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Criteria, problems and prerequisites for sustainable 
development of Bulgarian cities and rural areas 

Mariya Velikova1

Annotation: In this report, subject matter of analysis and 
assessment are the opportunities, challenges and role of 
public authorities for the achievement of sustainable 
development of Bulgarian cities and rural areas: Criteria, 
conditions and prerequisites for achieving local 
sustainability; Problems, challenges and opportunities for 
sustainable development of cities; Problems, challenges and 
opportunities for sustainable development of rural 
municipalities.  

Key words: sustainable development, local sustainability, 
sustainability criteria, urban systems and functions, 
sustainable urban regions competitiveness, integrated 
recovery of urban environment, rural areas, municipality. 

Criteria, conditions and prerequisites for achieving local 
sustainability  

There are many definitions of sustainable municipality, as far 
as different emphasis is put on them: economic, social, ecologic. 
In general terms, a municipality may be defined as sustainable if 
its economy is competitive, its living conditions are socially 
acceptable, and, as a whole, its development is ecologically 
compatible with the requirements of environmental protection.  

Based on the above definition, relevant sustainability criteria 
may be derived. In the context of implementation of “Europe 
2020” Strategy at local levels, as sustainable may be defined 
such municipality that:  
§ integrates systematically economic, social and ecological 

aspects in making decisions at municipal level; 
§ creates regulatory environment, supporting and 

stimulating the generation of wealth for the community 
through entrepreneurship and innovation, designed to 
strengthen and improve the condition, competitiveness 
and viability/sustainability of the municipality. 
Supporting the development of small and medium 
enterprises – the backbone of the European economy, is 
a priority; 

§ realizes the need and continuously invests in high-
quality infrastructure, connecting it to the regional, 
national and international economy; 

§ focuses on “smart investment” – sectors, creating new 
jobs and where there is a significant growth potential; 

§ makes major investment in its educational systems in 
order to provide access to education and training 
programs to population so that citizens can apply for 
new jobs and thereby making the municipality more 
attractive for businesses; 

§ suggests (educates) its citizens, especially the young 
ones, attitudes, values and beliefs which are crucial for 
the upward mobility in the knowledge-based economy of 
21st century; 

§ makes efforts to reduce geographical, racial and/or 
ethnic and class disparities by investing substantial 
resources in many institutions that build up the 
municipality, strives to improve social structure as well 

as to provide access to education and economic 
knowledge to its members, especially those that are 
socially or economically disadvantaged; 

§ actively seeks strategic alliances and partnerships with 
other communities (territorial, civil society structures, 
private sector), within the same country, and especially 
with those from other countries, with the intention not 
only to build new cultural relations, but also to carry out 
activities, generating profit and creating jobs for local 
residents; 

§ absorbs EU funds sustainably by integrating global 
environmental issues in the regional and local 
development in order to improve its residents’ quality of 
life; 

§ applies horizontal priorities for sustainable development, 
gender equality, good governance, social inclusion and 
development of information society. 

The conditions and prerequisites for achieving local 
sustainability, which are associated with certain policies and 
actions by the central government and are primarily related to: 

Promoting territorial cohesion through balanced socio-
economic development and improvement of competitiveness  

Decisions and investments having territorial impact are 
oriented towards a polycentric development model. This 
suggests improvement of economic investment attractiveness in 
large cities as well as increasing the attractiveness of 
structurally weak regions. In particular, this applies to regions 
with outdated technology industries and rural areas.  

Creating development incentives, generated by urban 
functions and improvement of the links between cities and 
villages 

Urban systems and functions, including those of small and 
medium-sized towns and rural areas, should be developed so 
that to facilitate the access of rural areas to urban functions. 
Settlement networks establishment and strengthening enhances 
their mutual complementarity, increases synergic effects and 
economies of scale, promotes specialization and generates 
benefits through economic competitiveness while avoiding any 
“underwater” stones.  

Partnership between town and country will play ever more 
important role in creating a balanced settlement structure, in 
development of public transport networks, in reviving and 
diversification of rural economy, increasing the productivity of 
the various types of infrastructure, developing recreation areas 
for urban population, in conservation and valorization of natural 
and cultural heritage. The conditions for effective partnership 
between town and country lie on sound and equitable 
cooperation between territorial communities.  

Creating more balanced conditions for transport access  
Sustainable development policy should provide better 

interconnection between small and medium-sized towns, rural 
areas and islands with transport centers (railway stations, 
highways, ports, airports, intermodal centers) and construction 
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of missing interregional connections. Transport accessibility at 
regional scale should be improved by building the missing units 
between municipalities.  

Developing access to information and knowledge  
Special attention should be paid to all municipalities to 

provide them with access to information, that is not restricted by 
physical or other reasons. It is imperative to modernize 
telecommunication networks and to reduce tariff rates as well as 
to promote interconnection at national and regional level 
between providers of information and their potential users, such 
as: technological parks, institutes of technology transfer, 
research and training centers. Creation of regional databases 
(product, know-how, tourism, etc.) is to be encouraged to 
facilitate communication between municipalities as well as their 
interrelation with the global economy. 

Decreasing the number of environmental 
violations.Valorization and conservation of natural resources 
and heritage  

Environmental issues that may be due to insufficient 
coordination of sectoral policies or local decisions should be 
rationalized and planned in advance. In this perspective, 
particular attention should be given to preventing and 
decreasing environmental violations, for example by: using 
environmentally friendly technologies in agriculture and 
forestry, promotion of green transport and energy systems, 
regeneration of derelict urban land and rehabilitation of the 
surrounding area, industrial accident prevention, restoration of 
environment in areas, damaged by polluting industries and old 
military zones, as well as suburbanization control. 

Problems, challenges and opportunities for sustainable 
development of cities.  

Improving competitiveness of cities and providing conditions 
for development of sustainable urban regions is an important 
prerequisite for enhancing the competitiveness of Bulgarian 
economy, as well as for achieving the objectives of “Europe 
2020” Strategy, because: in Bulgarian cities a large part of 
human, social, cultural and economic capital is concentrated, 
and optimizing and re-evaluating this capital is the key to global 
competitiveness strategy; challenges related to demography, 
social cohesion, integration of needy individuals, 
unemployment, education, poverty, disrupted ecological 
balance. 

Urban system sustainability should be seen as its ability to 
preserve its elements and functions as well as to restore its 
condition after the occurrence of certain changes due to 
influence of internal processes or adverse external effects. 
Urban areas for habitation, recreation, work, service and 
municipal transport should be built and operate in an integrated 
network. 

However, the occurrence of spatial segregation, isolation and 
poor accessibility damages “urban fabric”, increases its 
vulnerability and reduces its sustainability. Problems of socio-
economic sphere of the city are also a projection in the space 
and complicate the possibilities for urban structure 
sustainability.  

Urbanization and urban sprawl (in global and national scale) 
raise new problems for sustainable urban development. As such 
may be mentioned: degradation of city centers, giving rise to a 
downward spiral of poverty; excessive traffic load; noise, soil 
and air pollution; lack of quality housing; social and health 
problems; conflicts between generations and ethnic groups; high 

level of unemployment, especially among young; deterioration 
of historic centers, etc.  

Level of city security in respect to natural disasters, 
technological failures, crime, social injustice, ethnic and 
religious conflicts, terrorism and others decreases. Built-up 
environment and urban activity affect adversely the health of 
individuals and individual communities, living bound with 
urban development economic, social and economic parameters. 
In many cities, there is almost no social approach in solving 
urban issues, including increased social sensitivity, social 
responsibility and efforts for inclusion of marginalized urban 
communities (against social exclusion and isolation, threatening 
the society in general). 

If one discusses and examines the impact of the above issues 
and the challenges on Bulgarian cities from the classical point of 
view of the dimensions of sustainability (economic, social, 
ecological, cultural and management), the clearly integrated 
recovery of urban environment could play a real strategic part.  

The recovery of the urban environment is highlighted as a 
priority in the National Reform Programme of the Republic of 
Bulgaria (2011-2015) [8], where the following specific 
measures are indicated: 

§ Implementation of the Joint European Support for 
Sustainable Investments in City Areas JESSICA. 

§ Development and execution of Integrated Urban 
Regeneration and Development Plans. 

§ Support for development of critical, secure, safe and 
reliable public ICT infrastructure. 

§ Support for the provision of appropriate and effective 
state social infrastructure, contributing to the 
development of sustainable urban areas. 

The use of financial engineering documents as well as 
absorption of EU funds in support of the sustainable and 
integrated urban development is an important stimulus to attract 
investment and public-private partnership in cities.  

