед на ръководителя на УО 

Бенефициентът внася проектното предложение и необходимите 
документи според указанията в Насоките за кандидатстване на УО 

Оценителната комисия извършва оценка на постъпилите проектни 
предложения (формална и детайлна) и изготвя доклад за 
резултатите от оценката и списък с допуснатите и 

отхвърлените проектни предложения 

УО публикува обява за откриване на процедура за набиране на 
проектни предложение, заедно с Насоки за кандидатстване 

към процедурата  

УО свиква Комитет за избор и координация на проекти за 
окончателна приоритизация на проектните предложения 

КИКП представя на ръководителя на УО (чиито правомощия 
са делегирани със заповед на Министъра на ОСВ) 

окончателен доклад за приоритизация и избор на проекти 

Ръководителят на УО взема решение за: 
 Одобряване на докладите от оценката; 
 Връщане на докладите за преразглеждане; 
 Отхвърляне на докладите и прекратяване на процедурите.  
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Същевременно към бенефициентите е 
необходимо да бъдат поставени следните 
изисквания: 

1) Кандидатът да има необходимия 
технически капацитет, технически и финансов 
капацитет за изпълнението на проекта. 

2) Адекватност на предложената 
организационна структура за управление, която да 
координира, контролира и наблюдава различните 
дейности с цел ефективното изпълнение на 
проекта  

3) Кандидатът да използва надеждна 
система за счетоводство на операциите 

4) Финансова устойчивост на 
бенефициента. Трябва да установи до колко 
кандидатът е в състояние да осигури 
предварително финансиране на проекта.  

5) Опит на кандидата в управлението 
на проекти от подобен тип. 

Всички тези критерии трябва да дадат 
достатъчна увереност, че са изпълнени следните 
специфични изисквания на ЕС: 

- Спазени са хоризонталните принципи; 
- Осигурена е устойчивост на проекта. За 

целта трябва да се намери позитивен отговор на 
следните въпроси: 

1. Проектът за изграждане на съответното 
съоръжение демонстрира ли устойчивост? 
2. Ще бъдат ли генерирани достатъчно 
приходи при ползването на съоръжението, 
които да покрият оперативните разходи по 
неговата поддръжка и ефективна 
експлоатация? 
3. Разходите по изграждане и предвидената 
последваща експлоатация на проекта 
поносими ли са за населението, което то 
обслужва (вида и размера на таксите и 
принципите, въз основа на които те са 
определени)? 

- Проектът има потенциал за създаване на 
нови работни места; 

- Спазени са принципите на равни 
възможности, защита на конкуренцията, прилагане 
на правилата за държавни помощи и обществени 
поръчки; 

- В рамките на проекта са предвидени 
дейности, свързани с информация и публичност и 
тяхното изпълнение е ефективно. 

 

2.3. Отчитане изпълнението на 
инфраструктурни проекти, финансирани 

от Кохезионния фонд на ЕС 
 
Според съдържанието им, отчитането бива 

техническо или финансово, а според времето – 
месечно, междинно, годишно и крайно/финално 
отчитане. 

Технически отчет има следните изисквания за 
съдържание: 

- Информация за бенефициента, периода на 
отчитане, име на проекта, № на договора, партньори, 
крайни бенефициенти, място за изпълнение; 

- Оценка изпълнението на дейностите по 
проекта; 

- Партньори и други форми на 
сътрудничество; 

- Визуална идентификация; 
- Предпоставки за риск; 
- Различни приложения свързани с 

изпълнението на проекта. 
Техническият отчет трябва да бъде разписан по 

начин, който да представя: 
- Сравнение между целта/целите, 

предлаганите средства, очакваните резултати в 
Описанието на проекта и действително 
реализираните дейности; 

- Информация за бюджета за проекта от една 
страна и от друга – използваните средства, 
направените разходи и постигнатите резултати; 

- Преценка на извършеното за периода от 
страна на Бенефициента и всеки един от 
партньорите, съгласно Плана за действие; 

- Описание на условията, при които са били 
изпълнени дейностите по проекта; 

- Информация за предприетите стъпки за 
осигуряване публичност и информиране на 
финансирането от ЕС; 

- Информация, с която да се оцени ефектът от 
изпълнението на проекта; 

- Управлението на собствеността на 
материалните активи, закупени със средства на 
проекта. 

Финансовите отчети трябва да предоставят 
пълна информация относно изразходваните средства 
по проекта към съответния отчетен период. 
Финансовите отчети, изготвени от бенефициента, 
съдържат информация за: 

- Бюджета на проекта; 
- Корекциите по бюджета; 
- Извършените разходи за отчетния период; 
- Извършените разходи с натрупване; 
- Сумите, включени в исканията за плащане; 
- Процентното съотношение на поискани 

спрямо договорени средства. 
Към финансовия отчет се прилага опис на 

разходооправдателните документи за периода на 
докладване. Описът трябва да включва информация 
за наименованието, размера, съответното перо в 
бюджета на проекта и номера на 
разходооправдателния документ. Описът се 
придружава от копия на разходооправдателните и 
платежните документи, както и на документите, 
доказващи основанието за извършване на разхода – 
договори, заповеди, протоколи и др. 
Разходооправдателните документи биват: 

- Възнаграждения - Задължителни 
разходооправдателни документи; 
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- Издадени заповеди, сключени трудови и/или 
граждански договори; 

- Месечни ведомости за изплатени суми; 
- Сметки за изплатени суми, приемо-

предавателен протокол за извършената работа; 
- Отчети за изработено време; 
- Платежни нареждания за изплатени 

осигуровки върху трудови или други 
правоотношения; 

- Банкови бордера; 
- Графици за отработено време/по граждански 

договори/ 
 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В статията са дискутирани основните особености 

на инвестиционните проекти, финансирани през 
Кохезионния фонд на ЕС. Идентифицирани са 
основните функционални направления на 
управлението на такъв род проекти. Представена е 
спецификата в две от най-важните етапи при 
управлението на инвестиционни проекти: избор на 
проект и бенефициент по конкретни критерии и 
начините за отчет на изпълнението пред 
Управляващия орган на оперативната програма. 
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Abstract: Authors make an analysis of the main factors, in-
fluencing on the project capacity of the municipality in the 
process of implementation of project, funded by the Opera-
tional Programme “Human Resource Development”. They 
propose indicators for determination the availability of the 
municipality to implement successfully project with different 
level of complexity.  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” е най-големият финансов инструмент в 
Република България в рамките на програмния период 
2007 – 2013 г., финансиран от Европейския социален 
фонд на ЕС. Тази програма е призвана да изпълни 
една от основните цели на Националната 
стратегическа референтна рамка за настоящия 
програмен период, а именно „развитие на човешкия 
капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, 
доходи и социална интеграция“. 

- Стратегическата цел на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” е да се подобри 
качеството на живот на хората в България чрез 
подобряване на човешкия капитал, постигане на 
високи нива на заетост, повишаване на 
производителността, достъп до качествено 
образование и учене през целия живот и засилване на 
социалното включване [3].  

 
 

1Огнян Андреев, доц. д-р инж., ТУ-София, Стопански 
факултет, катедра Икономика, индустриален 
инженеринг и мениджмънт 

2 Кирил Ангелов, доц. д. ик.н., ТУ-София, Стопански 
факултет, катедра Икономика, индустриален 
инженеринг и мениджмънт 

 

Специфичните цели на програмата са [3]: 
- Повишаване предлагането на труд и качеството 

на работната сила; 
- Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез 

по-добро и по-достъпно образование; 
- Повече социален капитал, партньорства и мрежи 

и развитие на социалната икономика. 
 

Изпълнението на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” трябва да допринесе за 
реализирането на основните хоризонтални принципи 
на подкрепата от Европейския социален фонд за 
периода 2007 – 2013 г., както и за прилагането на 
водещите принципи на Стратегическите насоки на 
Общността за сближаване и на Инициативата на 
Общността EQUAL: 

- Равенство между половете и превенция на 
дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически 
произход, религия или вярвания, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация – задължителна 
интегрална част от всички политики и практики, 
финансирани по линия на структурната помощ; 

- Иновации и прилагане на политики; 
- Партньорство – включване и овластяване на 

всички заинтересовани страни 
- Устойчиво развитие; 
- Добро управление на програми и проекти. 

В тази връзка едни от основните потенциални 
бенефициенти са общините в Република България. 
Като бенефициенти те са напълно отговорни за 
законосъобразното и целесъобразно разходване на 
средствата отделени им от европейския фонд и 
съфинансирани от националния бюджет. 
Същевременно при изпълнението на проектите по 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” трябва да се спазват изискванията на 
европейските регламенти и националната 
нормативна рамка третиращи управлението на 
средства от Структурните фондове на ЕС. 
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Националната и европейската нормативни рамки 
поставят на много високи изисквания към 
бенефициентите във връзка с изпълнението на 
проектите. Степента на изпълнението на 
изискванията формира проектния капацитет на 
дадената организация. В най-голяма степен нужда от 
прецизиране на проектния си капацитет имат 
общинските ръководства с оглед: 

- Набелязване на мероприятия с оглед 
достигане на желаното ниво на проектен капацитет; 

- Извършване на правилна преценка на 
възможностите за реализация на даден проект или 
поредица от ОП „Развитие на човешките ресурси”. 
От друга страна много от дейностите по проектите 

трябва да бъдат изпълнени в партньорство с 
неправителствени организации, което предполага, че 
проектният капацитет е итерация на възможностите 
на общините и техните партньори ефективно и 
ефикасно да изпълняват поетите задължения във 
връзка с получената безвъзмездна финансова помощ. 
Настоящата статия е посветена на въпроса за 

изясняване на основните фактори, влияещи върху 
проектния капацитет на общините и техните 
партньори, бенефициенти по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. 

 
 
 
II. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПРОЕКТНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА-

БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
 

Показателите за определяне на проектния 
капацитет могат да бъдат разделени в следните 
основни групи [1]: 

- Нормативни изисквания по отношение на 
допустимост на бенефициента и неговите партньори; 

- Изисквания във връзка с осигуряване 
изпълнението на хоризонталните принципи на ЕС; 

- Показатели, свързани с административния 
капацитет на потенциалния бенефициент и неговите 
партньори; 

- Показатели, свързани с финансовата 
устойчивост на бенефициента и неговите партньори. 

Последователно ще бъдат разгледани 
посочените тук групи показатели. 

 

2.1. Изисквания по отношение на 
допустимост на бенефициента и неговите 

партньори 
Според регламентите на ЕС [8,10,11] кандидат-

бенефициентите и техните партньори трябва да 
отговарят на следните изисквания за допустимост: 

1) Да не са налице следните обстоятелства: 
 са обявени в несъстоятелност, 
 са обект на открито производство по 

несъстоятелност/ликвидация, 
 дейността им е поставена под съдебен 

надзор, 

 сключили са споразумение с кредитори, 
 преустановили са стопанска дейност, 
 са обект на производство, свързано с такива 

въпроси и се намират в подобна процедура, съгласно 
националните законови и подзаконови актове; 

2) Да са изпълнили задълженията, свързани с 
плащане на вноски за социално осигуряване или 
плащане на данъци в съответствие с правните 
разпоредби на страната, в която е седалището им, 
или с тези на страната на договарящия орган, или 
още – с тези на страната, в която трябва да се 
изпълни договорът; 

3) Вследствие на друга процедура за възлагане 
на обществена поръчка или отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ, финансирани от 
бюджета на ЕС, да не са били обявени в тежко 
нарушение поради неизпълнение на своите 
договорни задължения; 

4) Да не са отстранени от получаването на 
финансирани от бюджета поръчки или безвъзмездна 
финансова помощ; 

5) Да не са получили и/или получават 
финансиране за същите дейности, за които 
кандидатстват по друг проект, програма или каквато 
и да е друга финансова схема, произлизаща от 
националния бюджет, бюджета на Общността или 
друга донорска програма; 

6) Да нямат задължения въз основа на виновно 
неизпълнение на договор за предоставяне на 
финансови средства по ОП „Развитие на човешките 
ресурси”. 
Европейските регламенти поставят и изисквания 

към представляващите кандидат-бенефициентите и 
техните партньори. Изискванията са задължителни за 
лицата, които са овластени да представляват 
кандидата и/или партньора (независимо дали го 
представляват заедно или поотделно) и са вписани в 
търговския регистър или в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел, или са 
определени като такива в учредителен акт, когато 
тези обстоятелства не подлежат на вписване [6]: 

1) Да не са съдени за престъпление по служба с 
влязла в сила присъда; 

2) Да не са признати за виновни за тежки 
правонарушения при упражняване на професионална 
дейност, доказани с всякакви средства, които 
договарящият орган може да обоснове; 

3) Да не са осъждани с влязла в сила присъда за 
измама, корупция, участие в престъпна организация 
или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща 
финансовите интереси на Общностите; 

4) Да не са в положение на конфликт на 
интереси. Конфликт на интереси е налице, когато 
безпристрастното и обективно изпълнение на 
функциите по договора на което и да е лице, е 
компрометирано поради причини, свързани със 
семейството, емоционалния живот, политическата 
или националната принадлежност, икономически 
интереси или други общи интереси, които то има с 
друго лице, съгласно чл. 52 и чл. 82 от Регламент 
1605/ 2002 г., относно финансовите разпоредби, 
приложими за общия бюджет на Европейската 
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общност, изменен с Регламент на Съвета (EO, 
Евроатом) № 1995/2006 г.; 

5) Да не са представили умишлено документи с 
невярно съдържание при осигуряване на 
информацията, поискана от Договарящия орган като 
условие за участие в процедурата за възлагане на 
обществени поръчки, или не предоставят тази 
информация; 

6) Да не са членове на управителен или 
контролен орган, както и временно изпълняващи 
такава длъжност, включително прокурист или 
търговски пълномощник, свързано лице по смисъла 
на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси с Договарящия орган; 

7) Да не попадат в случаите по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси. 
Спазването на тези изисквания трябва да се 

третира като показател за допустимост на 
проектното предложение по отношение на 
допустимост на бенефициента, респективно на 
представляващите го. Спазването на тези изисквания 
трябва да се извършва от ръководството на общината 
при избор на партньорите по проекта в самото 
начало на разработване на концепцията на 
проектното предложение. 
 