Synergy provision between separate sectoral policies and 
their integrated management through sustainable urban 
development policy will enhance macroeconomic impact of their 
implementation. Such synergy can be achieved within the 
Integrated Urban Regeneration and Development Plans. They 
are a set of policies, projects, actions and investment plans 
related in time and space, applied in certain urban areas of 
influence [4]. The Integrated Urban Regeneration and 
Development Plan coordinates policies and unites various 
participants for the sake of their joint conduct, contributing to 
the implementation of the view and strategy for city 
development, respectively, of specific development priorities, 
set forth in the municipal development plan, general 
development plan and other strategic municipal documents. 
Crucial in this process is timely involvement of all departments, 
companies and organizations, related to urban development and 
it is a realistic basis for achieving a consensus among the state, 
regions, cities, citizens and businesses for obtaining results from 
the joint absorption of public and private resources. 

Development of Integrated Urban Development Plans in 
Bulgaria is focused on sustainable and permanent surmounting 
of economic, natural and social problems in 36 cities – centers 
of agglomerations areas, and has the following specific 
objectives: 

§ To be identified areas of influence, including a system 
of interrelated activities, aiming at permanent improvement of 
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economic, material, social and ecological situation of the urban 
area and the city in general. 

§ To be developed relevant Integrated Urban 
Regeneration and Development Plans for specific areas to 
promote the realization of the long-term view for the 
development of the city by implementation of projects in urban 
areas and/or subsystems in unsatisfactory condition, with 
negative trends in development and/or unrealized potential, by 
attracting and managing various types of investment and 
supported by EU Structural Funds. 

§ To be achieved a synergy between effective or in 
process of update strategic planning documents for integrated 
sustainable regional and local development, sectoral policies, 
programme documentation and development schemes with the 
defined areas of influence.  

According to leading specialists and experts [3], a sustainable 
development of Bulgarian municipalities can be achieved 
through the so-called regeneration, viewed as a process of 
improving the condition of west areas and assisting people in 
serious social situation. “Regeneration” means an integrated 
management and recovery of urban environment through public-
private partnerships and active involvement of citizens! 
Regeneration is a new industry in support of sustainable 
development [3]. The process of recovery creates a sustainable 
development framework. 

The specific actions and measures for the implementation of 
a sustainable urban development policy can be summarized as 
follows:  

From an economic perspective:  
§ Recovery of urban economy: knowledge, creativity, good 

quality and innovation, diversification of local 
production systems; 

§ Infrastructure and built-up environment modernization: a 
tool for enhancing the attractiveness of a city and 
creating new jobs; 

§ Achieving energy efficiency: of buildings, improvement 
of heat insulation, renovation of buildings; 

§ Effective and efficient allocation of public resources; 
§ Achieving urban metabolism: efficient management of 

energy and material resources, of water sector, waste. 
From a social perspective: 

§ Achieving sustainable and quality employment: support 
for social involvement, income support, access to quality 
services; 

§ Social integration and cohesion: combat spatial 
segregation and social marginalization, economic and 
social assistance, targeted at those most in need; 

§ Integration of minorities: equal opportunities in 
education, training, qualification, inclusion, access to 
services; 

§ Conducting a balanced housing policy: allows reducing 
social polarization. 

From and ecological perspective: 
§ Implementation and use of renewable energy sources in 

urban environment. 
§ “green planning”: protection of landscape, forest and 

water resources, agricultural areas, replanting; 
§ transport: accessible and efficient public transport, clean 

vehicles, “pedestrian”, “bicycle” cities. 
From the perspective of management: 

§ Successful implementation of public policies: 
coordination of intentions with the parties concerned, 
implementation of public-private partnerships; 

§ Increasing direct involvement of citizens in management: 
inclusion, involvement and empowerment of citizens; 

§ Applying integrated approach: strengthening of 
cooperation, respecting mutual interests. 

Problems, challenges and opportunities for sustainable 
development of rural municipalities.  

In Bulgaria, as rural are identified the municipalities, where 
there is no cities with population of over 30 000 people and 
population density of less than 150 inhabitants per square meter 
[7]. Pursuant to this definition, 231 (of 264) municipalities are 
classified as rural. They comprise 81 % of the territory and 
about 40 % of the population of the country. Population density 
in rural areas is about 40 people per square meters, while the 
average for the country is 74,6 people per square meter [7]. 

Bulgarian rural areas are characterized by underdevelopment 
in economic, social and cultural aspects, aging population, low 
standard of living, poor infrastructure and the consequences 
resulting thereof: poverty, dropping out of education, low access 
to healthcare, ethnic segregation, limited opportunities for 
business development, environmental problems. 

Statistics show that net revenues from sales of business per 
capita in urban areas are more than twice higher than those in 
rural areas. Rural municipalities have more than twice lower net 
sales revenue per capita than those in urban municipalities. 
Current trends clearly show that about 80 % of rural 
municipalities have weak and unstable economy. There, 
agriculture is the major branch. It tends to shrink more and 
more, and its development is accompanied by sudden 
downturns.   

Graduates are concentrated mainly in big cities – there, they 
are 3.8 times more than those in rural municipalities, while in 
rural regions the prevailing population has primary or below 
primary education. This explains to a certain extent poor 
entrepreneurial activity in rural areas, which, at times, becomes 
a limiting factor of their socio-economic and sustainable 
development.  

A limiting factor for the diversification of the rural economy 
is also the road network, which density is below the national 
average and the condition – unsatisfactory.  

Territorial distribution of the network of educational 
institutions is characterized by regional disproportions, which 
necessitates its adaptation to the population and labour market 
structure.  

At the same time, these regions have significant natural, 
human, economic and cultural potential, which development and 
full utilization is mandatory. Therefore, government support 
should compensate inequalities between Bulgarian villages and 
towns in respect of available services, social conditions and 
opportunities for sustainable development. 

The national policy for sustainable development of Bulgarian 
rural areas is a set of measures for targeted influence and is part 
of the common rural policy of EU. For the period of the 
programme 2007 – 201, it is executed through the 
implementation of the National Plan for Agriculture and Rural 
Development and the Programme for Rural Development. These 
documents outline the approaches and actions to tackle the 
existent trends of social exclusion, deterioration in quality of the 
social capital and increasing disparities between rural and urban 
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areas in terms of economic development, level of education and 
access of population to basic services. The effect is achieved in 
the following thematic axes of sustainable development:  
§ Economic sustainability: development of competitive 

agriculture and forestry, based on innovations in food 
processing industry; building of local employment and 
diversification capacity; strengthening the role of small 
and medium-sized towns as well as of some major 
villages as centers for providing services for 
establishment of small and medium enterprises; 

§ Ecological sustainability: conservation of natural 
resources and environmental protection. 

§ Social sustainability: promoting employment 
opportunities and improving quality of life. 

In the context of the sustainable development of rural areas, 
competitiveness requires a reasonable balance to be found 
between viability of farms, environmental protection and social 
dimension.  

Achieving competitiveness means improving the economic 
performance of the agricultural sector by reducing production 
costs, increasing the economic size of the farms, promoting 
innovations and enhancing market orientation. It is necessary to 
strengthen the effectiveness of the measures for support of 
investments in physical capital (innovation in farms, processing, 
marketing, agricultural infrastructure), as well as such, related 
to human capital (early retirement, young farmers, training and 
consultancy services). The measures may be divided into three 
groups: human resources, physical capital, and quality. 

Payments for land (environmental) management are intended 
to ensure rendering of ecological services through agri-
environment measures and to maintain land management, 
including areas with physical or natural deficiencies. These 
activities contribute to the sustainable development of rural 
areas and encourage farmers to maintain the management of 
their land in a manner, protecting and improving countryside 
and landscape. This means protection and improvement of the 
natural resources as well as ensuring the sustainable use of 
forest resources. Such measures help to prevent agricultural 
lands abandoning, providing payments to compensate natural 
deficiencies or those, resulting from environmental restrictions. 
Co-financing of operations should be explicitly focused on the 
priorities of “Europe 2020” Strategy: combating climate change, 
improvement of biodiversity and quality of water, reducing the 
risk or impact of natural disasters.  

Improving the quality of life and achieving a “vital rural 
environment” means supporting rural areas to maintain and 
improve their social and economic structure.  

Improving the attractiveness of rural areas requires promotion 
of sustainable growth and creation of new employment 
opportunities, especially for young people and women, as well 
as of better access to relevant information and communication 
technologies. Diversifying farm activities with non-agricultural 
ones, supporting activities outside the farm and strengthening 
the relations between agriculture and other rural economy 
sectors play an important role in achieving sustainable rural 
development.  

CONCLUSION 
In conclusion it may be generalized that changes in global 

economy, driving it towards global integration, and in 
compliance with the new strategic policy of the European Union 
(“Europe 2020” Strategy) will require governments to 

reconsider their sustainable development policies and to 
establish new systems of governance, through which to develop 
economically viable and socially just societies. Countries that 
seek to maintain economic growth, to raise the level of 
employment and hence – the standard of living, will need to 
base their policies and strategies for sustainable development on 
enhancing the capabilities of regional and local authorities to 
participate actively and successfully both in the formation of the 
national sustainable development policy and in its 
implementation.  

Local authorities should be well aware of the resources 
they avail of –historical heritage and natural wealth in order to 
preserve them and use them effectively and purposefully as an 
incentive for sustainable development and welfare of people. 
This is an approach that has achieved significant results in many 
European countries and around the world. 
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Abstract: Inefficiency and ineffectiveness of the 
traditional model of public management are becoming more 
tangible with increasing globalization and liberalization of 
markets. Analysis of the concept of New Public Management 
(NPM) proofs that the business model of outsourcing meets the 
referred by NPM principles, requirements and approaches for 
changing the management paradigm of public authorities and 
their administrations. The purpose of the present article is to 
define the New Public Management as a basis for the application 
of outsourcing in administrative environment.  
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I. УВОД 

Динамиката на общественото развитие доведе до 
еволюция в концепциите и моделите на управление на 
публичния сектор. Успеваемостта на ТНК в условията на 
динамична неопределеност премести фокуса на 
реформистите върху недостатъците на традиционния 
бюрократичен модел, което подтикна изследователите и 
практиците в областта на държавното управление да изучат 
практиките на частния сектор с идеята те да бъдат 
адаптирани и интегрирани в мениджмънта на публичния 
сектор. Целта на настоящата статия е да се дефинира новият 
публичен мениджмънт като основа за приложение на 
аутсорсинга в административна среда. 

 
II. СТАРАТА ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ VS. 

НОВАТА 
Доминиращ метод за управление до края на 70-те 

години на миналия век е традиционното бюрократично 
управление, основано на спазването на законовите норми и 
правила. Старата публична администрация1 (OPA) е 
изградена върху разбирането, че законовата регулация е 
условие за ефективно управление. Развитието на 
класическия модел на административно управление до 
голяма степен се дължи на административните традиции на 
Германия и формулирането на принципите и основните 
характеристики на бюрокрацията от Макс Вебер2. Вебер 
определя формата на контрол от горе – на долу като 
монократична йерархия, предполагаща че всеки служител 
или ръководител на звено следва да докладва и е подотчетен 

                                                
* ас. Александра Парашкевова, проф.д-р Павел Павлов, факултет 
„Международна икономика и администрация” при ВСУ 
„Черноризец Храбър”, катедра „Администрация и управление”, 
e-mail: alexa.parashkevova@gmail.com; e-mail: pavlov_vfu@abv.bg  
1 Стара публична администрация – от англ. eз. – Old Public 
Administration. 
2 Вж. Вебер, М. Идеалната бюрокрация. Избр. Съч., т. 1, Наука и 
изкуство, София, 1991. 

на ръководител от по-високо равнище. Германската 
административна система, идентифицирана от Вебер се 
усъвършенства няколко века, по време на индустриалната 
революция, докато се развива паралелно и бюрокрацията в 
други държави. Уудроу Уилсън, допринася за развитието на 
традиционния модел в администрацията на САЩ, 
призовавайки за независимост на администрацията от 
правенето на политики. Уилсън, който през 1913г. става 
двадесет и осмия президент на Съединените Американски 
Щати, се позовава на авторитета на „изтъкнати немски 
учени”, защитавайки тезата, че „...администрацията остава 
извън същинската сфера на политиката. 
Административните въпроси не са тъждествени на 
политическите въпроси. Въпреки, че политиката определя 
дейността на администрацията, не бива да се допуска и 
толерира тя да манипулира работата на административните 
звена”3.  

Гай Питърс4 обобщава принципите на традиционния 
модел като предлага следния набор от основни 
характеристики:  
Ä деполитизация на публичните услуги;  
Ä йерархия и законово регулиране;  
Ä перманентност (установеност) и стабилност;  
Ä институционална природа на държавната служба;  
Ä вътрешен правилник за дейността;  
Ä равноправие (вътре и извън организацията). 
При този модел на развитие на администрациятa, 

държавното управление се асоциира с организация, 
отговорна за прилагането на законите и осигуряването на 
обществения ред. Със засилването на глобализацията и 
либерализацията на пазарите, неефективността и 
неефикасността на OPA стават все по-осезаеми. 
Съсредоточена върху бюрокрацията и структурата на 
администрацията, OPA се характеризира с тромавост и 
неефективност на административно-управленските процеси. 
Павел Павлов обобщава, че „...като основни белези на 
неадекватността на административната система спрямо 
предизвикателствата на съвременното развитие се открояват 
липсата на иновативност, слабата подвижност, 
неадаптивността и неспособността за промяна на 
йерархичните структури и кариерните системи.”5 

                                                
3 Вж. Pfiffner, J.P. Traditional Public Administration versus The New 
Public Management: Accountability versus Efficiency – 
http://gunston.gmu.edu/pfiffner/index_files/Page2533.htm. 
4 Вж. Peters, B. G. The Future of Governing, 2nd ed., Lawrence, KS: 
University Press of Kansas 2001, pp. 3-12. 
5 Вж. Павлов, П. Държавното управление и администрацията в 
европейски контекст. Ориентири за трансформация. УИ на ВСУ “Ч. 
Храбър”, с. 51, 2007. 

mailto:alexa.parashkevova@gmail.com
mailto:pavlov_vfu@abv.bg
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Изложеното до тук, дава основание да се обобщи, че 
навлизането на развитите държави в постиндустриалната 
епоха дефинира промяна в подходите за управление в 
публичния сектор, тъй като предпоставя зараждането на 
тенденции в следните насоки: 
Ä Трансформация на обществения интерес. 

Общественият интерес се пренасочва от чисто 
икономическия просперитет към повишаване на качеството 
на живот. Съвременните потребности на гражданите не 
могат да бъдат удовлетворени само чрез преразпределянето 
на социалните приоритети, което доскоро се вменяваше в 
задълженията на правителствата. Актуалните изисквания на 
потребителите на публични услуги налагат повишаване на 
отговорността на държавата при генерирането на нови 
възможности в т.ч. и за разгръщане на потенциала на 
гражданите и техните организации, както и при 
конфигуриране на факторни условия за развитие на бизнеса6; 
Ä Създаване на нови пазари. Нарастващото търсене 

на услуги с обществен характер инициира появата на нови 
пазари, налагащи прилагането на иновативни подходи в 
дейността на държавните органи и техните администрации; 
Ä Ориентация към усвояването на мениджърски 

функции. Правителствата започват да осъзнават 
тромавостта на традиционното държавно управление. 
Държавата започва да се оттегля от ролята си на безусловен 
регулатор и постепенно се преориентира към изучаване и 
прилагане на бизнес инструментариума7. 

На границата между хилядолетията, като следствие от 
зародилото се през 80-те години на миналия век 
реформистко течение в публичната политика, се появява 
нова парадигма за държавно управление – новият публичен 
мениджмънт (NPM)8. И до днес, тя продължава да бъде 
доминиращ тренд в публичната политика. Реформистите − 
привърженици на новия публичен мениджмънт, споделят 
виждането, че в съвременните условия управлението в 
частния сектор инструментално превъзхожда управлението в 
публичния сектор. Поражда се необходимостта от творчески 
трансфер на управленски подходи, методи и средства от 
бизнеса в публичната власт, с цел преобразуване на 
държавните органи и тяхната администрация в гъвкави, 
адаптивни и самообучаващи се организации, използващи 
ефективно публичните ресурси, с оглед генерирането на 
повече ползи за обществото.  

Концепцията за ново публично управление черпи своите 
идеи и предложения именно от бизнес мениджмънта, поради 
което вгражда инструменти и механизми от корпоративното 
в държавното управление - стратегическо управление, 
маркетинг, бенчмаркинг9, реинженеринг, управление на 
качеството, иновационен мениджмънт, аутсорсинг и др. 
Както отбелязват Дж. Томпсън и Ф. Томпсън, NPM 
взаимства идеи „... от литературата в областта на бизнес 
администрацията, призовавайки за по-голяма управленска 
свобода при използване на ресурсите, за фокусиране върху 
резултатите ...” и „..по-голямо уповаване на частния сектор 
при доставката на услуги”10.  

Управленският тренд на NPM, на практика, представлява 
пазарно ориентиран подход, основан на квазиконкуренцията 

                                                
6 Вж. Портър, М. Конкурентното предимство на нациите, С., 
Класика и стил, 2004. 
7 Вж. Христов, Х. Нови подходи в управлението на публичния 
сектор, УИ „Стопанство”, С., 2005. 
8 Нов публичен мениджмънт (НПМ) – от анг. eз. – New Public 
Management (NPM). 
9 Бенчмаркинг - от англ. ез. – benchmarking – bench (ниво, равнище, 
височина), marking (белязане, маркиране) – сравнителен анализ на 
бизнес процесите и постижения с най-добрите в съответната област. 
10 Вж. Thompson, J., F., Thompson, The management reform agenda, 
2001-2010: a report to the Price Waterhouse Coopers endowment for the 
business of government, International Public Management Journal, Vol. 
4, No. 2, 2001. 