 

2.2. Изисквания във връзка с 
осигуряване на изпълнението на 
хоризонталните принципи на ЕС 
 

При изпълнение на дейностите по проекта следва 
да се спазват принципите на: 

- Екологична устойчивост; 
- Устойчивост на резултатите от проекта във 

времето. 
Поради спецификата на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” проектите трябва 
не само да са в съответствие с един от основните 
хоризонтални принципи на ЕС, но определянето на 
възможността да бъдат финансирани зависи от 
степента на ефект, водещ до равенство между 
половете и превенция на дискриминацията въз 
основа на пол, раса, етнически произход, религия 
или вярвания, увреждания, възраст или сексуална 
ориентация. 
В тази връзка кандидат-бенефициентът и неговите 

партньори трябва да фокусират своето внимание 
върху такива мерки в проектите, които: 

- водят до преодоляването на дискриминацията, 
- подкрепят равнопоставянето на хората с 

увреждания и уязвими групи, 
- осигуряват устойчивост на резултатите от 

проекта, т. е. осигурят нови възможности на 
целевите групи за бъдещия им живот. 
Например при реализиране на принципа за 

превенция на дискриминацията, основана на 
увреждане, ще се търсят възможности за създаване 
на условия целевата група с различни видове 

увреждания да получават грижи и подкрепа, 
основани на индивидуалните им нужди. 
Като следствие възможността да бъде финансиран 

даден проект в пълна степен зависи от степента на 
ползите за целевите групи в изпълнение на 
хоризонталните принципи на ЕС. Следователно 
всеки проект формира своя проектен капацитет от 
следните няколко показателя: 

1) Брой на лицата потенциални ползватели на 
резултатите по проекта, намаляващ 
дискриминацията по пол; 

2) Брой на лицата потенциални ползватели на 
резултатите по проекта, намаляващ 
дискриминацията по възраст; 

3) Брой на лицата потенциални ползватели на 
резултатите по проекта с различна степен на 
увреждане; 

4) Брой на лицата потенциални ползватели на 
резултатите по проекта, намаляващ 
дискриминацията по етническа принадлежност. 
При определяне на тези показатели може да се 

предвиди ефектът от проекта върху следните групи: 
- Хора с трайни увреждания; 
- Самотни родители, многодетни майки; 
- Лица от малцинствени етнически групи; 
- Лица, напускащи специализирани институции; 
- Лица, страдащи от различни зависимости; 
- Дълготрайно безработни лица, обект на 

социално подпомагане; 
- Заети в социалните предприятия. 

 
 

2.3. Показатели, свързани с 
административния капацитет на 

потенциалния бенефициент и неговите 
партньори 

 
Административният капацитет е един от 

факторите, най-силно влияещи на проектния 
капацитет на бенефициента или на консорциум от 
бенефициент и партньори. Административният 
капацитет в голяма степен се определя от отговора 
на следните въпроси: 

- Имат ли кандидатът и неговите партньори 
достатъчно опит в управлението на проекти и степен 
на познаване на дейностите, включени в проектното 
предложение? 

- Има ли предложеният екип – управленски 
и експертен, достатъчно опит в организация, 
управление и изпълнение на проекти с европейско 
финансиране със сходен тип дейности? 

- Имат ли кандидатът и неговите партньори 
достатъчно кадри, оборудване и умения за 
управление на бюджета на проекта? 

- Несъмнено потенциалният бенефициент и 
неговите партньори трябва да отчитат следните 
параметри, формиращи административния 
капацитет: 

 Брой изпълнени проекти, финансирани по 
оперативни програми; 
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 Брой изпълнени проекти, финансирани по 
оперативни програми със сходен предмет на 
дейност; 

 Брой на служителите, изпълнявали дейности 
по проекти, финансирани през оперативни 
програми; 

 Техническа осигуреност от оборудване за 
управление на проект, финансиран по 
оперативната програма; 

 Брой завършени квалификации на членове 
на екипа по проекта по управление на средства 
от Структурните и Кохезионния фондове на 
ЕС. 

 
 

2.4. Показатели, свързани с 
финансовата устойчивост на 

бенефициента и неговите партньори 
 

Показателите за финансова устойчивост са от 
изключително значение, от гледна точка на 
възможността на бенефициента и неговите 
партньори да изпълнят дейностите по проекта със 
собствени средства преди възстановяването на 
разходите от безвъзмездната финансова помощ. 
Причина за това е потенциалното забавяне на 
възстановяване на средствата от Междинното звено, 
което може да бъде причинено от различни фактори, 
но винаги ще бъде в ущърб на изпълнението на 
проекта. В такива периоди е необходимо 
бенефициентът да разполага с достатъчно оборотни 
средства, които да насочи към изпълнението на 
дейностите по проекта. Следователно финансовата 
ликвидност на изпълняващите проекта също 
формира проектния капацитет. При определяне на 
финансовата устойчивост на проекта трябва да бъдат 
използвани следните показатели на бенефициента и 
неговите партньори (предприятия или 
неправителствени организации): 

- Краткотрайни активи; 
- Краткосрочни вземания; 
- Финансови средства; 
- Парични средства; 
- Краткосрочни задължения; 
- Счетоводна печалба; 
- Нетни приходи от продажби; 
- Собствен капитал; 
- Сума на пасивите; 
- Показатели за рентабилност; 
- Показатели за ликвидност; 
- Показатели за финансова автономност. 

Същевременно при разработването и управлението 
на проекта трябва да бъдат отчитани следните 
допустими и недопустими разходи по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” [4]: 

А) Допустими разходи: 
- Разходи за трудови и други възнаграждения, 

стипендии и други доходи на физически лица за 
дейности, пряко свързани с изпълнението на 
договора за финансиране, включително 
осигурителните вноски, начислени за сметка на 

осигурителя върху договореното възнаграждение 
съгласно националното законодателство; 

- Разходи за командировки (пътни, дневни и 
квартирни). Стойността им се определя съгласно 
Наредбата за командировките в страната и Наредбата 
за служебните командировки и специализации в 
чужбина; 

- Разходи за услуги, извършвани от трети лица 
за дейности, пряко свързани с изпълнението на 
дейностите по договора за финансиране; 

- Разходи за материали, консумативи и други 
материални активи, необходими за изпълнението на 
дейностите по договора за финансиране, с 
изключение на недопустимите разходи; 

- Други преки разходи, произтичащи от 
изискванията на договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ и свързани с 
изпълнението на допустимите дейности. 

- Таксите за обслужване на банкови сметки са 
допустими само в случаите, когато по изискване на 
Управляващия орган/Междинното звено е 
задължително откриването на отделна банкова 
сметка специално за изпълнението на съответната 
операция. 

- Допустими за финансиране са и следните 
разходи, при условие че са пряко свързани с 
финансираните операции или дейности и са 
необходими за тяхната подготовка и осъществяване: 

 Разходи за застраховки; 
 Разходи за юридически консултации и 

нотариални услуги; 
 Разходи за технически и финансови 

експертизи; 
- Разходи за одит на изпълнението на проекта; в 

случаите, когато размерът на безвъзмездната 
финансова помощ по сключените договори е на 
стойност над 200 хил. лв., като разходите за одит не 
могат да надвишават 1% от размера на 
безвъзмездната финансова помощ; 

- Разходите за трудови и други възнаграждения, 
стипендии и други доходи, изплатени от трети 
страни в полза на участниците в дадена дейност и 
сертифицирани на бенефициента; 

- Непреки разходи, декларирани на базата на 
постоянна ставка в размер не повече от 20 на сто от 
преките допустими разходи за дейността. Непреките 
разходи, декларирани на базата на постоянна ставка, 
не могат да превишават общата стойност на 
аналогичните непреки разходи на бенефициента за 
същия период от време по счетоводни данни, което 
се декларира от бенефициента и подлежи на 
последваща проверка; 

- Разходите за организация и управление са 
допустими, ако се основават на действителни 
разходи, които могат да бъдат отнесени към 
осъществяването на съответната дейност или на 
средните действителни разходи, които могат да 
бъдат отнесени към дейности от същия тип. 

 
Б) Недопустими разходи: 

- Възстановим данък върху добавената 
стойност; 
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- Лихви по дългове; 
- Закупуване на обзавеждане, оборудване, 

превозни средства, инфраструктура, земя и сгради; 
- Глоби, финансови санкции и разходи за 

разрешаване на спорове; 
- Разходи за консултантски услуги, свързани с 

подготовката и/или попълването на документите за 
кандидатстване; 

- Разходи, финансирани по друг проект, 
програма или каквато и да е друга финансова схема, 
произлизаща от националния бюджет, бюджета на 
Общността или друга донорска програма; 

- Разходи за закупуване на стоки втора 
употреба. 

 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Установени са основните показатели по групи 

фактори, формиращи проектния капацитет на 
община-бенефициент по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”. Посочени са 
основните параметри свързани с допустимост на 
бенефициента и неговите партньори, 
административния им капацитет, финансовата им 
устойчивост и изпълнението на Хоризонталните 
принципи на ЕС. Представени са допустимите и 
недопустимите разходи, които трябва да бъдат 
отчитани при разработване и управление на проект 
финансиран през Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. 
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Policy for assessing the quality of audit activities  
 

Политика за оценка на качеството на одитната 
работа 

 
Husein Niazi Chaush1 

Хюсеин Ниязи Чауш1 

 
Abstract: In spite of the fact that audit is external or 

internal, from the level of audit quality is defined the level of 
consumer confidence in the audit authorities. The article 
examines the legislative requirements for audit authorities as 
well as the methods for achievement quality of audit 
activities.  

Key words: Audit, Quality of Audit Activities, Bulgarian 
National Audit Office. 

 
 

Един от най-важните и съществени за одита 
въпрос е осигуряване на неговото качество. Още в 
зората на създаването на първите организации на 
одиторите през XVIII век в Шотландия, 
непосредствено с разрастването и развитието на 
одиторската дейност съвсем естествено на дневен ред 
е възникнал въпроса за качеството на извършения одит 
и за достоверността на одиторската оценка на 
финансовите отчети. Качествените одити от една 
страна издигат репутацията на одитната институция, а 
от друга повишават надеждността на дадените оценки. 
В днешно време въпросът за качеството на одита е 
съществен за всички нормативни актове, регулиращи 
одитния процес. Контролът на качеството в одитния 
процес дава увереност, че по време на одита са били 
разгледани важни въпроси и че резултатите от одита, 
съдържащи се в одитния доклад, са отразени във 
всичките му съществени елементи. Международните 
стандарти по одит, Наръчниците за одит, Етичните 
кодекси и не на последно място специалните закони, 
регламентиращи одитната дейност, поставят на 
централно място осигуряването на качество на 
одитния процес. Осигуряването на качеството на 
одита се разпростира върху всички негови етапи. 
Политиката по отношение на качеството изразява 
намерения или насоки, отнасящи се до качеството на 
одитната дейност.1  

 

 

 

1Хюсеин Ниязи Чауш-докторант катедра ,,Мениджмънт на 
сигурността и отбраната”, факултет „Национална 
сигурност и отбрана”, ВА „Г. С. Раковски” 

 

                                                 
1Наръчник за одитна дейност, с. 125, Сметна палата, С., 2009 

Целта на политиката по качеството е постигането на 
желано състояние или стандарт за качеството при 
осъществяване на одитната дейност. Постигането на 
тази цел е функция на общите усилия на надзорните 
органи контролиращи одитния процес, на 
ръководството на одитните институции и на 
одиторите. 
Качество е степента, до която определени 

характеристики на конкретна одитна задача отговарят 
на изискванията. Тези характеристики се дефинират 
като: значимост, надеждност, обективност, обхват, 
своевременност, яснота, ефективност и ефикасност.  
Изискванията за качество и произтичащите от тях 

задълженията за осигуряване на качество на одита в 
настоящата статия се разглеждат в следните аспекти: 

• първо, осигуряване на качеството на одита на 
равнище институция - Сметна палата, одиторска 
фирма, звено за вътрешен одит; 

• второ, осигуряване на качеството на одита на 
отделните етапи от одитния процес; 

• трето, задължения на одитора за постигане на 
качество при изпълнение на одит. 
По отношение на одита на организациите от 

публичния сектор основните нормативни актове 
регламентиращи общата рамка за осигуряване на 
качество са: Международен стандарт на върховните 
одитни институции-40,,Контрол на 
качеството”(МСВОИ 40)2 и Международен стандарт за 
контрол на качеството за фирми, които извършват 
одити и прегледи на финансови отчети, и други 
ангажименти за изразяване на увереност и свързани по 
съдържание услуги (МСКК1)3. МСВОИ се базира на 
ключовите основополагащи принципи на МСКК1 и е 
адаптиран така, че да се прилага от Върховните 

                                                 
2Международен стандарт на върховните одитни институции-
40 Контрол на качеството за ВОИ, Комитет по 
професионалните стандарти на ИНТОСАЙ  
3 Международен стандарт за контрол на качеството за 
фирми, които извършват одити и прегледи на финансови 
отчети, и други ангажименти за изразяване на увереност и 
свързани по съдържание услуги, разработен от Съвета по 
международни стандарти и стандарти за изразяване на 
увереност (СМОССИУ) и публикуван от Международната 
федерация на счетоводителите (МФС ) през декември 2008 г. 