като средство за постигане на по-висока ефективност и 
организационна гъвкавост в дейността на държавните 
организации. Освен, че е инструментален, моделът е и 
утилитарен по своята ориентация − производителността и 
крайните резултати са от първостепенно значение. 
Отправната му точка, е че традиционните бюрократични 
структури, присъщи за индустриализираните икономики на 
XX век, може да са били подходящи за отминалата епоха, но 
понастоящем са достигнали етапа на намаляваща 
възвращаемост. Големите размери и „твърдите” структури 
на традиционната система са прекалено тромави в новата ера 
на мигновени комуникации и икономика, когато 
икономическата стойност се основава повече на инфор-
мацията и нейното управление, отколкото на промишленото 
производство. Новият публичен мениджмънт е идеологи-
чески близък на неокласическия либерализъм11. Подчинени 
на основната му цел − да се прилагат управленски принципи 
от частния сектор в публичния, ключовите изисквания на 
NPM са свързани с приоритизиране на ефективността и 
ефикасността (при разходване на средствата на данък-
оплатците), гъвкавостта и производителността. Потреби-
телите на публични услуги се третират като клиенти, които 
трябва да бъдат обслужвани компетентно и ефективно. 
Очевидно, от този списък отсъстват нормативните идеи за 
равенство, общо благо и справедливост.  

Терминът „нов публичен мениджмънт” обхваща широк 
набор от техники и перспективи, които са насочени към 
преодоляване на неефективността, присъща на 
традиционния модел на публичната администрация. Робърт 
Бен дефинира NPM като “... съвкупност от тактики и 
стратегии, които целят да се повиши ефективността на 
публичния сектор ...”12. Според Гай Питърс NPM включва 
набор от реформи, които са били изпробвани от 
правителствата, в опитите им за подобряване на 
ефективността. Подходите на NPM визират: повече участие 
на сътрудниците, гъвкавост и дерегулация (вътрешно 
действие) и използването на пазарни механизми (външно 
действие). Доналд Кетл обобщава, че целта на NPM е да 
поправи патологиите на традиционната бюрокрация, която е 
йерархично структурирана и подчинена на спазването на 
формални правила13. Той формулира шест ключови 
характеристики на новия публичен мениджмънт: 
производителност, маркетизация (пазарно ориентиране), 
фокус върху услугите, децентрализация, стратегическа 
ориентация и отговорност за постигнатите резултати. 

Промяната в динамиката и структурата на отношенията 
между публичните организации и обществото се налага от 
причини, свързани със самата администрация – 
неадекватност на традиционния бюрократичен модел, 
откъсване от нуждите на гражданите, лоша координация и 
дублиране на функции, разминаване между приоритетите на 
администрацията и гражданите, монопол върху резултатите 
от управлението на публичните ресурси. Преходът от 
„администрация” към „мениджмънт” дефинира и промяната 
в парадигмата – от форма на организация, насочена към 
прилагането на процедури и закони, държавното управление 
започва да се възприема като организация, която разполага с 
ресурси, предназначени за предоставянето на високо-

                                                
11 Неокласическият либерализъм (неолиберализъм) е базиран на 
принципите на неокласическата икономика – свободна конкуренция, 
саморегулираща се пазарна икономика, ниско или никакво 
подоходно или имуществено данъчно облагане. Същевременно той 
споделя общата и за други форми на либеразлизма „вяра в прогреса, 
в добротата на човешкара раса като основополагащ елемент, в 
автономията на индивида и в отстояването на политическите и 
гражданските свободи.” 
12 Вж. Behn, R. D. Rethinking Democratic Accountability, Washington: 
Brookings  2001, p. 26. 
13 Вж. Kettl, D. The Global Public Management Revolution, Brookings, 
Washington, 2000, p. 30, 33. 



 11 
 

качествени услуги на обществото, необходимо условие, за 
което е оптимизирането на административно-управленските 
процеси. Подходът на NPM изисква и създаване на условия 
за професионален и кариерен растеж на служителите в 
администрацията; повишаване на заинтересоваността и 
мотивираността на сътрудниците при изпълнение на 
функции, които не влизат в сферата на основната им 
дейност, включително и чрез аутсорсинг на човешките 
ресурси. Управлението на човешките ресурси в 
администрацията следва да подпомага за повишаване на 
общественото доверие и възприемането на заетите в 
държавния сектор като високо квалифицирани служители, 
способни професионално да се справят с поставените към 
тях изисквания и да работят за обслужване на обществените 
интереси. Същевременно, като се има предвид, че най-
голямото перо на разходите в общинския бюджет е 
работната заплата на служителите, може да се предвиди, че 
очакваното равнище на разходите изисква намаляване на 
щата. Така, за да се запази равнището на предлаганите на 
гражданите и бизнеса административни услуги може да се 
прибегне до аутсорсинг. 

Развитите страни в Европа и Северна Америка са лидери 
в прилагането на идеите на NPM, тъй като именно те са 
пионерите в изграждането на силни пазари, които могат да 
допринасят за подобна промяна в динамиката на доставката 
на публичните услуги – частният сектор там е достатъчно 
силен, за да служи както за модел, така и за потенциален 
доставчик на публичните организации.  

В световен мащаб, NPM набира скорост, защото като 
управленски модел е признат от редица международни 
организации. Световната банка (СБ) и Международният 
валутен фонд (МВФ), в някои от препоръките си към 
членуващите в тях държави, са включили и необходимостта 
от повишаване на ефективността и ефикасността на 
административното управление чрез технологичен напредък 
− още един специфичен момент, който се застъпва при 
концепцията на NPM, с цел подобряване на присъщо 
бавните и бюрократични процедури. Именно тук се осъзнава 
възможността за използване на аутсорсинга. Аутсорсингът е 
практика, която се препоръчва от практиците и защитниците 
на NPM, тъй като успешно съчетава използването на 
технологии с техническа експертиза – два елемента, които 
често недостигат в органите на държавна власт и техните 
администрации.  

Аналитичният обзор на цитираната литература и други 
източници дава възможност на автора да обобщи 
особеностите на OPA и NPM, като изведе на преден план 
онези постулати, залегнали в новия публичен мениджмънт, 
които представляват основа за използване на аутсорсинга 
в административна среда. Сравнителен анализ между OPA и 
NPM е предложен в таблица 1.1. 

 
III. АУТСОРСИНГЪТ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА НОВИЯ 

ПУБЛИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ 
Разширяващата се, от 90-те години на XX век до днес, 

интеграция и взаимната зависимост на икономиките, 
особено на европейските, под влиянието на 
глобализацията14, затвърждават необходимостта от 
новаторство в управлението на публичния сектор. 
Независимо от типа, размера и сферата си на дейност, 
съвременните организации вървят към все по-голяма 
специализация на операции, дейности и процеси. Новият 
публичен мениджмънт визира аутсорсинга като част от 
възможностите за реформиране на администрацията, като 
инструмент, водещ до повишаване на качеството на 
административно-управленските процеси. Добрите практики 

                                                
14 Вж. Недялкова, А., Д. Филипов, З. Бауман. Глобализъм, 
регионализъм и антиглобализъм. Албатрос, С., 2005. 

доказват, че аутсорсването на целесъобразно подбрани 
процеси води до редица предимства.  

По същество, при целевото му усвояване като добра 
практика от частния сектор, той способства за 
рационализиране на функциите на държавното управление и 
оптимизиране на административното обслужване. С оглед 
постигането на изчерпателност при обосновката на 
възможността за използване на аутсорсинга в админи-
стративна среда е необходимо да се маркира смисловият 
обхват на понятието, в аспекта на неговия генезис.  

Като нова управленска стратегия, аутсорсингът е 
създаден още през 1963 г. от компания Electronic Data 
Systems (EDS), специализирана и днес в аутсорсинга на 
информационните технологии (IT-аутсорсинга). В началото 
на 70-те години на ХХ век, EDS поема обработването на 
счетоводните документи на няколко банки15, a през 80-те 
General Motors (GM) наема EDS, за да съпровожда 
информационните потоци на компанията. Основателят на 
EDS − Рос Перо разбира, че е открил многообещаващ 
бизнес, когато GM, с помощта на EDS, успява да реализира 
годишна икономия от 44% (повече от 4 млрд. дол.). 

Така през 80-90-те години на миналия век, аутсорсингът 
се превръща в обект на научна дискусия. Изследователите се 
различават в мненията си не само за управленския базис на 
аутсорсинга, но и относно времето на неговото възникване. 
Някои автори16 датират раждането на аутсорсинга през 20-те 
години на XX век и свързват неговия генезис с 
автомобилния бизнес. Според тях, аутсорсингът се прилага, 
за първи път от Алфред Слоун-младши (1875-1966), 
оглавяващ компания General Motors, в конкурентната борба 
с Ford Motor Company на Хенри Форд за господство на 
световния автомобилен пазар, т.е. 70 години преди появата 
на термина в научната литература17. 

Осъзнавайки предимствата на модела, теоретиците и 
практиците насочват своето внимание към създаването на 
подходящи модели за приложението му в мениджмънта на 
съвременните организации, тъй като постепенно той започва 
да се възприема като обичаен начин за управление.  

Предвид спецификата на съвременните реалности, в 
науката и практиката са се наложили множество дефиниции 
и тълкувания на термина аутсорсинг. За целите на 
настоящото изследване, докторантът възприема следното 
базово определение: Аутсорсингът следва да се дефинира 
като трансфериране към външен изпълнител на функция, 
съвкупност или част от функции и/или организационни 
процеси, както и на конкретни задачи, с цел намаляване на 
разходите, повишаване на специализацията и подобряване 
на качеството на доставяните продукти (услуги). 

                                                
15 Вж. Парашкевова, Л., А. Парашкевова Аутсорсинг, В., Изд-во 
Колор-принт, 2008. 
16 Аникин, Б., Рудая И. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие 
технологии менеджмента. Учебное пособие. М., ИНФРА-М, 2006. 
17 Аутсорсингът се внедрява поне в две направления в General 
Motors: в организацията на системата за управление на компанията и 
в организацията на производството. Реализацията на първото 
направление е свързано с реорганизация на General Motors: 
мениджърите получават право самостоятелно да вземат важни 
решения. Второто стратегическо решение на А. Слоун се основава 
на извода на Х. Форд, че специализираните фирми изпълняват 
своите функции по-добре от подразделенията на организациите. 
Затова организацията на производството, предприета от Слоун се 
основава на метода на кооперацията на тясноспециализираните 
производства, както в компанията, така и извън нейните граници. Б. 
Аникин не е прав, твърдейки, че практиката на аутсорсинга в 
проекта на Слоун изпреварва теорията на фундаменталната наука. 
Това твърдение е вярно за разделението на труда в управленската 
дейност, но повишаването на ефективността при разделението на 
труда в производствената дейност се отбелязва още от Адам Смит. – 
Вж. Аутсорсинг: создание высокоэффективных и 
конкурентоспособных организаций. Учебное пособие Под ред. 
проф. Б.А. Аникина, М., ИНФРА-М, 2003. 
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Таблица 1. 
Сравнителен анализ между OPA и NPM 

 
 Стар модел на публичната администрация (OPA)  Новият публичен мениджмънт (NPM)  

Основни принципи, 
изисквания и подходи:  

Принципи: деполитизация на публичните услуги, йерархия и законово 
регулиране, перманентност (установеност) и стабилност, институционална 
природа на държавната служба, вътрешен правилник за дейността, 
равноправие (вътре и извън организацията); 

Изисквания: прецизност, бързина, яснота, рационалност на 
документооборота, приемственост; 

Подходи: законовата регулация е условие за ефективно управление; 

 

Принципи: децентрализация, производителност, маркетизация (пазарно 
ориентиране), фокус върху услугите, отговорност за постигнатите резултати; 

Изисквания: ефективност и ефикасност при изразходване на средствата 
на данъкоплатците, качество и доставка, гъвкавост, измерване и 
производителност; 

Подходи: използване на пазарни механизми и вграждане на инструменти 
и механизми от корпоративното в държавното управление - стратегическо 
управление, маркетинг, бенчмаркинг, реинженеринг, управление на 
качеството, иновационен мениджмънт, аутсорсинг и др.  

Структура и управление: 

− йерархична, бюрократична, тромава, бавна, неефективна, строга, 
скована, затворена; 

− изградена на основата на спазването на твърде голям брой 
формализирани законови норми и правила, регулиращи дейността на 
административните звена – всеобхватна отчетност, непрекъснат контрол 
поради бюджетното финансиране; работа при монополни условия; 
краткосрочна ориентация на решенията; политическа и електорална 
зависимост; 

− система на управление и контрол, базирана на „програмни цели”; 
− управлението е от професионални администратори (бюрократи) или 

тяснопрофилирани в друга област специалисти – липса на съвременни 
професионални знания по публичен мениджмънт; 

 

− намаляване на йерархичните равнища, децентрализирана, гъвкава и 
адаптивна;  

− относителна самостоятелност – намаляване на правилата, 
регулиращи дейността на звената; ограничаване на бюджетното планиране 
и прехвърлянето на бюджетни средства от година в година; отделяне на 
стопанската дейност от администрирането; вграждане на конкуренцията в 
административно-управленските процеси; стратегическа ориентация;  

− нов модел на управление и контрол – съобразно постигнатите 
резултати и критериите за икономичност, ефективност и ефикасност; 
използване на техники от бизнес управлението; 

− управление от „професионални мениджъри”; 

Процес на вземане на 
решения и участие на 
административните 
служители: 

− от горе – на долу; 
− твърде дълъг процес на вземане на решения и влошена 

комуникация по командната линия; 
− твърдо държавно регулиране и препокриване на правомощия; 
− бюрократичният кариеризъм е съществена пречка за творчество на 

работното място, иновационно поведение, поемане на риск поради 
опасност от санкции при действия извън правилата; 

− ниско равнище на предприемаческа култура; 
− липса на отговорност, заради йерархичната структура и фокуса 

върху правила и процедури; 

 

− от долу – на горе; 
− усъвършенстване на сътрудничеството и комуникацията между 

побличните мениджъри и техните сътрудници;  
− делегиране на правомощия и свобода на действие и взимане на 

решения; 
− засилване на длъжностната отговорност; 
− дерегулация, поощряване на инициавността и участието на 

административните служители; 
− отговорност чрез участие – реалните постижения на 

административната дейност се измерват по отношение на предварително 
зададени публични цели; 

Административно 
обслужване – бързина, 
качество на публичните 
услуги: 

− скъпо струващо на данъкоплатеца, закостеняло; 
− критика към всички адмнистративни нива и позиции, без да се 

прави разлика между различните типове и нива на администрация; 
− ниско качество на административното обслужване; 

 
− повишаване на качеството на публичните услуги чрез увеличаване 

на гъвкавостта, ефективността и ефикасността; 
− децентрализирана система за доставка на публичните услуги; 

Би
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Ползватели на публични 
услуги: 

− гражданите са „бюрократично бреме” и пречка за бюрократичното 
ежедневие; 

− безразличие към предпочитанията на гражданина, които следва да 
спазва процедурите и закона; 

− потребителите на публични услуги не познават правата си; 
− липса на прозрачност; дискретен информационен процес; 

 − гражданите се възприемат като клиенти и данъкоплатци, които 
трябва да бъдат обслужвани компетентно и ефективно; 

− засилено участие на структурите на гражданското общество;  
− прозрачност; достъпност на информацията за работата, решенията 

и действията на органите на властта и администрацията и резултатите от 
управлението на публичните ресурси; 
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Аутсорсингът в съвременното му разбиране предполага 
изпълнение на отделни функции (производствени, 
обслужващи, информационни, финансови, управленски и 
др.) или процеси (управленски, организационни, 
технологични, финансови, производствени, маркетингови, и 
т.н.) от външна специализирана организация, разполагаща с 
необходимите ресурси, квалификация и опит.  

Възможните цели, които си поставят организациите, 
пристъпвайки към аутсорсинговия модел на сътрудничество 
могат да се групират в три основни направления – 
финансови, организационни и кадрови18. Аутсорсингът в 
държавното управление спомага за резултатно решаване на 
класическите организационни задачи: от оптимизиране на 
административно-управленската дейност до повишаване на 
качеството на продуктите и услугите, предназначени за 
крайния потребител. Аутсорсингът променя 
организационната структура − тя става по-гъвкава и 
адаптивна. Така, съвременните реалности дефинират 
аутсорсинга като възможност за държавните органи и 
тяхната администрация, да отговорят адекватно на 
предизвикателствата на средата. 

Държавните органи и техните администрации не се 
различават особено от големите корпорации по отношение 
на необходимостта от съкращаване на разходите и 
повишаването на операционната ефективност, с оглед 
постигането на ключовите цели при изпълнението на 
техните правомощия. Подобно на частните компании, 
централната и териториалната администрации не могат да си 
позволят да бъдат обвързани с обемни процеси, реализирани 
на рутинна основа. Въпреки че съществува разлика в 
стратегическите линии (частният сектор се води от стремежа 
за печалба, докато публичната власт има за цел да гарантира, 
че до всички граждани ще достигнат онези услуги и помощи, 
които правителството следва да предостави) и двата сектора 
се стремят да ограничат изпълнението на дейности и 
процеси, които не допринасят пряко за реализирането на 
целите им, но способстват за това. Организациите и от двата 
сектора трябва да се освободят от подобни 
административно-управленски процеси, за да съсредоточат 
ресурсите си в подобряването на ключовата си дейност.  