Volume 3  Number 3 September 2010 
 
 

 36

одитни институции(ВОИ). И двата стандарта 
регламентират изграждането на система за контрол на 
качеството. МСКК1 регламентира елементите на 
системата за контрол на качеството в следната 
последователност: 
а) лидерски отговорности за качество в рамките на 

фирмата; 
б) приложими етични изисквания; 
в) приемане и продължаване на връзките с 

клиентите и специфични ангажименти; 
г) човешки ресурси; 
д) изпълнение на ангажименти; 
е) текущо наблюдение (мониторинг).4 
Елементите на системата за контрол на качеството, 

съдържащи се в МСКК1 са приложими за обхвата на 
работа, извършвана от ВОИ5. В същото време 
стандарта уточнява, че одитната дейност на ВОИ може 
да е по-широка от одитния ангажимент на одиторската 
фирма. Това внася определен нюанс при 
структуриране на елементите на системата за контрол 
на качеството за ВОИ, които са: 
а) отговорности на ръководството за качеството на 

работата във ВОИ; 
б) приложими етични изисквания; 
в) приемане и продължаване на ангажимент; 
г) човешки ресурси; 
д) изпълнение на одити и друга дейност; 
е) текущо наблюдение (мониторинг).6 
Задачата на системата за контрол върху качеството е 

да осигури разумна степен на сигурност, че одитната 
институция и нейният персонал спазват 
професионалните стандарти, приложимите правни и 
регулаторни изисквания, както и издадените от 
външния одит доклади са подходящи за съответните 
обстоятелства7. Всеки от елементите на системата има 
свое съдържание определящо изисквания за конкретни 
задължения.  
Освен ръководствата на одитните институции и 

одиторските фирми, при външния одит в публичния 
сектор отношение към процеса на контрол върху 
качеството на одита имат също и Консултативният 
съвет на Сметната палата, Комисията за публичен 
надзор над регистрираните одитори и Институтът на 
дипломираните експерт-счетоводители. Законът за 
Сметната палата и Законът за независимия финансов 
одит подробно регламентират техните правомощия по 
контрола на качеството на одита в публичния сектор.  
Консултативният съвет на Сметната палата(КСП) е 

новоконструиран орган (м. април 2011 г.) и действията 
му са предстоящи. По отношение на контрола на 

                                                 
4Ръководство по международни стандарти за одит и контрол 
върху качеството, с. 61, МСКК1, International Federation of 
Accountants (IFAC), 2009 
5 МСВОИ40, с.4 
6МСВОИ40 Контрол на качеството за ВОИ, с.6-13, Комитет 
по професионалните стандарти на ИНТОСАЙ, 2008 
7Ръководство по международни стандарти за одит и контрол 
върху качеството, с. 60, МСКК-1, International Federation of 
Accountants (IFAC), 2009 

качеството на одита законодателят е вменил на 
Консултативният съвет задължението: 
• да извършва два пъти в годината преглед на 

качеството на приключили одити, подбрани на 
извадков принцип, и на одитите, възложени с решение 
на Народното събрание.8 

 На практика, при стратегическото и 
годишното планиране на одитната дейност на 
Сметната палата темите на одитните задачи са 
съобразени с приоритетите, политиките и стратегиите 
за одитната дейност. При колегиалния модел на 
управление (действал до края на 2010г.) контролът на 
качеството на етап стратегическото и годишното 
планиране на одитната дейност на Сметната палата е 
отговорност на ръководителите на отделения (10-ма), 
на директорите на териториални поделения (6-ма) и на 
колегията на Сметната палата (11-ет). При новия 
модел на управление на палатата - ,,генерален одитор” 
отговорността за контрола на качеството на етапа на 
стратегическото и годишно планиране на дейността е 
на председателя и неговите двама заместници. 
Консултативният съвет на Сметната палата в състав от 
5- ма члена може само да изразява становище по 
проекта за годишната програма за одитна дейност.9 
Законодателят не регламентира ясно, какво следва при 
становище на неодобрение. На практика 
законодателно стесненият кръг на участващите в 
предлагането, обосноваването и планирането на теми 
за одитни задачи по годишната програма за одитна 
дейност на Сметната палата повишава риска за 
допускане на субективност при избора на качествени 
и актуални теми за одитни задачи, особено в областта 
на одита на изпълнението и на одита за съответствие 
при финансовото управление. 
На отделните етапи на одитния процес при модела 

на генералния одитор осигуряването на качество е 
отговорност:  
• на етапа на планиране на одитната задача - на 

ръководителя на одитния екип, началник отдела, 
директора на дирекция, зам-председателя на СП; 
• на етапа на изпълнение на одита - основно на 

одитния екип; 
• на етапа на докладване резултатите от одита – 

на ръководителя на одитния екип, началника на 
отдела, директора на дирекция, зам-председателя на 
СП; 
• на етап на проверка на изпълнение на 

препоръките - ръководителя на одитния екип, 
началника на отдела, директора на дирекция, зам-
председателя на СП.  

 Законът за независимия финансов одит 
задължава всички регистрирани одитори и 
регистрирани одиторски предприятия, които са 
членове на ИДЕС, както и регистрирани одитори и 
регистрирани предприятия от държавите - членки на 
Европейския съюз, или от трети държави, да са обект 
на контрол на качеството на дейността им. Системата 
                                                 
8 Закон за Сметната палата, чл. 22, ал. 6, ДВ бр. 98, 2010 
9 Закон за Сметната палата, чл.22, ал.5, т. 2, ДВ бр.98, 2010 г. 
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за контрол на качеството се изгражда и функционира 
по правилата, процедурите и плановете, утвърдени от 
Комисията за публичен надзор над регистрираните 
одитори(КПНРО) по предложение на ИДЕС. 
Законово функциите на Комисията за публичен 

надзор над регистрираните одитори във връзка с 
осигуряване качеството на одита, са регламентирани 
значително по-детайлно от тези на КСП и се изразяват 
в: 
• осъществяване на надзор над дейността на 

Института на дипломираните експерт-
счетоводители(ИДЕС);  
• утвърждаване на годишния план, правилата, 

процедурите и лицата за извършване на проверки за 
контрол на качеството на дейността на регистрираните 
одитори; 
• връщане за допълнителна или повторна 

проверка случаите, в които резултатите от 
извършените проверки за контрол на качеството от 
органите на Института на дипломираните експерт-
счетоводители са незадоволителни; 
• налагане на наказания в определените от закона 

случаи. 
Основните правомощия на ИДЕС по отношение 

контрола на качеството на одита извършван от 
независимите одитори са: 
• да утвърждава вътрешна система за контрол на 

дейността на своите членове; 
• да контролира качеството на одиторската 

дейност и професионалното поведение на своите 
членове; 
• да контролира качеството на одиторската 

дейност на регистрираните одитори чрез съвета за 
контрол на качеството на одиторските услуги, като 
извършва проверки по утвърдени от КПНРО правила, 
процедури и планове; 
• да разглежда констатациите на съвета за 

контрол върху качеството на одиторските услуги чрез 
дейността на дисциплинарния съвет и на съвета по 
професионална етика. Въз основа на констатациите на 
съвета за контрол върху качеството на одиторските 
услуги и на съвета по професионална етика членовете 
на дисциплинарния съвет съставят актове за 
установените нарушения.  

 Обхватът на контрола на качеството на 
дейността на регистрираните одитори е също законово 
регламентиран и е свързан с: 
• проверка на одиторската документация за 

съответствие с приложимите одиторски стандарти; 
• проверка за спазване изискванията на 

Международните одиторски стандарти; 
• проверка на спазването на етичните норми и 

изискванията за независимост на одитора; 
• установяване адекватността на времевите и 

човешките ресурси, употребени за извършване на 
одита съобразно обхвата и сложността му; 
• установяване адекватността на одиторските 

възнаграждения, получени за одита; 
• оценка на вътрешната система за контрол на 

качеството, приложена от регистрирания одитор; 
•  проверка за спазване на дадените предписания.  
Задължение на ИДЕС е да публикува ежегодно 

обобщени резултати от дейността си по контрол на 
качеството.  
Периодичността на проверките за контрол на 

качеството на одитната дейност, извършвани от 
Комисията за публичен надзор над регистрираните 
одитори е:  
• на регистриран одитор, извършващ независим 

финансов одит на предприятие с дейност от обществен 
интерес - най-малко веднъж на три години; 
• на регистриран одитор, който не извършва 

независим финансов одит на предприятие, 
извършващо дейност от обществен интерес - най-
малко веднъж на 6 години. Институтът на 
дипломираните експерт-счетоводители изготвя 
подробен доклад за извършените проверки за контрол 
на качеството на дейността на тези одитори за всяко 
календарно тримесечие. 
За всяка проверка на регистриран одитор се изготвя 

доклад, копие от който се изпраща на ИДЕС. 
Законът за вътрешния одит в публичния сектор, 

Стандартите за вътрешен одит 130, 131, 132 и 
Наръчникът за вътрешен одит определят, че 
ръководителят на вътрешния одит е отговорното лице 
за разработване и прилагане на програма за 
осигуряване качеството на одитната дейност, която 
включва вътрешни и външни оценки.10 Вътрешните 
оценки се изразяват в : 
• текущи прегледи на работата на звеното за 

вътрешен одит; 
• периодични прегледи, извършвани чрез 

самооценка или чрез оценяване от други лица.  
Изискването е Програмата за осигуряване на 

качеството да покрива всички аспекти на вътрешния 
одит, както и да наблюдава постоянно нейната 
ефективност. Всяка част от програмата следва да бъде 
разработена така, че да подпомогне вътрешния одит да 
добавя стойност и да подобрява дейността на 
организацията, както и да даде увереност, че 
вътрешният одит се извършва в съответствие със 
Стандартите и Етичния кодекс11. 
Стандарт 131 ,,Оценяване на програмата за 

качество” регламентира външните оценки, свързани с 
прегледи за осигуряване на качеството, да се 
извършват поне веднъж на пет години от 
квалифициран, независим проверяващ или екип от 
проверяващи, външни за организацията, които 
притежават сертификат „вътрешен одитор в 
публичния сектор”. Във връзка със състоянието на 
вътрешния контрол и вътрешния одит в организациите 
от публичния сектор Законът за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) 
поставя изискване ежегодно министърът на финансите 
до 31 май да изготвя и внася в Министерския съвет 
                                                 
10 Закон за вътрешния одит в публичния сектор, чл.29, Д.В., 
бр.8, 2011г. 
11 Наръчник за вътрешен одит, т.I, с. 71, МФ. 2009 
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консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в 
публичния сектор, който включва и годишния доклад 
за състоянието на вътрешния одит. След приемането 
му от Министерския съвет консолидираният доклад се 
представя на Народното събрание и Сметната палата.12 
На практика изискването на ЗФУКПС прави 
задължителни годишните оценки на състоянието на 
вътрешния контрол и звената за вътрешен одит (ЗВО) 
в публичния сектор. Технологично годишната оценка 
се изготвя от ръководителя на ЗВО и се докладва на 
ръководителя. Ръководителят на организацията е 
отговорен за изпращането на годишния доклад за 
състоянието на вътрешния контрол и вътрешен одит 
на министъра на финансите. При изпълнение на 
одитни задачи и прегледи на дейността, ръководителят 
на вътрешния одит и звената по вътрешен одит са 
обект на външно оценяване и проверка от: 
• Сметната палата, при изпълнение на одити със 

задача проверка и оценка на вътрешния контрол и 
вътрешен одит в организацията от публичния сектор; 
• ИА „Одит на средства от Европейския съюз” 

към Министерство на финансите - при одити, свързани 
с получаване и разходване на средства от европейски 
фондове и програми; 
• Европейската комисия - при проверки на 

организации от публичния и частния сектор, които 
участват в управлението на програми и проекти на 
Европейския съюз, системата на собствени ресурси на 
общността, както и прегледи във всяка една друга 
област за съответствие и изпълнение изискванията на 
договорите и приложимото европейско право; 
• Европейската сметна палата (ЕСП). Одиторите 

от ЕСП извършват независим външен одит, който 
включва проверки и дава мнение за 
законосъобразността и правилността на транзакциите, 
за приходите, задълженията, административните 
разходи и др.; 
• Централно хармонизиращо звено за вътрешен 

одит (ЦХЗВО) в Министерството на финансите. 
ЦХЗВО извършва системно наблюдение в 
министерствата и общините по прилагане на 
изискванията на Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор, на издадените въз основа на него 
актове, с цел актуализиране и доразвиване на 
методологията по вътрешен одит. 

 Отговорността на одитора за осигуряване на 
качество на одита е непрекъсната, на всички етапи от 
одитния процес. Тази отговорност е в съответствие с 
определената област за проучване, анализ и оценка. За 
всяко свое действие при изпълнение на одита, на всеки 
един негов етап одиторът попълва работни документи 
по образец, на хартиен или електронен носител. 
Работните документи дават възможност за 
проследяване и последващ контрол на предприетите 
от одитора подход, приложени способи, направени 
констатации и оценки. 

                                                 
12Закон за финансовото управление и контрол в публичния 
сектор, чл. 20, ал. 2, ДВ. бр.54 , 2010г. 

Независимо дали одитът е външен или вътрешен, от 
нивото на качество на одита се определя и нивото на 
доверие на потребителите в одиторските проверки. 
Качеството на одита осигурява обществената 
репутация на одиторската професия. Сходна е и 
тезата на Ж. Бонев, че обществото и правителството 
разчитат на одиторите за осигуряване на стабилно 
счетоводство и надеждни финансови отчети, 
ефективно финансово управление и предоставянето 
на компетентни изисквания, съвети за отстраняване 
на допуснати грешки13 и неточности във финансовите 
отчети и управлението. 
Анализът на действащата национална нормативна 

уредба на процеса на осигуряване на качество на 
одита показва, че той е по-детайлно и по-ясно 
регламентиран за дейността на независимите одитори 
и на звената за вътрешен одит, отколкото за Сметната 
палата. Това несъвършенство се нуждае от 
законодателно преосмисляне и преоценка, за да може 
качеството на одита, осъществяван от държавната 
одитна институция да бъде ефикасен елемент от 
цялостната дейност на контрол. 
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Financial audit – an effective instrument for identifying 
and reporting frauds and irregularities in the public 

sector  
 

Финансовият одит - ефективен инструмент за 
идентифициране и докладване на измами и 

нередности в публичния сектор 
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Хюсеин Ниязи Чауш1 

 
Abstract: Financial audit is a tool to express an independent 

expert opinion whether financial report of a public 
organization gives a true and fair view over financial position 
and assets in accordance with the common financial reporting 
framework. The paper examines the specific of the financial 
audit, its goals, legislation and practice.  

Keywords: Financial audit, irregularities, frauds. 
 
 
В днешно време обществото е особено чувствително 

към процесите, протичащи в публичния сектор. 
Обществената чувствителност е насочена, както към 
прозрачността на действията и постигането на 
обявените цели на ведомствата, така и към доброто 
управление на публичните средства.  
Темите за етичното поведение, за предотвратяването 

и разкриването на измами и корупция в публичния 
сектор не са нови за науката. Ретроспекцията на тези 
въпроси показва, че през 40-те години на XX век в 
Университета Индиана, САЩ са създадени две школи, 
изучаващи психологията на престъпленията. Едната е 
школата на Е. Съдърланд, която фокусира 
изследванията си върху въпроса за престъпленията на 
,,белите якички”. Втората школа е на Д. Креси и 
основно изследва психологическите аспекти на 
присвояването1.  

 
 
 
 
 
 
1Хюсеин Ниязи Чауш-докторант катедра ,,Мениджмънт на 

сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и 
отбрана”, ВА „Г. С. Раковски” 

                                                 
1Cressey, Donald R., Other People’s Money: A Study in the 
Social Psychology of Embezzlement, Glencoe, III: Free Press, 
1953 

Хипотезите, които развива школата на Креси на база 
на направените изследвания, по-късно стават 
класически модели на длъжностните правонарушения. 
Най-известната хипотеза на Креси е т. нар. 
,,триъгълник на измамата”. Теорията на Р.Холингер и 
Д. Кларк, публикувана 1984г., се основава на по-
различни предположения от тези на Креси.2 Според 
Холингер и Кларк, служителите крадат предимно в 
резултат на условията на работното място и 
неудовлетвореност от извършваната работа. По-новите 
теории, изследващи причините за извършване на 
измами, се основават на съвременните постижения в 
психологията и професионалната етика. 
В специализираната литература при дефиниране на 

понятието за административната етика се посочват 
четири основни негови компонента - етос, ценност, 
етика и поведение. Етоса се определя, като съвкупност 
от идеали, които формират общата култура на 
служителите в публичната администрация. Ценностите 
се свързват с разбирането за възприетите принципи или 
стандарти, които ръководят преценката на служителите 
за това, кое е ,,добро” и кое е ,,лошо”. Етиката се 
определя като съвкупност от правила, които 
трансформират и внедряват общоприетите идеали и 
етоса в ежедневната практика на служителите. Етиката 
същевременно е и философска наука за нравствеността, 
за същността и природата на морала. Поведението е 
свързано с разбирането за конкретните действия и 
начини на държане на служителите. То е съвкупност от 
действия и постъпки, оценявани от гледна точка на 
установените, приети в обществото норми и правила на 
държане3. 

                                                 
2 Hollinger Richard C., John P. Klark, Theft by Employees, 
Journal of Policy Analysis and Management, Vol 4, No 1/ 
Autumn, 1984/ 
3 Арабаджийски, Н. , Основи на публичната администрация, 
с.2,С., 2005г. 
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Етичните норми, ясно регламентирани и 
последователно прилагани във всяка организация от 
публичния сектор (министерство, агенция, учебно 
заведение), от една страна са предпоставка и основа за 
обществено доверие, а от друга се явяват водещо 
начало и индикатор за добро управление.  

 В своята същност финансовият одит е 
изразяване на независимо мнение доколко годишният 
финансов отчет на предприятието дава вярна и честна 
представа за неговото финансово състояние и 
имущество, в съответствие с идентифицираната обща 
рамка за финансова отчетност.  Основните цели на 
финансовия одит са: 

• да се извърши проверка на системите за 
финансово управление и контрол и на управленските 
решения във връзка с организацията, планирането, 
управлението, отчитането и контрола на бюджетните и 
другите публични средства; 

• да се изрази независимо одитно становище 
относно достоверността, законосъобразността и 
редовността на съответния финансов отчет или отчет за 
изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки 
и фондове  Изпълнението на одит на финансовите 
отчети на организациите от публичния сектор е 
законовоопределено правомощие на одиторите на 
Сметната палата (СП) и на регистрираните одитори, 
членове на Института на дипломираните експерт-
счетоводители (ИДЕС). При одита на финансовите 
отчети одиторите на СП и регистрираните одитори, 
членове на ИДЕС, извършват проверка за съответствие 
на съставения годишен финансов отчет с изискванията 
на Закона за счетоводството и актовете по прилагането 
му. Проверката за съответствие обхваща: 

• годишния финансов отчет, който в 
цялостността си включва: отчета за касовото 
изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и 
фондове, годишния баланс и приложенията към него; 

•  счетоводната политика и прилгания в 
организацията индивидуален сметкоплан; 

• документацията от извършените през 
одитирания период инвентаризации; 

• счетоводните записвания за периода. 
В резултат на извършените одитни процедури 

одиторът дава оценка и изразява мнение за:  
• законосъобразността, достоверността и 

редовността на годишния финансов отчет;  
• адекватност на счетоводната политика. 

Съответствието на прилагания индивидуален 
сметкоплан със Сметкоплана на бюджетни 
предприятия (СБП), както и за унифицирането на 
счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан в 
системата на първостепенния разпоредител; 

• законосъобразност на извършените 
инвентаризации през одитирания период и 
достоверност на отразените вследствие на 
инвентаризацията резултати; 

• верността и достоверността на извършените 
през одитирания период счетоводните записвания. 

Важно условие и изискване към одиторите при 
реализацията на финансов одит е да имат добра 
подготовка, умения и знания, за да могат да разпознаят 
индикаторите за измама. Естествено е, че не следва, а и 
би било нереалистично очакването, те да притежават 
професионалните умения и знания на специалистите-
експерти по разкриване и разследване на измами. 
Важно условие за резултатността на една одитна 

задача по отношение на разкриването на измами и 
нередности е, познанията на одитора за измамите да са 
на такова равнище, че да позволяват той да открие 
признаците на извършената измама. Идентифи-
цирането на признаци за извършена измама включва: 
характеристика на измамата; техниките за 
извършването й; възможните различни видове измами 
свързани с проверяваната дейност. Важен аспект на 
одита е извършването на компетентен анализ и 
определяне на слабите места и области на вътрешния 
контрол, които могат да са предпоставка или да 
осигуряват благоприятни възможности за извършване 
на измами и нередности. Одиторите също следва да 
отчетат и риска за допускане на нередности и 
извършване на измами от лица както в организацията 
от публичния сектор, така и извън нея. Индикаторът за 
измама е белег, от който може да се направи обоснован 
извод за преднамерено, невярно или неточно 
представяне на факти и обстоятелства, свързани с 
дейността на одитираната организация. 
Международните одиторски стандарти определят за 
,,отклонение” във финансовия отчет установената 
разлика между сумата, класификацията, представянето 
или оповестяването на отчетна позиция във 
финансовия отчет и сумата, класификацията, 
представянето или оповестяването, които се изискват 
да бъдат в съответствие с регламентираните правила за 
финансово отчитане. Отклоненията (misstatements-
англ.) са възможни дефекти, грешки, несъответствия, 
неточности, съдържащи се в информацията от 
финансовите отчети. Причината за установеното в 
практиката на одита отклонение най-често се дължи на 
грешка или измама. На въпроса дали установените от 
одиторите индикатори представляват извършена 
измама, категоричен отговор могат да дадат 
единствено съответните компетентни органи.  
Измамата най-общо представлява извършване на 

умишлени, незаконни деяния. Действията свързани с 
измама могат да се изразят или да са в следствие на 
невярно осчетоводяване и кражба. 
Невярното осчетоводяване е по принцип е свързано с 

умишлено унищожаване, изопачено представяне на 
фактите, скриване и фалшифициране на сметка, запис 
или документ, необходими за счетоводна цел. Целта на 
невярното осчетоводяване може да бъде лична изгода 
или изгода за друг. Също така невярното 
осчетоводяване може да е извършено с намерение за 
причиняване на загуба на друг, или предоставяне на 
информация, която е или може да е подвеждаща, 
непълна или некоректна. 
Законовата дефиниция на кражбата е - умишлено 

отнемане на чужда вещ от другиго, без неговото 
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съгласие, с намерение за противозаконното й 
присвояване. Вещественият й израз може да е свързан с 
отнемане или злоупотреба с активи, или парични 
средства. Като специфичен вид измами могат да бъдат 
определени подкупът и корупцията. Те са свързани с 
предлагане на парични средства, стоки или услуги на 
държавен служител, или на друго лице, с цел 
повлияване на служебните задължения или решения, и 
приемане на подкуп по същата причина. Както удачно 
определя К. Ангелов, подкупът може да се подразделя 
на подкуп на длъжностно лице и комерсиален подкуп.4 
Подкупът на длъжностно лице се определя, като: 
даване, получаване, предлагане или уговаряне на нещо, 
което има стойност, с цел да се повлияе на 
длъжностното лице да изпълни или да пропусне да 
изпълни законовите си задължения. Характерна 
особеност на измамите е, че последиците от тях не се 
измерват само в пари. Примери за такива нематериални 
изгоди и облаги, които напоследък са особено актуални 
и са обект на често обсъждане в медийното 
пространство, явяващи се потенциални източници и 
движещи корупцията са: приятелските назначения, 
покровителството, непотизъм∗. Например кандидат за 
държавна длъжност или участник в търг с договор, 
който предлага сексуални услуги на държавен 
служител, за да постигне целта си, е не по-малко 
виновен и отговорен за корупция, отколкото такъв, 
който предлага пари или други парични облаги, за да 
постигне същата цел. Приятелските кръгове и 
назначения, покровителството и непотизъм, могат да 
причинят сериозни щети както на отделни структурни 
звена, така и на организацията от публичния сектор и 
на държавата като цяло. Определено може да се 
приеме, че те са толкова източник на корупция, 
колкото и подкупът. Следователно подходът към тях, 
превенцията и борбата за преодоляването и 
недопускането им, трябва да бъде еднакъв, с еднаква 
тяжест на законовата норма. 
Одиторската отговорност е обвързана с 

идентифицирането на податливите към измами места в 
одитираната област, дейност, процес, както и с 
идентифицирането на предпоставки за евентуалното 
възникване на измами. Безспорно факторите, които 
допринасят за високото ниво на риск за извършване на 
измами в дейността на организация от публичния 
сектор, се обуславят от: 

• слабата управленска компетенция за 
регламентиране и прилагане на контролни процедури, 
както и на мониторинг на контролния процес; 

• непознаване на нормативните изисквания или 
неправилно прилагане на изискването за разделяне на 
отговорността за вземане на решение, за осъществяване 
на контрола и за изпълнение на дейностите; 

                                                 
4Ангелов, К., Информационните и комуникационните 
технологии като стратегия за превенция и противодействие 
на корупцията, с. 15, С., 2008г. 
∗Непотизъм (фр.nepotizme, лат. nepos) - служебно 
покровителство на роднини и близки. 

• неправилни счетоводни записвания свързани с 
нехарактерни (необичайни) за организацията 
плащания; 

• необяснимо, нелогично закъснение при 
предоставяне на допълнителна информация поискана 
във връзка с целите на одита, както и липса на 
документи или представяне на такива с променено 
съдържание; 

• наличие на непълно, невярно или неточно 
отразяване на информация в счетоводната система и в 
отчетите. 
Подходът за превенция на измамите и нередностите 

се изразява в предприемането на действия, насочени 
към възпрепятстване на извършването им. Основната 
цел на превантивния подход при финансовия одит е, да 
се изпреварят действията, които могат да породят 
измама или нередност, чрез идентифициране на 
рисковите фактори. Превенцията може да се реализира 
чрез директни (експлицитни) и индиректни 
(имплицитни) методи. Имплицитните методи са 
свързани с развитието на гражданското общество, 
публичността и прозрачността на действията, както и с 
въвеждането на принципите на етичност. 
Експлицитните методи в същността си се отнасят към 
въвеждането на законовоопределени норми, 
изграждането на система за финансово управление и 
контрол и др. Въвеждането и осъществяването на 
ефективен вътрешен контрол в организациите от 
публичния сектор е важен, базов инструмент за 
предотвратяване на извършването на измами и 
нередности. 
Цялостната политика за идентифициране, формите 

на докладване при откриване на грешки, нередности, 
неправилна употреба, измами или злоупотреба, е 
управленска отговорност на ръководителя на 
организацията от публичния сектор. Ръководителят на 
организация от публичния сектор е субектът, носител 
на цялостната управленска отговорност за въвеждането 
на адекватни и ефективни системи за финансово 
управление и контрол5. Той е и носител на 
управленската отговорност за въвеждането на 
адекватни правила и процедури по сигнализирането, 
проверката, разкриването и докладването на 
административни слабости, пропуски и нарушения, 
които създават предпоставки за корупция, измами и 
нередности. Условие за успешна политиката за 
идентифициране и докладване на измами и нередности 
в организацията от публичния сектор е наличието на 
адекватни правила и процедури, които се изразяват в: 

• регламентиране и въвеждане на превантивни 
мерки; 

• регламентиране и въвеждане на система за 
проверка на сигналите за корупция и на индикатори за 
измами и нередности; 

• регламентиране и въвеждане на система за 
установяване на индикаторите за измами и нередности; 

                                                 
5 Закон за финансово управление и контрол в публичния 
сектор, ДВ. бр.54 ,2010 
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• регламентиране и въвеждане на система за 
докладване на констатираните несъответствия, която да 
описва ясно линията за вътрешно и външно 
докладване. 
Задължение на ръководителите на организации от 

публичния сектор е да утвърдят освен система за 
вътрешно докладване, така и система за външно 
докладване. Системата за външно докладване е 
свързана с действия, които се извършват при сезиране 
на съответните компетентни органи. При установени 
индикатори за извършени престъпления, 
компетентните органи за извършване на съответни 
процесуални действия са органите на прокуратурата, 
Държавна агенция „Национална сигурност”, МВР, 
Национална следствена служба, Центърът за превенция 
и противодействие на организираната престъпност и 
корупция (БОРКОР)6. При установяване на измами и 
нередности засягащи финансовите интереси на 
Европейските общности се докладва на органите, 
компетентни и отговорни за докладване пред 
Европейската комисия - Европейското бюро за борба с 
измамите (ОЛАФ), на специализираната 
административна дирекция в Министерството на 
вътрешните работи „Координация на борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на 
Европейските общности (АФКОС). 
Докладите на одиторите следва да съдържат 