Подобно на оптимизацията на печалбите в частния 
сектор чрез намаляване на постоянните разходи, публичната 
власт е в състояние да увеличи способността си за доставка 
на обществени услуги за гражданите, като не само разшири 
достъпа до услугите, но увеличи и ползата от тях. И двата 
сектора използват аутсорсинга за добавяне на стойност към 
услугите, които се предоставят на крайните потребители. 
Договарянето на някои функции, като например 
разработването на приложения и поддържането на контакти 
с потребителите, значително подобрява качеството на 
услугите. Предприятията печелят от повишената 
удовлетвореност на клиентите, особено след като обратната 
връзка с тях води до подобряване на отношенията с крайните 
потребители на стоки и услуги. От друга страна, държавните 
институции могат да направят услугите си, като раздаване на 
талони за храна, помощ при бедствия и аварии, 
здравеопазване, пенсии и т.н., достъпни за по-голям брой 
данъкоплатци, чрез софтуерни или web-базирани 
приложения, доставени от аутсорсер. 

Това са част от предпоставките, придаващи атрактивност 
на аутсорсинговия модел за органите на държавна власт и 
техните администрации. Правителствата се сблъскват с 
проблеми, подобни на частните структури, тъй като и двата 
типа организации имат подобен профил: многобройната 
работната сила, изисква също толкова голяма 

                                                
18 Вж. Парашкевова, А. Превенция на конфликти при аутсорсинга 
на публични услуги, “Инфраструктурна конфликтология и 
сигурност”, Научна конференция по конфликтология с 
международно участие, С.,УНСС, 2009. 

инфраструктура, за да се справи с големия обем от данни за 
реализиране на процесите. Тези прилики с частните 
корпорации са основата на идеята за внедряване на бизнес 
модел като аутсорсинга в публичната власт. 

Измежду най-опитните държави в аутсорсинга на 
административни процеси са САЩ, Великобритания, 
Австралия, Канада, Индия, Хонг-Конг, Япония и Сингапур. 
Аутсорсинговите взаимоотношения, в които встъпват 
държавните органи, често включват доставката на IT-
решения за такива сегменти като: пенсии и социално 
осигуряване, данъци, деклариране на доходите и на 
имущественото състояние, програми за подобряване на 
благосъстоянието (например, разпределение на купони за 
храна и помощи за безработните), както и инициативи на 
електронното управление. Допълнителна причина за 
обръщането на структурите на държавното управление към 
аутсорсинга е и стремежът им към по-голяма техническа 
ефективност на IT и комуникационното оборудване.  

По-голямата част от организациите, следвайки 
международната тенденция, прилагат бизнес модела на 
аутсорсинга, първо и основно, за да понижат разходите си и 
второ, за да повишат добавената стойност на своите услуги, 
използвайки експертната сила на аутсорсерите си. 
Правителствата обръщат поглед към аутсорсинга, с идеята 
да постигнат постепенна трансформация на дейността на 
своите администрации. Някои от административните звена 
придобиват нови функции, а други направления на 
дейността (следователно и техните организационни 
проявления) изискват ликвидиране или възлагане за 
изпълнение на външни за държавната организация 
партньори. Основните двигатели на аутсорсинга в 
държавната власт са предоставянето на качествени услуги и 
оптимизираното използване на парите на данъкоплатците.  

Следва да се има предвид, че понякога аутсорсингът не 
протича безпроблемно и както много автори твърдят – той 
не е панацея19. Публичните организации си поставят цели, 
различни от тези на частния сектор и затова е невъзможно да 
използват директно техния модел на приложение на 
аутсорсинг. Те следва да обмислят, включително влиянието 
на политическия климат, профсъюзите, местната икономика, 
ситуацията по отношение на заетостта, наличните и 
необходимите средства за инвестиции. На прецизна 
преценка подлежат потенциалните негативни последствия от 
аутсорсинга – уволнения, трансфер на умения, разходи за 
социално подпомагане на безработните, разрушаване на 
местния икономически климат, спрямо възможните ползи, 
които би донесло внедряването на аутсорсинговия модел. 
Изправени пред необходимостта от големи инвестиции в 
новата административна система и модернизация на процеса 
на управление при наличието на хроничен недостиг на 
ресурси, публичният сектор трябва задълбочено да 
анализира възможностите за приложение на аутсорсинга. 
При избора на модел за аутсорсинг е необходимо да се 
анализират промените, които се предполага, че ще се 
реализират, както и да се прогнозира изменението в 
стойността на процесите за възложителя. Съществуват три 
основни модела на аутсорсинга20: 
Ä Традиционен аутсорсинг. Възложителят предава 

своите спомагателни процеси за изпълнение от външни 
доставчици на услуги, с цел понижаване на разходите и 
концентриране на усилията върху реализацията на 
основните процеси. 
Ä Съвместен аутсорсинг. Възложителят се превръща в 

партньор на доставчика на услуги, за да усъвършенства 

                                                
19 Вж. Lester, T. Outsourcing is no panacea, Financial times, 2007 – 
http://www.ft.com/cms/s/2/a1da690c-02c9-11dc-a023-
000b5df10621.html#axzz1RaWD9l4m 
20 Вж. Аникин, Б., Рудая И. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие 
технологии менеджмента. Учебное пособие. М., ИНФРА-М, 2006. 

http://www.ft.com/cms/s/2/a1da690c-02c9-11dc-a023
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своите процеси, за да понижи разходите си и повиши 
гъвкавостта на системата си за управление. 
Ä Аутсорсинг с елементи на реорганизация на 

мрежата от бизнес-процеси. Организацията обединява 
усилия със своите партньори и преобразува структурата на 
управление за достигане на устойчиво подобряване на 
показателите на дейността си. 

Управлението на държавата, която във все по-голяма 
степен представлява мрежа от доставчици на услуги, се 
отличава много от традиционния стил на административно 
управление. Всяка трансформация от такъв мащаб инициира 
и възможности за оптимизиране на административно-
управленската дейност, но, същевременно, поставя сериозни 
предизвикателства пред администрацията. Адекватният 
отговор предполага адаптиране на административно-
управленските процеси към новите реалности, за което е 
необходима нова форма на управление, основана на 
следните елементи: 
Ä Стратегия: Каква обществена полезност генерират 

административно-управленските процеси в (държавната) 
организация? Отговаряйки на този въпрос, бюрократите ще 
могат да формулират целите на на аутсорсинга, както и 
ролята на администрацията за достигането на тези цели. 
Ä Структура на мрежата: Добрата структура помага 

на държавните органи и техните администрации да 
достигнат крайната цел на своята политика и работа. 
Структурата се отнася и до това, кой е целесъобразно да 
изпълнява процесите – административните звена и/или 
външни изпълнители (аутсорсери). 
Ä Инструментариум на мрежата: Технологиите са 

свързващото звено, което задържа държавните органи в 
мрежи, позволявайки между партньорите осъществяване на 
обмен на: знания, административно-управленски процеси, 
начини за вземане на решения, информация за клиентите 
(граждани, контактни аудитории и бизнес), потоци от задачи 
и друга информация.  
Ä Контролинг: Контролингът, заменил контрола, 

зависи от ефективното реализиране на поне четири процеса в 
мрежовата структура: изграждане на доверие; 
идентифициране на риска, свързан с действието на 
партньорите в мрежата; стимулиране на ефективното 
реализиране на административно-управленските процеси. 
Ä Трансформация на човешкия капитал: освен 

знания за документооборота, бюджетното планиране, 
селекцията на персонала и други традиционни за 
държавните организации задължения, управлението на 
мрежата изисква познания и при изпълнението на множество 
други задачи − водене на преговори, например. 

Тъй като тенденцията за трансформация на държавните 
органи в мрежови структури набира скорост, организациите, 
способни да овладеят тези пет компонента на прехода към 
мрежово управление, ще преуспяват, а неспособните ще 
имат нарастващи проблеми както организационни, така и 
при предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса. 

 
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Налагат се следните изводи, свързани с възможността за 
използване на аутсорсинга, под въздействието на 
концепцията на новия публичен мениджмънт:  

Първо, държавните органи и техните администрации, 
днес, изпитват концептуален дефицит при реализиране на 
целите си. Един от основните проблеми, в този смисъл, е 
осигурияването на адекватно на потребностите на 
гражданите и бизнеса количество и качество на 
предлаганите публични услуги. В зависимост от това до 
каква степен публичната власт обезпечава изискванията на 
потребителите се съди за административната ú дейност.  

Второ, реалностите, произтичащи от глобализацията и 
евроинтеграцията, поставят въпроса за качествена 
трансформация на подходите и методите за управление в 

административна среда, свързани с повишаването на 
ефективността на държавното управление в съвременните 
реалии. Развитието на философията на публичните услуги 
превръща гражданите и техните организации в основен 
показател за необходимостта от дадена публична услуга. В 
ролята си на потребители, те поставят нови изисквания към 
структурата на администрацията и административните 
процеси, качеството на публичните услуги и бързината на 
предоставянето им, прозрачността и ефикасността на 
изпълнение на административните дейности, както и към 
подреждането на приоритетите при финансиране на нуждите 
от публични услуги. 

Трето, анализът на концепцията на новия публичен 
мениджмънт доказва, че бизнес-моделът на аутсорсинга 
удовлетворява, визираните от нея принципи, изисквания и 
подходи за промяна на управленската парадигма на 
държавните органи и техните администрации. Световната 
практика доказва, че чрез разработването на подходящи 
механизами за трансфер на неговия инструментариум, 
аутсорсингът се превръща в средство за повишаване на 
ефективността на публичното управление.  

Четвърто, използването на аутсорсинга позволява на 
администрациите да се концентрират върху ключовата си 
дейност, да получат достъп до най-добрите технологии и да 
привлекат първокласни специалисти, да споделят рисковете с 
партньорите си, а понякога и да получат допълнителен достъп до 
финанси. По такъв начин, предимствата на аутсорсинга като 
организационен модел могат да се обяснят преди всичко с 
рационални икономически мотиви.  
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Annotation: In theory and practice there is a variety of 
established international approaches and national legal 
regulations for management of municipal property. Of 
research interest is rather the need to improve management 
decisions in this area, thus could be overcome problems in the 
practice of Bulgarian municipalities, which derive from the 
tasks and specifics of local government. Research in the field 
of municipal property are focused primarily on the legal, 
structural and economic analysis, while opportunities to 
improve its management, in terms of its intrinsic connection 
with local government, a challenging and important research 
task. 

Key words: Management of municipal property, Local 
Government, Public and Private Municipal Property, 
Municipal Property Law 

Анотация: В теорията и практиката съществува 
многообразие от международно утвърдени подходи и 
национални законови регламенти за управление на 
общинската собственост. От изследователски интерес по-
скоро е необходимостта от усъвършенстване на 
управленските решения в тази сфера, като по такъв 
начин биха могли да се преодоляват проблемите в 
практиката на българските общини, които произтичат от 
спецификите и задачите на местното самоуправление. 
Научните изследвания в областта на общинската 
недвижима собственост са фокусирани предимно върху 
правния, устройствения и икономическия анализи, докато 
възможностите за подобряване на нейното управление, от 
гледна точка на неразривната му връзка с местното 
самоуправление, представлява предизвикателна и 
значима научноизследователска задача. 

Ключови думи: управление на общинската собственост, 
местно самоуправление, публична и частна общинска 
собственост, закон за обшщинската собственост 

 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Един от основните въпроси на съвременното регионално 

развитие, свързан с ефективното управление на общинските 
стопанства и тяхната материална основа, представлява 
дейността по управление на общинската собственост (УОС). 

В условията на пазарна икономика тази дейност има 
съществено значение за постигането на обосновани решения 
относно стратегическото управление и развитие на 
българските общини.  

УОС представлява високо организирана и динамично 
функционираща система, която обхваща съвкупност от 
нормативни регламенти, принципи, механизми и подходи, 
контролни и оценъчни инструменти, присъщи на местната 
демокрация, както и форми на участие на населението в 
местното самоуправление. Всички тези компоненти са под 
пряко или непряко подчинение на местната политическа 
власт, която функционира в името на общия интерес и 
осигурява на териториалната общност реални условия и 
средства за подобряване качеството на живота в общините.  

Протичащите изменения в социалната и икономическата 
сфери извеждат с още по-голяма актуалност проблемите на 
местното самоуправление, качеството и ефективността на 
което е в неразривна връзка с функционирането и етапното 
развитие на общинската собственост. Съвременните 
реалности водят до промяна в прилаганите подходи в УОС, 
както по отношение на законодателството, идеите и 
практиката на управление, така и по отношение на неговото 
активизиране по пътя на използване на модерни 
организационни и информационни системи и технологии, 
демократични форми на засилено обществено участие и др.  

Целта, поставена в настоящото изследване, е да се 
проучат в проблемен и перспективен план актуалните аспекти 
на управлението на общинската недвижима собственост в 
неговата взаимна връзка и обусловеност с процесите на 
местно самоуправление в българските общини. 

 В изпълнение на тази основна цел са поставени следните 
изследователски задачи: 

- да се характеризира същността на общинската 
собственост и проблематиката за нейното управление 
в теоретичен и практически план, от гледна точка на 
спецификата на местното самоуправление в България; 

- да се формулират насоки за политика, като възможни 
решения на идентифицираните основни проблеми при 
УОС в българските общини. 
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ІІ. АКТУАЛНИ ТЕОРЕТИЧНИ И 
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА 
СОБСТВЕНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА МЕСТНОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
На настоящия етап в теорията и практиката не се влага 

единно съдържание и еднакъв обхват при тълкуването на 
понятието „недвижима собственост”. Разнообразието от 
използваните категории, като: недвижима вещ, недвижимост, 
недвижим имот, реална собственост и други, произтича от 
факта, че се прилагат различни гледни точки по отношение на 
недвижимата собственост [17]: 

- географска концепция – фокусира се предимно върху 
физическите характеристиките на земята като: почва, 
вода, климат, природни ресурси, население, 
местоположение на индустрия, селско стопанство, 
търговия и други отрасли; 

- правна концепция – подразбира земята с всичко, което е 
трайно прикрепено към нея, както и всички права и 
задължения, свързани с интересите по отношение на 
земята; 

- икономическа концепция –  свързана е с разбирането, че 
земята е източник на блага, земята и нейните продукти 
имат икономическа стойност само в качеството им на 
стоки и услуги, които са полезни, желани и заплатени от 
потребителите [9]. 
В обобщение на различните концепции за понятието 

„недвижима собственост” за целите на нейното управление се 
приема, че тя обхваща земята и подобренията върху нея, с 
произтичащите от това имуществени права, като същите 
представляват обект на стойността и източник на блага [6].  

Действащата от 1991 г. Конституция на Република 
България провъзгласява общината като правен субект –
юридическо лице, което има право на своя собственост, която 
да използва в интерес на териториалната общност [7]. В 
продължение на това Законът за общинската собственост 
(ЗОС) удостоверява правото и дава легална дефиниция на 
двата вида собственост на общината – публична и частна, 
като определя техния самостоятелен правен облик и режим 
[5].  

Публичната общинска собственост обслужва 
осъществяването на властническите функции на органите на 
местно самоуправление и дейността на местната 
администрация – всички общински сгради с прилежащите им 
терени, обслужващи пряко административната дейност на 
общините, кметствата, общинските звена и служби, както и 
обслужващите ги обекти. По своето предназначение служи за 
трайно задоволяване на обществените потребности от местно 
значение – здравни, просветни, културни, спортни, 
инфраструктурни и др. По същество това са: сгради на 
училища, детски и здравни заведения читалища, стадиони, 
спортни зали, площади, паркове, градини и други. Имотите, 
публична общинска собственост са извадени от гражданския 
оборот – те не могат да се отдават под наем, да се отчуждават, 
да се прехвърлят в собственост на трети лица,  да се 
придобиват по давност, принципно не могат да се 
обременяват с ограничени вещни права освен в случаите, 
определени със закон. Всякакъв вид разпоредителни действия 
с такива имоти са нищожни.  

Частна общинска собственост са всички общински 
недвижими имоти, които не отговарят на правните признаци 
на публичната общинска собственост, съгласно разпоредбите 
на ЗОС. Частна общинска собственост са и плодовете и 
приходите от имотите, публична общинска собственост. Тези 
имоти участват в гражданския оборот – могат да бъдат 
предмет на всички видове разпоредителни сделки, с което 
реално се осигуряват част от собствените приходи, 

социалните и стопанските функции на общината.  
Тези законови постановки затвърждават значението на 

общината като основна административно-териториална 
единица на местното самоуправление. Във връзка с това 
възниква обективната необходимост от изграждането и 
поддържането на прави и обратни връзки между дейностите в 
обхвата на местното самоуправление и управлението на 
общинската собственост. Управлението на подобна релация 
може да осигури адекватното и ефективно развитие на 
основните структурни елементи на всяка община – територия, 
население и административна власт.  