информация, базираща се само на данни, които 
съответстват на установените факти, заключения, 
мнения и препоръки, свързани с разследването на 
измами. Едно от най-важните изисквания към доклада 
от одита е той да е обективен, да не съдържа мнения по 
правната квалификация за вината или невинността на 
даденото лице или страна в одитния процес, както и да 
не подвежда потребителите на информацията от него. 
Докладът от изпълнения финансов одит задължително 
следва да съдържа констатации, подкрепени с 
достатъчни, надеждни, съотносими и уместни одитни 
доказателства отнасящи се до идентифицираните 
съществени рискове и индикатори за измами. 
Практика е доказала, че целта на многото и различни 

теории, имащи отношение към генезиса и борбата с 
измамите и корупцията не е борба с тези негативни 
процеси. Ефикасните системи на вътрешния контрол и 
ефективният вътрешен и външен одит могат 
значително да помогнат за предотвратяването на 
измамите и корупцията. Борбата с тях зависи от 
знанията и компетенцията на одиторите, извършващи 
финансов одит, както и от нивото на управленска 
грамотност на ръководителите на организации от 
публичния сектор. Няма как да не се съгласим с извода 
на Д. Спарберг, че познаването на симптомите на 
измамите и корупцията, начините за тяхното 

                                                 
6 Център за превенция и противодействие на организираната 
престъпност и корупция (БОРКОР) е новоизградена през 
2011г. структура по немски модел 

установяване и за борбата с тях не е умение, дадено от 
Бога, а трябва да бъде усвоявано и развивано.7 
Независимо от развитието на съвременното общество 

и на високите технологии, човешките слабости остават 
константна величина. В борбата с тях финансовият 
одит остава важен, значим, ефективен инструмент за 
идентифициране и докладване на измами и нередности, 
за превенция, ограничаване и предотвратяване на 
злоупотреби с бюджетни средства в организациите от 
публичния сектор. 
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Основната роля, която публичната администрация 

играе за укрепване на националната сигурност, е 
невъзможно да бъде представена, без да се разгледат 
функциите на българската публична администрация 
при противодействие на рисковете за сигурността. 
Въпреки, че всяко едно обществено устройство и 
държава от древността до ден днешен изгражда своето 
функциониране на основата на администрацията, 
именно при демократичните общества, каквото без 
съмнение, като член на НАТО и ЕС, е Република 
България, проличава значимостта на публичната 
комуникация. 

Поради многоаспектността си терминът 
„публична администрация” няма единно прието 
определение. От една страна тя може да бъде 
дефинирана като „комплекс от процеси, организации и 
лица, действащи в официални длъжности и роли, 
свързани с изпълнението на законите и другите 
нормативни актове в сферата на административната 
дейност на държавата”[1].  

 
 
 
 
 
1Ангелова, Миглена, докторант катедра ,,Мениджмънт на 

сигурността и отбраната”, факултет „Национална сигурност и 
отбрана”, ВА „Г. С. Раковски”   

 
 

Това разбиране за администрацията на Н. 
Арабаджийски показва организационната значимост на 
администрацията за функционирането на държавата. 
Този несъмнено правилен подход е доразвит от Ем. 
Къндева, според която публичната администрация се 
отличава със следните характеристики [2]: 

- дейност по постигане на публични цели, на 
резултати от обществени интереси;- проявяваща се 
дейност в трите вида власти - законодателна, 
изпълнителна и съдебна; 

- проявяваща се част от политическия процес на 
държавното управление; 

- различаваща се по същност от частната 
/стопанската/ администрация. 
П. Павлов и Св. Михалева [3, 4] разширяват полето 

на действие на понятието, като го разглеждат от 
политическа, правна, мениджърска и професионална 
гледни точки. В изследването е възприет подобен 
подход при анализ на понятието „публична 
комуникация”, като част от публичната администрация 
в условията на Република България. 
Възприетият начин на изследване води до 

установяване на изискванията на обществено-
политическата система, заложени като конституционно 
устройство към публичната комуникация и на 
функциите на мениджмънта на публичните 
комуникации.  
Л. Парашкевова отделя значително внимание на 

трансформациите на държавата в условията на 
демократизация и глобализация [5, 6]. За автора на 
изследването два са основните принципи, на основата 
на които се изгражда всяко демократично общество: 

- народен суверенитет – цялата власт произлиза и 
принадлежи на народа; 

- разделението на властите на законодателна, 
изпълнителна и съдебна. 
От изпълнение на горните два принципа произлиза, 

че основна ценност за обществото е отделната личност 
и че държавата съществува за да гарантира свободата, 
достойнството и живота на гражданите. Напълно 
естествено в този контекст Н. Арабаджийски допълва 
че „най-важната задача и отговорност на публичната 
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администрация е да установи и посрещне очакванията 
на населението и на тази база да определя целите на 
административните организации” [1]. Това не може да 
бъде изпълнено без интересите на личността да бъдат 
защитавани при взаимодействието между публичната 
администрация и структурите на гражданското 
общество. Именно тук като медиатор проличава 
основните функции на публичната комуникация: 

- да бъде механизъм за осигуряване на доверие, 
уважение и подкрепа на гражданите към официалните 
власти и институции; 

- да изгради и развива надеждни канали за 
комуникационно взаимодействие между институциите 
и гражданското общество, като способства от една 
страна за осъществяване на гражданския контрол, а от 
друга да осигури информация за очакванията на 
гражданите, която да помогне за определяне на целите 
на държавното управление; 

- да развива политики на информираност на 
гражданите въз основа на публичност и прозрачност на 
действията на административните организации. 
Горепосочените функции на публичната 

комуникация имат непосредствено отражение и в 
областта на сигурността и институциите в отбраната, за 
което свидетелстват множество учени: А. Ангелов [7], 
П. Ангелов [8], Н. Арабаджийски [9], Г. Бахчеванов 
[10], В. Бузов [11], Л. Велкова [12], Ив. Вълков [13], И. 

Попов [14], В. Рачев и др. [15], Н. Слатински [16], Ст. 
Стойков [17] и много др. 
Несъмнено тези три основни функции могат 

допълнително да бъдат конкретизирани от гледна точка 
на спецификите на публичната комуникация при 
управление на европейски фондове и програми по 
следния начин: 

1. Публичната комуникация е призвана да способства 
за изграждане на доверие и подкрепа на взетите на 
политическо и административно ниво решения, 
касаещи управлението и контрола на средства от ЕС. 
Тази функция има две форми на проявление: 

- политическо ниво - подкрепа при защитата на 
национални приоритети пред Европейската комисия 
/ЕК/ при определяне на финансирането на 
оперативните програми в Република България през 
отделните програмни периоди; 

- административно ниво – доверие, уважение и 
подкрепа на формалните структури, акредитирани от 
ЕК да осъществяват управлението и контрола на 
средства от ЕС на национално ниво (например 
управляващи органи, междинни звена, сертифициращ 
орган, одитиращ орган и др.) и държавните 
институции, имащи непосредствено отношение към 
този процес. 

. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 1, Основни функции на административните организации [18] 

 
2. Публичната комуникация трябва да изгражда 

надеждни канали на взаимодействие между 
структурите и институциите, имащи отговорности при 

управлението и контрола на средства от ЕС и 
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гражданското общество и широката общественост като 
цяло с цел: 

- установяване на очакванията на обществото и 
на конкретни бенефициенти при програмирането на 
схеми / процедури за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ; 

- превенция на корупцията със средства от ЕС. В 
тази връзка К. Ангелов обосновава функцията 
„Публичност и комуникация с обществото” която е 
”предпоставка за намаляване на корупцията, като 
създават условия за равнопоставено разпространение 
на информацията към цялата заинтересувана част от 
обществото”[18]; 

- осъществяване на граждански контрол във 
връзка с възможно най-ефикасно и ефективно 
разходване на средствата на ЕС; 

- гарантиране на равнопоставено третиране на 
всички заинтересовани страни при осъществяването на 
изпълнението и управлението на средства от ЕС. 

3. Публичната комуникация развива политики на 
информираност на гражданите въз основа на 
публичност и прозрачност на действията на 
административните организации, посредством които се 
осъществява публичната „верификация” на взетите 
управленски решения от структурите и институциите, 
имащи отговорности при управлението и контрола на 
средства от ЕС. По този начин се осъществява 
публичната легитимност при усвояването на средства 
по фондове и програми, финансирани от бюджета на 
ЕС. Европейската комисия поставя високи изисквания, 
относно мерките за информираност, публичност и 
прозрачност, залегнали в редица европейски 
регламенти. 
Функциите на мениджмънта на публичните 

комуникации не могат да бъдат разглеждани извън 
контекста на самата публична администрация. Този 
извод К. Ангелов убедително доказва чрез 
долупосочената табл., която посочва как функциите на 
административната организация са взаимнообвързани 
и взаимозависими (Фигура 1 [18]). Това дава основание 
да се утвърди тезата, че мениджмънтът на публичната 
комуникация определя и възможностите за 
управленска синергия. При осъществяване на тези 
функции на административната организация, 
мениджмънтът изпълнява редица функции. Въз основа 
на детайлно проучване на гледищата, изразени от 
основоположниците на класическите управленски 
теории (Анри Файол, Меро Паркър Фолет, Фредерик 
Тейлър, Елтън Мейо, Дъглас Мац Грегър и др.), Л. 
Велкова дефинира следните 4 функции на 
административните организации [19]: 

- Планиране. Решаване на проблема, какви са целите 
на организацията и какво е необходимо да бъде 
направено за да бъдат постигнати; 

- Организиране. Изграждане на формална йерархична 
структура на управление, позволяваща изпълнението 
на организационните планове и цели. 

- Мотивация. Процес на фактическо изпълнение на 
работите от служителите в организацията във основа на 
техните длъжностни характеристики. 

- Контрол. Процес за постигане гарантиране на 
целите. 
Несъмнено тези четири функции на мениджмънта се 

отнасят до всяка една от функциите на 
административните организации (фигура 1), като 
тяхната конкретизация по отношение на извършването 
на публичната комуникация при процеси на 
управление и контрол на средства по фондове и 
програми на ЕС придобива следното измерение: 

1. Планиране. Определяне на стратегическите, 
тактическите и оперативните цели при извършване на 
комуникацията.  

1.1. Идентифицираните при стратегическото 
планиране цели са дългосрочни по своя характер, 
определят действие в рамките на един програмен 
период от 7 години. В зависимост начините на 
взаимодействие с ЕК (централизирано, 
децентрализирано и т.н.) те се отнасят към цялостното 
развитие на публичната комуникация на национално 
ниво и/или ниво оперативна програма. Целите при 
комуникацията се поставят от висшето управленско 
ниво. Стратегически документи, резултат от 
стратегическото планиране са Комуникационните 
стратегии и планове. Европейската комисия извършва 
координирането на стратегическото планиране на 
комуникацията чрез комуникацията на страните членки 
чрез одобрението на комуникационния/ите планове на 
национално (или регионално) ниво или на 
оперативните програми.  

1.2. Тактическото планиране представлява планиране 
на дадена мярка от оперативна програма. Това е 
средносрочно конкретизиране на комуникационния 
план на ниво конкретна мярка на оперативна програма.  

1.3. Оперативно планиране доразвива тактическия 
план за конкретно медийно/публично събитие или 
информационна кампания.  
Функцията планиране е основополагаща по своя 

характер, защото от нейното научнообосновано 
осъществяване се реализират възможностите за 
ефективност и ефикасност на комуникационните 
процеси през целия програмен период. Грешки, 
допуснати при разработване на комуникационния план, 
могат да бъдат със значителна степен на негативно 
въздействие.  

2. Организиране. Процес на създаване и поддържане 
на структурата на взаимодействие между основните 
участници в комуникационния процес, което дава 
възможност на служителите, с отговорности по 
осъществяване на публичната комуникация, да работят 
съвместно, ефикасно и ефективно за достигане на 
определените при стратегическото планиране цели. 
Следователно структурата на взаимодействие включва 
структурните елементи, свързани с комуникационния 
процес и взаимовръзките между тях. Постигането на 
ефективността е немислима без: 

- определянето на структурните елементи въз 
основа на процесно ориентирания подход, т.е. 
структурата на взаимодействие се определя във основа 
на комуникационния процес, а не обратното; 

- разпределението на пълномощията между 
участниците в комуникационния процес, което дава 
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възможност за разпределение и координиране на 
задачите. 

3. Мотивиране. Според автора на изследването тази 
функция представлява ръководене на служителите с 
отговорности по осъществяване на комуникационния 
процес в действията им при изпълнението на 
комуникационния план. При изпълнение на тази 
функция ръководителите могат да използват два 
основни инструмента:  

- пълномощия т.е. права и задължения, 
предоставени им различните нормативни и 
поднормативни актове във връзка с изпълняваната 
длъжност в йерархичната структура на 
административната организация; 

- авторитетът, който позволява да се налага 
собственото професионално мнение и стимулира 
служителите с отговорности по осъществяване на 
комуникационния процес да изпълняват своята работа 
въз основа на личните си качества и изграден имидж. 
Тази функция е тясно свързана с вземане на решения 

от ръководителя, което може да бъде облекчено въз 
основа на създаване на инструментариум за оценка на 
резултатите от комуникационния процес на различни 
нива. 

4. Контрол. Извършване на сравнение между 
постигнатите резултати от провежданата публична 
комуникация и заложените в комуникационния план, в 
тактическите и в оперативните планове. При 
установяване на несъответствие – извършване на 
коригиращи въздействия. За да бъдат оценявани 
ефективността и ефикасността на процеса М. 
Александрова предлага да бъдат използвани 
показатели [20].  
Както правилно изтъква Н. Арабаджийски, 

администрацията на сигурността и отбраната не е 
„законодателно установена като самостоятелна 
администрация, каквито са например: митническата 
администрация; морската администрация; данъчната 
администрация и др., защото органите и структурите на 
администрацията на сигурността и отбраната са 
установени в администрациите на законодателната, на 
изпълнителната и на съдебната власт, в президентската 
администрация, в администрациите на организациите 
за публични услуги, на тези с идеална цел, на 
публичните стопански предприятия с държавно, 
преобладаващо държавно и общинско имущество и в 
международните публични организации” [9]. Горното 
твърдение недвусмислено показва тясната 
взаимовръзка и неделимост между различните аспекти 
на националната сигурност и публичната 
администрация. Нашето мнение е, че всяка една 
институция при изпълнение на своите функции 
осигурява изпълнението на различни аспекти на 
сигурността.  
В изследването си, касаещо Балканите и Република 

България [22], В. Станков представя цялостна 
йерархично подредена система от аспекти на 
националната сигурност. Според В. Станков 
съществуват три групи на сигурността: външна, 
вътрешна и военна, всяка от които притежава своите 

елементи. Вътрешната сигурност се състои от следните 
девет аспекта [22]: политическа, икономическа, 
социална, информационна, екологична, духовна и 
нравствена сигурност, етническо единство 
(демографска сигурност) и опазване на реда. Военната 
сигурност е тясно обвързана с външната сигурност. 
Като коментар към представената от В. Станков 
йерархична система на сигурността, ще отбележим 
необходимостта от включване на логистична (или 
транспортна) сигурност, която е обвързана като 
елемент на военната сигурност, а спомага и за развитие 
на икономиката на държавата и на отделни нейни 
региони. В настоящето изследване се използва именно 
тази систематизация на елементите на сигурността, 
което налага да бъде представено разбирането на 
автора за отношението на публичната администрация 
към всеки един от тях. 
Политическа сигурност. Публичната администрация 

трябва да „гарантира защитата на личността и 
обществените формации от всякаква форма на 
физическо и нравствено насилие, политически и 
идеологически диктат (външен и вътрешен), социална 
дискриминация, ограничаване на социално-
политическите и духовните връзки [22]. В тази насока 
публичната комуникация има своите специфични 
функции, коментирани по-горе. 
Икономическа сигурност. Публичната 

администрация е призвана от една страна да защитава 
стопанските субекти от дискриминация и 
икономически диктат (външен и вътрешен), а от друга 
да създава условия за високоефективно развитие на 
националната стопанска система, основано на 
увеличаване на конкурентоспособността й. 
Социална сигурност. Публичната администрация въз 

основа на принципите на социалната държава 
осигурява условия за достойно съществуване на 
нейните граждани и възможността всеки един от тях да 
развие в оптимална степен своя потенциал. 
Информационна сигурност. Публичната 

администрация трябва да осигури защита на системата 
за информация и комуникация на държавата от 
нерегламентирани въздействия, както и да се 
противопоставя на всякаква дезинформация, насочена 
към гражданите, структурите на гражданското 
общество и политическите и административни 
ръководни равнища. Ц. Семерджиев обосновава 
основни аспекти на информационната сигурност в 
съвременните условия [23, 24]. В сферата на 
информационната сигурност публичната комуникация 
има за задача да противодейства на манипулативни и 
уронващи престижа на държавата (във външен и 
вътрешен план) информационни въздействия. Въпреки, 
че не се проявява в най-острите си форми 
(информационна блокада, информационно затъмнение, 
информационна интервенция и информационна война) 
съществуват многобройни рискове, свързани с 
огласяване на манипулирана информация, 
рефлектираща както върху политическата стабилност, 
така също и върху загуба на авторитет пред 
партньорите от НАТО и ЕС.  
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При осъществяване на публична комуникация при 

организацията и управлението на европейските 
фондове и програми в Република България по-горе 
споменатите рискове придобиват следните измерения: 

- разпространяване на манипулирана 
информация за прекомерна корупция при управление 
на средства от ЕС; 

- лоша организация и управление на 
комуникационния процес, при което се нарушават 
важни изисквания от регламентите на ЕС; 

- неефикасна комуникация, при което 
извършваните дейности по управление на средствата от 
ЕС не срещат достатъчна обществена подкрепа. 
Публичната комуникация при управление на 

средства от ЕС е призвана да противодейства на тези 
рискове, водещи до значителни негативни въздействия 
за държавата.  
Демографска сигурност. Публичната администрация 

трябва да изпълнява дейности по гарантирането на 
„естественото възпроизводство и нарастване на 
населението” [22] и да противодейства на „каквато и да 
е форма на насилствена промяна на самосъзнанието и 
националната идентичност на гражданите” [22]. 
Екологична сигурност. Публичната администрация е 

призвана да обезпечи благоприятна жизнена среда на 
гражданите и да гарантира опазването й за следващите 
поколения. 
Духовна и нравствена сигурност. Публичната 

администрация стимулира съхраняването и развитието 
на всички проявни форми на интелектуалния и духовен 
капитал на нацията. Публичната комуникация има 
основни функции по противодействие на националния 
нихилизъм и чуждопоклонничеството. 
Опазване на реда. Н. Арабажийски дефинира 

Държавната служба в МВР като „особен вид държавна 
дейност за осъществяване функциите на държавата 
чрез предоставени правомощия на органи на МВР, 
реализиращи управлението по защитата на 
националната сигурност, противодействието на 
престъпността и осигуряването на обществения ред, 
структурирани в администрацията за вътрешен ред и 
сигурност” [9]. 

* * * 
Авторът разглежда публичната комуникация при 

управление на средства от европейски фондове и 
програми като фактор за укрепване на сигурността в 
следните взаимосвързани аспекти: 

1. Публичната комуникация като катализатор на 
усвояемостта на средства от структурните и 
Кохезионния фондове на ЕС. 

2. Противодействие на рисковете за 
информационната сигурност при управление на 
структурните и Кохезионния фондове в Р. България. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

[1] Арабаджийски Николай, Основи на публичната 
администрация, Обща част, Сиела С., 2005  

[2] Къндева, Ем. Публична администрация, С., 2003г. 

[3] Павлов, Павел, С. Михалева. Основи на публичната 
администрация. ВСУ, В., 2000г. 

[4] Павлов, Павел, Публичната администрация. ВСУ, В., 
2001г.  

[5] Парашкевова, Лоретта, Относно някои аспекти на 
трансформацията на държавата в контекста на 
глобализацията на икономиката през ХХ век – 
Годишник Варненски свободен университет, год. 
XIII, т. XIII, ISSN 1310-800Х, 2007, с. 136-175. 

[6] Парашкевова, Лоретта, Анализ на опита на развитите 
страни при реформиране на държавния сектор през 
втората половина на ХХ век – Научен алманах на 
Варненски свободен университет, серия 
„Икономика и стопанско управление”, кн. 6, ISSN 
1311-9222, 2009 с. 7-35. 

[7] Ангелов, Аню, Устойчивост и демократичен 
мониторинг на националната сигурност, 
Университетско издателство на ШУ „Епископ 
Константин Преславски”, Ш., 2005 

[8] Ангелов, Павел, Теоретични основи на мениджмънта на 
човешките ресурси, ВА,,Г.С.Раковски”, С., 2008 

[9] Арабаджийски Николай, Администрация на 
сигурността и отбраната, Военно издателство, С., 
2007 

[10] Бахчеванов, Георги, Контрол на несигурността, Цб. 
„Политика и нацонална сигурност”, НВУ „В. 
Левски” и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, 2008, с. 
19-27 

[11] Бузов, Вихрен, Вземане на решения при кризи на 
сигурността, Абагар, ВТ, 2009 

[12] Велкова, Лидия, Основи на сигурността. Годишник на 
Военна академия „Г. С. Раковски”, Факултет 
„Оперативно-тактически”, 2003, № 4, 101—102.  

[13] Вълков, Иван, Трансформация на отбранителните 
способности, Планиране и програмно управление на 
ресурсите, ВА,,Г.С.Раковски”, С., 2010 

[14] Попов, Иван, Социология, сигурност, информация, 
Академия на МВР, 2003 

[15] Рачев Валери, Величка Милина, Георги Бахчеванов, 
Георги Карамфилов, Йордан Баев, Лидия Велкова, 
Манчо Манев, Наталия Бекярова, Сашо 
Воденичарски, Стефан Мичев, Цветан Семерджиев, 
Национална и Международна сигурност, „Военно 
издателство”, 2008 

[16] Слатински, Николай – “Националната сигурност – 
аспекти, анализи, алтернативи”, София, Изд. 
“Българска книжница”, 2004 год. 

[17] Стойков, Стойко, Европа за сигурност, базирана на 
знания, Военен журнал, бр. 6, 2009 

[18] Ангелов, Кирил, Функции на Информационните и 
комуникационните технологии при превенция и 
противодействие на корупцията, Военен журнал, 
бр.4, 2009 

[19] Велкова, Лидия, Административен мениджмънт, 
СОФТРЕЙД, С., 2008 

[20] Александрова, Матилда, Основи на управлението, 
Авангард Прима, 2006 

[21] Йончев, Димитър, Дефиниране и предефиниране на 
сигурността. Актуални проблеми на националната и 
международната сигурност. С. 2008 

[22] Станков, Валентин, Балканите и националната 
сигурност на България, С. 2001, Потенцял, ISBN 
954-763-023-7  

[23] Семерджиев, Цветан, Стратегически информационни 
системи, Софттрейд, С, 2007 

[24] Семерджиев, Цветан, България в настъпващата 
глобална епоха, Университетско издателство на 
ВСУ, В., 2000 



Volume 3  Number 3 September 2010 
 
 

 48

European Policies to develop Human Capital in 
Bulgaria  

 
 

Европейски политики за развитие на човешкия 
капитал в България  

 
 

Atanaska Teneva1 
 

Атанаска Тенева1 
 
 

Abstract: The article gives an overview of the opportunities 
for development of human resources trough operational 
programmes funded by European Structural Funds. Special 
attention is paid to the implementation of the Operational 
Programme “Human Resources Development”, through 
which the employers in Republic of Bulgaria have 
opportunities to develop human capital.  

 
Keywords – Operational Programme “Human Resources 

Development”, European Social Fund  
 
Работодателите в България получиха нови и 

големи възможности за развитие на човешкия 
капитал след влизането на страната ни в 
Европейския съюз. Само от оперативните програми, 
финансирани от Структурните и Кохезионния 
фондове на Европейския съюз (които са общо седем 
за настоящия програмен период), три от тях се 
грижат за развитието на човешките ресурси в 
различни сфери на обществения и стопанския живот.  
В рамките на настоящия програмен период (2007-

2014 г.) най-пряко обвързаната програма за 
развитието на човешкия капитал е оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, която се 
съфинансира от Европейския социален фонд и 
националния бюджет. Общият бюджет на 
програмата възлиза на 1 213 869 575 евро, от които 1 
031 789 139 евро е финансирането от Европейския 
съюз и  182 080 436 евро – национално 
съфинансиране.  
Стратегическата цел на Оперативната програма е 

„да се подобри качеството на живот на хората в 
България чрез подобряване на човешкия капитал, 
постигане на високи нива на заетост, повишаване на 
производителността, достъп до качествено 
образование и учене през целия живот и засилване на 
социалното включване”. 

 
 

1Тенева Атанаска, гл.ас., доктор, Университет по 
хранителни технологии, гр. Пловдив 

 

За изпълнение на програмата са конкретизирани и 
три специфични цели: 

1. повишаване предлагането на труд и 
качеството на работната сила; 

2. увеличено инвестиране в човешкия капитал 
чрез по-добро и по-достъпно образование; 

3. повече социален капитал, партньорства и 
мрежи и развитие на социалната икономика.  

Механизмът за постигане на стратегическата и 
специфичните цели е заложен за изпълнение 
посредством осем приоритетни оси на програмата: 

1. насърчаване на икономическата активност и 
развитие на пазара на труда, насърчаващ 
включването. Бюджетът на тази приоритетна ос е 16 
% от общия бюджет на програмата (близо 255 
милиона евро). 

2. Повишаване на производителността и 
адаптивността на заетите, към което са насочени 18% 
от бюджета на цялата оперативна програма (218 
милиона евро); 

3. Подобряване на качеството на образованието и 
обучението в съответствие с потребностите на пазара 
на труда за изграждане на икономика, основана на 
знанието. Бюджетът на тази приоритетна ос възлиза 
на близо 243 милиона евро или 20% от общия на 
програмата.  

4. Подобряване на достъпа до образование и 
обучение – за тази приоритетна ос са отделени 16% 
от средствата по програмата или близо 194 милиона 
евро.  

5. Социално включване и насърчаване на 
социалната икономика – размерът на финансовите 
ресурси за приоритетната ос е в рамките на 170 
милиона евро, което представлява близо 14% от 
бюджета на цялата оперативна програма.  

6. Повишаване ефикасността на институциите на 
пазара на труда, социалните и здравните услуги. 
Определеният за тази приоритетна ос бюджет е в 
рамките на 5% от общия за програмата или около 61 
милиона евро.  
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7. Транснационално и междурегионално 
сътрудничество. За тази приоритетна ос са отделени 
2% от общия бюджет на програмата, което възлиза 
на приблизително 24 милиона евро.  

8. Техническа помощ. Тази приоритетна ос ползва 
4% от общия бюджет на програмата, или около 49 
милиона евро. 
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Фиг. 1 Разпределение на бюджета на Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 

по приоритетни оси (в евро) 
 
 

Видно от приоритетните оси на програмата, ОП 
„Развитие на човешките ресурси” има най-широк 
кръг потенциални бенефициенти, до които трябва да 
достигнат мерките и предвидените средства в хода 
на изпълнението на програмата. Тук обаче 
задължително трябва да се направи разграничението 
между бенефициент и целева група. Предвид 
характера на мерките (т.нар. „меки” мерки), а и с 
оглед възможностите на крайните ползватели на 
финансовата подкрепа (групи в неравностойно 
положение, безработни лица и т.н.), за голяма част от 
мерките бенефициенти са онези държавни 
институции, които пряко се занимават с 
предоставянето на подобен вид услуги. 
Същевременно обаче, макар по правилата за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ тези 
институции и организации да се определят като 
бенефициенти, крайните ползватели на финансовата 
помощ са именно конкретните лица, подпомогнати 
по дадената процедура.  
Поради тази специфична особеност, 

Управляващият орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” е въвел термина 
„целева група”. За целите на програмата са 
определени няколко целеви групи, спрямо които се 
разписват и конкретните процедури и мерки за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
Всяка целева група има подкатегории, които са обект 
на специфичен интерес на програмата: 
І. Деца, ученици и младежи. Мерките, които са 

насочени към тази целева група са следните:  
a. „Да направим училището привлекателно за 

младите хора”  

b. „Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в образованието” 

c. „Подобряване на качеството на общото 
образование” 

d. „Система за кариерно ориентиране в 
училищното образование" 

e. „Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища чрез 
въвеждане на целодневна организация на учебния 
процес"  

1. в професионални гимназии. Мерките, 
насочени към тази подкатегория, са следните: 

a. „Подобряване на качеството и 
внедряване на европейски инструменти и 
практики в системата на професионалното 
образование и обучение” 

b. „Училищни и студентски практики” 
c. „Разработване и въвеждане на система 

за управление на професионалното образование 
в професионалните училища”  

2. от етническите малцинства. Мерките, 
насочени към тази подкатегория, са следните: 

a. „Създаване на благоприятна 
мултикултурна среда за практическо прилагане 
на интеркултурно образование и възпитание” 

b. „Интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства в образователната 
система” 

c. „Образователна интеграция на децата и 
учениците от етническите малцинства” 

d. „Реинтеграция на отпаднали ученици в 
образователната система” 
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3. със специални образователни 
потребности. Мерките, насочени към тази 
подкатегория, са следните: 

a. „Образователни услуги за ученици, 
изоставащи от учебния материал и деца с 
изявени дарби” 

b. „Подпомагане на обучението на деца и 
ученици със специални образователни 
потребности” 

c. „Включващо обучение" 
4. лишени от родителски грижи. Мерките, 

насочени към тази подкатегория, са следните: 
a. „За по-добро бъдеще на децата" 
b. „Социални услуги за социално включване” 
c. „Да не изоставяме нито едно дете", 

КОМПОНЕНТ 1, „Планиране на мерки за 
деинституционализация" 

d. „Шанс за щастливо бъдеще”: Компонент 1 
– Подготовка за преструктуриране на ДМСГД 

e. „Приеми ме” 
5. младежи, отпаднали от образователната 

система 
a. „Ограмотяване на възрастни” 
b. „Реинтеграция на отпаднали ученици в 

образователната система” 
ІІ. Студенти. За тази основна категория се 

прилагат следните мерки: 
a. „Разработване на механизми за училищни 

и студентски практики” 
b. „Училищни и студентски практики” 
c. „Студентски стипендии и награди” 
d. „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в образованието” 
e. „Студентски стипендии за равен достъп до 

образование и повишаване на мотивацията за по-
добри резултати” 

1. докторанти, пост-докторанти, 
специализанти и млади учени. Мерките, 
насочени към тази подкатегория, са следните: 

a. „Наука и бизнес” 
b. „Подкрепа за развитието на докторанти, 

постдокторанти, специализанти и млади учени” 
ІІІ. Безработни лица. За тази основна категория се 

прилагат следните мерки: 
a. „Развитие” 
b. „Квалификационни услуги и насърчаване на 

заетостта” 
c. „Отново на работа” 
d. „Насърчаване стартирането на проекти за 

развиване на самостоятелна стопанска дейност - 
Компонент - 1” 

1. Подкатегория „Младежи”. Мерките, 
насочени към тази подкатегория, са следните: 

a. „Повишаване заетостта на младежите, 
чрез трайното им включване на пазара на труда в 
България” 

b. „Създаване на заетост на младежите чрез 
осигуряване на възможност за стаж” 

c. „Насърчаване стартирането на проекти за 
развиване на самостоятелна стопанска дейност - 
Компонент - 1” 

2. подкатегория „Уязвими групи”. Мерките, 
насочени към тази подкатегория, са следните: 

a. „Осигуряване на условия за активен трудов 
живот за хора над 50-годишна възраст и на 
продължително безработни лица” 

b. „Вземи живота си в свои ръце” 
c. „Социални услуги за социално включване” 
3. подкатегория „изтърпяващи наказание 

лишаване от свобода”. Мерките към нея са: 
a. Обучение и адаптация 
4. подкатегория „с увреждания и самотно 

живеещи”. Мерките за тази група са: 
a. „Грижа в семейна среда за независимост и 

достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора – дейности 
"Социален асистент" и "Домашен помощник" 

b. „Усъвършенстване и подобряване на 
услугата "Личен асистент" за хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора” 

c. „Шанс за всички" 
d. „Социални услуги за социално включване” 
e. „Алтернативи” 

ІV. Основна категория „Заети лица”. Мерките, 
които се изпълняват общо за тази група, са следните: 

a. „Грижа в семейна среда за независимост и 
достоен живот на хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора – дейности 
"Социален асистент" и "Домашен помощник" 

b. „Усъвършенстване и подобряване на услугата 
"Личен асистент" за хора с различни видове 
увреждания и самотно живеещи хора” 

c. „Шанс за всички" 
d. „Социални услуги за социално включване” 
e. „Алтернативи” 
1. Подкатегория „Учители и преподаватели във 

ВУЗ”. Мерките за тази подкатегория са следните: 
a. „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в образованието” 
b. „Повишаване на квалификацията и създаване 

на условия за кариерно развитие на учителите, 
преподавателите във ВУЗ и директорите” 

c. „Квалификация на педагогическите 
специалисти” 

2. Подкатегория „Служители над 50 години”: 
a. „Социални иновации в предприятията” 
3. Подкатегория „Семейни”: 
a. „Отново на работа” 
V. Основна категория „Работодатели”. Мерките, 

които се изпълняват общо за тази група, са следните: 
a. „Квалификационни услуги и обучения за 

заети лица” 
b. „Социални иновации в предприятията” 
c. „По-близо до работа" 
d. „Безопасен труд” 
e. „Разработване на механизми за училищни и 

студентски практики” 
1. Подкатегория „Социални предприятия”: 
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a. Социално предприемачество - 
Популяризиране и подкрепа на социални 
предприятия /Пилотна фаза/” 

b. „Нови възможности” 
c. „Шанс за всички" 
2. Подкатегория „Социално-икономически 

партньори”: 
a. Повишаване гъвкавостта и ефективността на 

пазара на труда чрез активни действия на социалните 
партньори” 

3. Подкатегория „Представители на широката 
общественост”: 

a. „Превенция за безопасност и здраве при 
работа” 

b. „Здравни информационни кампании” 
c. „Национална кампания за ранна диагностика 

на онкологични заболявания" 
d. „Национални информационни и 

промоционни кампании за насърчаване на 
здравословния начин на живот чрез физическа 
активност” 
Разписването, реализирането, изпълнението, 

мониторингът на всички горепосочени схеми и 
мерки изисква силен административен капацитет. 
Структурата на управление на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” показва от една 
страна ясното разграничение на компетентностите на 
въвлечените институции в управлението и 
изпълнението на програмата, а от друга страна – 
отново води до заключението, че за да се изпълнят 
успешно тези мерки, е наложителна и трябва да има 
непрекъсната междуинституционална координация. 

 
Другите две оперативни програми, които имат 

отношение към развитието на човешкия капитал в 
България, са Оперативна програма 
„Административен капатицет” и Оперативна 
програма „Техническа помощ”. 
Бюджетът на оперативна програма 

„Административен капацитет” (ОПАК) е в размер на 
153 670724 евро, като средствата отново се 
предоставят от Европейския социален фонд. В 
сравнение с Оперативна прорама „Развитие на 
човешките ресурси”, делът на ОПАК възлиза само на 
13% от средствата, предоставяни от Европейския 
социален фонд за България. ОПАК се фокусира 
върху развитието на човешките ресурси, но покрива 
единствено организациите в сферата на публичната 
администрация.  

Стратегическата цел на ОПАК е „Подобряване на 
работата на държавната администрация за 
реализиране на ефективни политики, качествено 
обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на 
условия за устойчив икономически растеж и заетост. 
Повишаване на професионализма, прозрачността и 
отчетността в съдебната система”. 
Програмата има и няколко специфични цели: 

1. Ефективно функциониране на 
администрацията и на съдебната система  

2. Подобряване на управлението на човешките 
ресурси и повишаване на квалификацията на 

служителите в държавната администрация, 
съдебната система и структурите на гражданското 
общество (СГО)  

3. Модерно обслужване от страна на 
администрацията и на съдебната система  

ОПАК се изпълнява посредством 4 
приоритетни оси: 

1. Приоритетна ос 1: Добро управление  
2. Приоритетна ос 2: Управление на човешките 

ресурси  
3. Приоритетна ос 3: Качествено 

административно обслужване и развитие на 
електронното управление 

4. Приоритетна ос 4: Техническа помощ 
Видно от приоритетните оси на програмата, 

Приоритетна ос 2 „Управление на човешките 
ресурси” е тази, по която се финансират дейности за 
развитието на човешкия капитал. Целта на 
приоритната ос е „Подобряване на управлението на 
човешките ресурси и повишаване на квалификацията 
на служителите в държавната администрация, 
съдебната система и структурите на гражданското 
общество”.   
Конкретни бенефициенти по тази приоритетна ос 

са Институтът по публична администрация, 
Администрацията на Министерски съвет, 
Омбудсманът на Република България, Българска 
академия на науките, Институт по психология на 
МВР, Национален институт на правосъдието, Висш 
съдебен съвт, Инспекторат към Висш съдебен съвет, 
Върховен касационен съд, Върховен 
административен съд, Прокуратура на Република 
България, Националното сдружение на общините в 
Република България.  
В рамките на приоритетната ос, с общ бюджет от 

близо 74 милиона евро, се финансират следните 
индикативни типове дейности: 

• подобряване на управлението на човешките 
ресурси в администрацията и съдебната система 
(подобряване на политиката по УЧР, укрепване на 
капацитета на звената по УЧР, подобряване на 
мотивацията на служителите, подбора на кадри, 
кариерното развитие и др.);  

• качествено обучение на работещите както в 
държавната администрация и съдебната система, 
така и в структурите на гражданското общество – 
повишаване на квалификацията и на компетенциите 
на служителите, магистратите и представителите на 
гражданското общество; 

• укрепване на капацитета на обучителните 
институти на държавната администрация и на 
съдебната система (ИПА и НИП). 
Видно от допустимите дейности и типа 

бенефициенти, се налага заключението, че ОПАК е 
програма, която е насочена към по-ограничена, в 
сравнение с ОПРЧР сфера на дейност.  
Същевременно по Оперативна програма 

„Техническа помощ” (ОПТП) също има 
възможности за финансиране развитието на 
човешкия капитал. Макар и с доста ограничен 
финансов ресурс, както и със съвсем конкретно 
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посочени бенефициенти, ОПТП е програма, по която 
е възможно да се финансират дейности за 
подобряване на човешкия капитал на следните 
конкретни структури, които представляват и 
допустимите бенефициенти на програмата: 

1. Централно координационно звено: 
a. дирекция “Програмиране на средствата от 

ЕС” към Администрацията на Министерски съвет 
b. дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС” 

към Администрацията на Министерски съвет 
c. дирекция „Информация и системи за 

управление на средствата от ЕС” в администрацията 
на Министерския съвет 

2. Централен информационен офис - дирекция 
“Информация и системи за управление на средствата 
от ЕС” в администрацията на Министерския съвет 

3. Сертифициращ орган - дирекция 
“Национален фонд” в Министерството на финансите 

4. Одитен орган - изпълнителна агенция “Одит 
на средствата от ЕС”; 

5. Управляващ орган на ОПТП - дирекция 
“Оперативна програма “Техническа помощ” в 
администрацията на Министерския съвет 

6. Дирекция “Координация на борбата с 
правонарушенията, засягащи финансовите интереси 
на Европейския съюз (АФКОС)” в Министерството 
на вътрешните работи 

7. Общините, на чиято територия са 
административните центрове на 28-те области в 
Република България (в партньорство с организации, 
които са приемни структури на офиси от 
информационната мрежа “Европа директно”, други 
общини, областни администрации и 
неправителствени организации с опит в 
предоставянето на информация за европейските 
политики) 

8. Държавна агенция „Архиви” 
9. Агенция по обществени поръчки 
10. Държавна агенция за закрила на детето 

 
И не на последно място, не трябва да се 

пренебрегва и фактът, че всички оперативни 
програми, финансирани със средства от 
Структурните и Кохезионния фондове на 
Европейския съюз в България, разполагат с т.нар. 
приоритетна ос „Техническа помощ”. Целите на тази 
приоритетна ос, въпреки различията в сферата на 
действие на самата оперативна програма, са 
насочени именно към укрепване на 
административния капацитет и развитието на 
човешките ресурси на структурите, отговорни за 
изпълнението и управлението на съответната 
програма.  
Нещо повече, там, където бенефициенти на 

програмата са големи държавни предприятия или по-
общо казано – структури на публичната 
администрация, има възможност самите 
бенефициенти да се ползват със средства от тази 
приоритна ос „Техническа помощ”. Виден пример в 
това отношение е оперативна програма „Транспорт”, 

където големите нейни бенефициенти – като 
например Агенция „Пътна инфраструктура”, 
Национална компания „Железопътна 
инфраструктура”, Метрополитен ЕАД, имат 
възможност да подготвят проекти и да кандидатстват 
за финансиране по приоритетна ос „Техническа 
помощ”, с цел укрепване и развитие на своя човешки 
ресурс.  
От всичко посочено дотук може да се обобщи, че 

финансовите възможности за развитие на човешкия 
капитал след влизането на България като 
пълноправен член на Европейския съюз, са реални, 
като съществуват редица мерки, схеми и 
възможности, в зависимост от вида организация. При 
стопанските организации мерките, насочени за 
развитие на човешките ресурси, могат да се търсят 
по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, за неправителствения сектор тези 
възможности се разширяват и с предоставяните от 
Оперативна програма „Административен капацитет” 
и в по-тесен аспект – от оперативна програма 
„Техническа помощ”. За структурите на публичната 
власт основна програма е ОП „Административен 
капацитет”, както и ако тези структури участват в 
изпълнението и управлението на оперативна 
програма – към съответната приоритетна ос 
„Техническа помощ” на програмата. За органите на 
местно самоуправление развитието на човешкия 
капитал може да се финансира през ОП 
„Административен капацитет”, както и през ОП 
„Техническа помощ”, в случай, че отговарят на 
определени условия.  
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Abstract: The article analyzes the implementation of 
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funded by European Social Fund. The author presents 
opportunities for more effective management for 
implementation of policy for human resource development 
through the programme.  
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Изминават четири години от пълноправното 

членство на Република България в Европейския 
съюз. За това време Европейския социален фонд през 

Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” финансираше различни политики по 
изграждане на човешкия капитал в Република 
България. В средата на програмния период е уместно 
да се направи анализ за възможностите за по-
ефективно използване на предоставените ни за 
управление средства. 
Структура на управление на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” е показана на 
фигура 1. 

 
1Тенева Атанаска, гл.ас., доктор, Университет по 
хранителни технологии, гр. Пловдив 

 

Фигура 1, Структура на управление на ОП „Развитие на човешките ресурси”
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Управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” е опеделена Главна 
дирекция "Европейски фондове, международни 
програми и проекти" в Министерството на труда и 
социалната политика. Това е и органът, който 
съгласно европейските регламенти, отговаря пряко 
за ефективното и ефикасното управление и 
изпълнение на оперативната програма. 

Същевременно за да изпълни успешно целите на 
програмата, Управляващият орган има възможност 
да делегира част от своите функции на т.нар. 
междинни звена, които имат много по-ограничени 
правомощия (само в рамките на делегираните им).  

Управляващият орган на ОП „Развитие на 
човешките ресурси” работи с три междинни звена, 
съгласно подписани междуинституционални 
споразумения за делегиране на правомощия по 
изпълнението на ОП РЧР: 

• Агенция по заетостта - която има 
функции на междинно звено по приоритетна ос 1 
и приоритетна ос 2; 

• Министерство на образованието, 
младежта и науката за приоритетни оси 3 и 4; 

• Агенция за социално подпомагане - 
за приоритетна ос 5. 

По данни от Годишния доклад да усвояване 
средствата от Европейския съюз в Република 
България за 2011 г. на парламентарната Комисия по 
европейските въпроси и контрол на европейските 
фондове, относно физическия напредък в трите 
направления на действие на Програмата - най-общо: 
пазар на труда, образование и обучение и социално 
включване, се отбелязва следното: 
В областта на пазара на труда броят на 

безработните лица, включени в заетост след участие 
в обучение, финансирано от ОП, се е увеличил 5 
пъти, спрямо 2010 г.  
По отношение на образованието и обучението се 

наблюдава равномерно изпълнение на индикаторите 
по отделните области на интервенция. Спрямо 2010 
г., в мерки за повишаване на квалификацията са 
включени два пъти повече преподаватели. 
Силен напредък се наблюдава и по отношение на 

лицата, включени в мерки, насочени към 
докторантите, постдокторантите, специализантите и 
младите учени, студентите и учениците.  
В областта на социалното включване, три пъти е 

увеличен броят на лицата, започнали работа в 
сектора на социалната икономика и два пъти – 
лицата, ползващи социални услуги в общността.  
Разгърнати са дейностите по реинтеграция на лица, 

настанени в специализирани институции, като се 
наблюдава постоянен темп на създаване на нови и 
подкрепени съществуващи форми на социални 
услуги.  

По данни на УО значително е увеличен броят на 
лицата, преминали от сектора на социалната 
икономика към реалния пазар на труда, вследствие 
на предоставени интегрирани социални услуги и др. 
Към настоящия момент, съгласно данни от 

Годишния доклад за усвояването на средствата от 
европейския съюз в Република България за 2009 г. и 
на публичния модул на Информационната система за 
управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от 
Европейския съюз (таблица 1), могат да се направят 
следните основни заключения:  

1. изпълнението на оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” върви добре спрямо 
останалите оперативни програми, като не 
съществува риск от загуба на средства. Това веднага 
води до заключението, че мерките и схемите, които 
са разработени от управляващия орган за изпълнение 
целите на програмата, са работещи. 

2. изпълнението по отделните оси на програмата не 
върви равномерно, като най-слабо е това при седма 
приоритетна ос – транснационално и 
междурегионално сътрудничество; 

3. огромен дисбаланс между договорени и реално 
изплатени суми има в шеста приоритетна ос – 
повишаване ефективността на институциите на 
пазара на труда, социалните и здравните услуги, 
което води или до неуспешно изпълнение на 
проекти, или до неуспешно програмиране, за да се 
блокира финансов ресурс в подобен мащаб. 
Управляващият орган на ОПРЧР следва на насочи 
своите усилия именно към преодоляване на подобни 
негативни тенденции, още преди те да деформират, а 
в последствие – е възможно и да компрометират 
цялостното изпълнение на програмата.  

 
Общият извод е, че съществуват почти 

неограничени възможности за развитие и 
инвестиране в човешкия капитал, предоставяни от 
програмите, финансирани от Структурните и 
Кохезионния фондове в България. Основното 
условие, което към настоящия момент обаче в 
голяма степен затруднява изпълнението им, е 
промяната в стереотипа на мислене на 
работодателите – налагането и изпълнението на 
дейности на проектен принцип. 
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Приоритетни оси/Програма 

 

 
Бюджет:  

европейско финансиране 
 
 
 

Бюджет: национално финансиране 
 

 
Общ бюджет  

(европейски и национални средства) 

Разплатени средства от УО  
през 2009г.  

Разплатени средства от УО:  
от 2007г. до края на 2009г.  

 
Очакван размер на плащанията от УО: от 

2007г. до 30.06.2010г. 

Бр. сключени договори през 2009г. 
 

Бр. сключени договори: от 2007г. до края на 
2009г. 

 
Стойност  на сключените  
договори през 2009г.  
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Survey for the seasonal fluctuations in cargo flows in 
port container terminal in Burgas  

 
Изследване на сезонните колебания на 

товаропотоците в пристанищен контейнерен  
терминал Бургас 

 
Milena G.Savova-Mratsenkova1 

 
Милена Г. Савова-Мраценкова1 

 
 

Abstract. The combined container transports are the 
fastest expanding segment of world shipping in recent 
decades. This necessitates the need of making a survey, 
modeling and optimization of container terminals, on the 
grounds of a thorough analysis of their main characteristics 
- manageable and unmanageable. Seasonal fluctuations in 
incoming cargo are external, uncontrollable factors. Their 
counting helps the proper planning of the processes. 

Keywords: combined container transport, port, 
seasonality, indices of seasonal fluctuations 

 
Географското положение на страната ни 

благоприятства развитието на комбинираните 
товарни превози и изисква внедряване на най-
съвременните достижения в тази област. С 
присъединяването към Европейския съюз, 
черноморските ни пристанища се превръщат в 
негова източна граница, което води до необходимост 
от тяхната модернизация и специализация, 
подобряване на безопасността и екологичното 
равновесие в пристанищните райони и стимулира 
развитието на интермодалните логистични вериги. 
Това налага развитие на научните изследвания в тази 
област. 
При подробно разглеждане на комбинираните 

товарни превози през годините се вижда, че основен 
дял имат контейнерните, което е причина за тяхното 
задълбочено изследване, моделиране и 
оптимизиране. Това налага разглеждането на 
контейнерните терминали  като основен елемент в 
транспортните вериги осигуряващи комбиниран 
превоз на товари. 

 
 
 

1 Милена Г. Савова-Мраценкова – Факултет по 
транспорта, Техничски университет-София 
 

Моделирането на една транспортна система се 
осъществява въз основа на нейните параметри, които 
се разделят на два основни вида – нуправляеми и 
управляеми. Неуправляемите зависят от външни 
фактори и не подлежат на оптимизиране. Сезонните 
колебания на постъпващите товаропотоци в 
транспортните възли, спадат към външните, 
неуправляеми фактори.  
За осигуряване на правилното планиране на 

операциите в транспортните възли е необходим 
постоянен обмен на информация между всички 
участници във веригата за доставка (изпращач, 
получател и митнически органи) и изследване 
влиянието на сезонните колебания.  
Статистическото изучаване на сезонните 

колебания има за цел количествено определяне на 
сезонния компонент. Той се формира под 
въздействие на външни за системата причини и 
изследването му се извършва въз основа на 
статистически (месечни или тримесечни) данни за 
постъпващите товаропотоци в разглеждания 
транспотен възел. 
В теорията е възприето количествените 

характеристики, отчитащи влиянието на сезонните 
причини да се наричат индекси на сезонните 
колебания. 
В конкретното разглеждане са обработени данни за 

пристанищния контейнерен терминал Бургас. 
Анализиран е период от пет години (2005г. – 2009г.), 
като е използван методът на средните стойности. Той 
се прилага, когато изследваните данни имат случаен 
и сезонен характер. 
В табличен вид са посочени количествата товари в 

тонове, постъпващи в контейнерния терминал по 
месеци за разглеждания период от време (таблица 1, 
таблица 2, таблица3).  
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Таблица 1. Постъпили товари „внос“ в тонове (от данни за контейнерен терминал  Бургас). 
 Внос по месеци 
година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 7509 7394 9766 15914 12755 9333 9421 12660 8441 14766 9886 10054 
2007 9491 7779 13954 13605 13384 12220 12227 12856 12048 20156 20163 9117 
2008 20316 12865 18016 18258 17200 20792 14428 21409 15879 22928 22281 27223 
2009 20650 26561 20289 28753 28342 33216 21700 34452 30903 42907 26639 21064 
2010 14755 14771 16088 14261 15880 15996 10719 18598 21022 13123 12134 12676 

 
Таблица 2. Постъпили товари „износ“ в тонове (от данни за контейнерен терминал Бургас). 

 Износ    по месеци 
година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2006 13259 16221 16226 17102 16227 12628 11612 13871 11137 17957 11559 18586 
2007 8333 12815 14294 8278 12031 8425 15598 10909 12170 17824 21442 12617 
2008 10711 10481 13762 16472 7831 13970 11567 18026 12720 21448 15114 19849 
2009 16357 17978 12489 17767 13888 13791 14468 14616 29290 22757 16823 16472 
2010 8384 9785 10386 10699 12343 10559 8175 14108 8482 12600 8908 9029 

 
Таблица 3. Общо количество товари постъпили от „внос“ и „износ“ в тонове (от данни  за контейнерен 

терминал Бургас). 
 Внос и износ по месеци 
година I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2006 20768 23615 25992 33016 28982 22015 21033 26531 19578 32723 21445 28640 
2007 17824 20594 28248 21883 25415 20645 27825 23765 24218 37980 41605 21734 
2008 31027 23346 31778 34730 25031 34762 25995 39435 28599 44376 37395 47072 
2009 37007 44539 32778 46520 42230 47007 36168 49068 60193 65664 43462 37536 
2010 23139 24556 26474 24960 28223 26555 18894 32706 29504 25723 21042 21705 

 
Влиянието на сезонността се анализира в следната последователност: 
1. Определяне на средните месечни стойност (таблица 4, таблица 5, таблица 6). 
 

Таблица 4. Средни стойности на количествата товари при „внос“ по месеци 
месе
ц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

iy  
14544.
2 

1387
4 

15622.
6 

18158.
2 

17512.2 18311.4 13699 19995 17658.6 22776 18220.6 16026.8 

 
Таблица 5. Средни стойности на количествата товари при „износ“ по месеци 

месе
ц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

iy  
11408.
8 

1345
6 

13431.
4 

14063.
6 

12464 11874.6 12284 14306 14759.8 18517.2 14769.2 15310.6 

 
Таблица 6. Средни стойности на общото количество товари постъпващо в контейнерния терминал по 

месеци 
месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

iy  
25953 27330 29054 32221.8 29976.2 30196.8 25983 34301 32418.4 41293.2 32989.8 31337.4 

 
 

 
2. Определяне на общите средни стойности за 

година. 
 
От данните в таблица 4. определяме общата средна 

стойност при внос: 
12

1
0 17199.88,

12

i
i

y
y t== =

∑
 

Отданните в таблица 5. определяме общата средна 
стойност при износ: 

12

1
0 13887.1

12

i
i

y
y t== =

∑
 

Отданните в таблица 6. определяме общата средна 
стойност при постъпване на товарите в 
контейнерното пристанище: 
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12

1
0 31087.88,

12

i
i

y
y t== =

∑
 

Смисълът при определяне на общите средни 
стойности е да се установи какъв би бил размерът на 
y, ако в изследвания ред няма влияние на сезонни 
причини. 

 
3. Изчисляване на индексите на сезонните 

колебания в проценти.  

 
Те се получават като отношения на месечните 

средни към общата средна стойност. 

0

.100%i
s

yI
y

=
 

В таблица 7. са определени индексите на сезонните 
колебания. 

 
Таблица 7. Индексите на сезонните колебания 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
внос 84.6 80.7 90.8 105.6 101.8 106.5 79 116.3 102.7 132.4 105.9 93 
износ 82.2 96.9 96.7 101.2 89.7 85.5 88.5 103 106.2 133.3 106.3 110.2 
общо 83.4 87.9 93.4 103.6 96.4 97.1 83.6 110.3 104.2 132.8 106.1 100.8 

Анализирайки данните от последната таблица могат да се направят изводи: 
- най-натоварения месец през годината за контейнерния терминал е октомври; 
- месеците през които има значителна разлика между вносни и износни контейнери са 

февруари, май, юни, август; 

- най-ненатоварения месец е януари. 

 

Фигура 1, Индекси на сезонните колебания 
 

Контейнерният терминал се разглежда като 
динамична и стохастична система, при изследването 
на която е необходимо да се отчете влиянието на 
външни за системата фактори, един от които е 
сезонността. Това осигурява по-голяма гъвкавост 
при вземане на организационни и технологични 
решения. Анализът на индексите, характеризиращи 
сезонните колебания може да се използва при 
планиране на дейностите свързани с обслужването и 
поддържането на наличния технологичен ресурс на 
територията на пристанищен комплекс, както и при 
вземане на инвестиционни решения. 
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