От позицията на местното самоуправление и 
съсредоточването на съответната административна власт, 
управленските органи в общината осигуряват необходимите 
условия за съвместяване на разностранните права и интереси 
по повод на собствеността на различните субекти, действащи 
на територията на населеното място. Това предполага 
създаване на условия за развитие на бизнеса и подобряване на 
икономическия и социално-демографски профил на 
населеното място, развитие на отделните територии с 
отчитане на техния комплексен характер, подобряване на 
инвестиционната привлекателност на територията и др. От 
друга страна, местните органи на управление и местно 
самоуправление реализират политика по управление на 
общинска собственост, с която се осигуряват собствени 
приходи в местния бюджет, както и материалната основа за 
задоволяване на трайните потребности от местно значение.   

Най-ясно причинно-следствената връзка “местно 
самоуправление – управление на общинската собственост” се 
oткрива в следната зависимост – местното самоуправление, 
представлява база за формиране на органите за управление на 
общинската недвижима собственост. Местното 
самоуправление е вид управление, отличаващо се с известна 
специфика – надхвърля изпълнително-разпоредителната 
дейност, допълва се от правото на самоуправление на 
гражданите, делегирали го на съответните местни органи, 
включва разработване на стратегии, дългосрочни програми и 
политики в собствената сфера на компетентност на местните 
власти, предполага оценка на резултатите, ориентирани към 
ефективност, ефикасност и икономичност [2]. 

Гражданите участват в управлението на общината чрез 
избрани от тях органи на представителна власт – общински 
съвети и кметове. Общинските съвети като самостоятелни 
структури за самоуправление определят ресурсите за по-
ефективно стопанисване на местното имущество, фиксират 
границите и насоките на общинската политика и се определят 
като решаващи органи във вземането на конкретни мерки 
спрямо разпореждането с общинските недвижими обекти. 
Кметовете организират провеждането на цялостната политика 
за развитие на общината включително и по УОС, на база на 
действащите Конституция, закони и актове на общинския 
съвет, а именно: 

- насочват и координират дейността на специализираните 
изпълнителни органи и общинската администрация; 

- организират изпълнението на общинския бюджет, 
стратегическите програми, включително и по УОС, 
решенията на общинския съвет, задачите, които 
произтичат от законите, актовете на президента на 
републиката и на Министерския съвет; 

- възлагат или разрешават изработването на устройствени 
планове и техни изменения за територията на общината 
или за части от нея и др.  

В подготовката и реализирането на заложените в 
общинската политика мерки по УОС, важна роля заема 
общинската администрация. В структурата на всяка общинска 
администрация в зависимост от нейната големина се 
сформира дирекция или отдел, който подпомага органите на 
местно управление и самоуправление в провеждането на 
политиката на общината по придобиване, управление и 
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разпореждане с общинската собственост, жилищната дейност 
и капиталовите инвестиции. Дейностите, които извършват 
тези административни структури в най-общ план са 
ориентирани към: 

- правно-нормативно обслужване на общинската 
собственост; 

- деловодство, архив и информационно обслужване на 
управлението и разпореждането с имоти – общшинска 
собственост; 

- административното производство по управление на 
жилищния и нежищния фонд на общините и т. н.  

В практически план сферата на управление на общинската 
собственост генерира съществени проблеми от гледна точка 
на привидно противоречивите изисквания, произтичащи от 
самите задачи на местното самоуправление [10], както и от 
конкретните практики по реализация на правомощията на 
самоуправляващите се общности. Твърде широката сфера на 
дейност на местните власти в съчетание с бюджетния 
императив, свързан с перманентното ограничаване на 
общинските разходи, спъва усъвършенстването на самия 
процес и постигането на по-висока ефективност. Във връзка с 
това някои от основните (най-често срещани) проблеми в 
актуалната българска практика [3,4,8,11,12,13,14,15,16] се 
коренят в:  

- качеството на местната “нормотворческа дейност”, 
осъществявана от местните органи на управление и 
самоуправление в сферата на общинската собственост;  

- пропуски и нарушения в административните актове, 
издавани от органите, които реализират оперативното 
изпълнение на решенията по УОС;  

- противоречия при идентификацията на общинската 
недвижима собственост;  

- недостатъчна степен на информираност на 
населението относно приеманите управленски 
решения за общинската собственост.  

Утвъждаващата се тенденция за засилване позицията на 
местните общности в управлението на държавата, 
произтичаща от развиващите се процеси на децентрализация 
и демократизация на държавното управление, налага всяка 
община да приема съответната подзаконова нормативна база, 
с която се доуточняват общите параметри на законите, 
придават се решаващи правомощия на общинските съвети и 
кметове. Във връзка с това сред основните правомощия на 
общинския съвет е подробно да уреди и регламентира 
придобиването, управлението и разпореждането с общинска 
(публична и частна) собственост, както и да определи 
правомощията на общинските органи при осъществяване на 
тази дейност, в специална наредба [5]. В тези наредби – 
продукт на местната власт, се съдържат така нараречените 
“първични” правни норми, т. е. в тях се регламентират 
въпроси, неуредени от друг нормативен акт от по-висока 
степен. От качеството на тези нормативни документи до 
голяма степен зависи подробното и недвусмислено 
регламентиране на специфичните правила, процедури, 
компетентности, координация и контрол при УОС. 
Българската практика изобилства от примери за неефективно 
управление на собствеността и ощетяване на общините 
поради несъвършенства в местните нормативни документи, 
регламентиращи критериите, по които се извършват 
разпоредителните сделки с общинско недвижимо имущество 
[8].  

Например, замените на обекти частна общинска 
собственост са едно от слабите места на практиката по 
прилагане на ЗОС. Най-явната причина за извършваните 
неравностойни замени, при които се ощетява общината, 
респективно обществения интерес, е липса в наредбите на 
общините на точни и ясни критерии, по които се извършват 
замените и по специално за начина за оценка на това как е 
защитен общинският интерес.  

Други често срещани проблеми в практиката по УОС 
произтичат от неясното и неизчерпателно формулиране на 
основните права и задължения на страните по договорите за 
сключване на концесии и наеми. Ако те не са предварително 
обосновани в съответните наредби по смисъла на ЗОС, има 
опастност при изработването на договорите от лицата, които 
подготвят тръжната (конкурсната) документация да бъдат 
пропуснати важни клаузи, които: забраняват използването на 
общинския имот не по предназначение или преотдаването му 
на други лица; обезпечават общината чрез санкции и 
неустойки при нарушаване на сключените договори; вменяват 
на наемателите конкретни задължения по опазване и 
поддръжка на обектите и т. н.  

Допускането на неточности в издаваните индивидуални 
административни актове (заповеди) от кметовете също могат 
да породят проблеми в дейностите по управление на 
собствеността. Например, ЗОС регламентира необходимите 
реквизити, които трябва да съдържат заповедите за 
прекратяване на наемно правоотношение без търг или 
конкурс – основанието за прекратяване на наемния договор, 
събраните доказателства, установяващи наличието на 
основанието за прекратяване, срок за доброволно 
освобождаване (не по-дълъг от един месец). Практиката 
показва, че често издаваните заповеди не съдържат всички 
реквизити, поради което биват спирани или отменяни от съда. 
Най-често се пропуска точното формулиране на основанието 
за прекратяване на наемното отношение или не се дава точен 
срок за доброволно освобождаване.  

Управленски грешки се откриват и във връзка с процесите 
на идентификация на общинската собственост. Общините 
удостоверяват възникването, изменението и погасяването на 
правото си на собственост върху недвижими имоти, както 
публична общинска собственост, така и частна общинска 
собственост, с актове за общинска собственост [5]. От една 
страна, проблемите са свързани с факта, че в ЗОС съществува 
общо изброяване на обектите – собственост на 
административно-териториалната единица, но не е направено 
категорично разграничение на тези – публична и частна 
недвижима собственост. Това много често поражда 
съществени грешки от типа на актуване на публична 
общинска собственост за частна (най-често) и обратно, което 
води до загуби и пропуснати ползи от неправилно управление 
на общинската недвижима собственост.  

От друга страна, фактор за повишаване на ефективността 
при стопанисването на общинското имущество е качеството и 
скоростта на отнесените в патрониума на общините с акт за 
общинска собственост недвижимости. Сравнително по-
малките български общини изпитват сериозни проблеми в 
управлението и контрола на дейностите, свързани с 
придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост поради неприключилите все още процеси на 
идентификация и актуване.  

Например, в община Балчик, намираща се в 
Североизточната част на България, от общо 3107 имота – 
общинска собственост, до края на 2008 г. актове за общинска 
собственост са съставени за едва 736 от тях [12]. Причините 
за това са свързани основно с действията, които се отнасят до 
съставянето на тези актове, а именно: изготвяне на скица, 
удостоверение за отстояние и данъчна оценка, вписване в 
службата по вписвания. Тези дейности ангажират институции 
извън структурата на общинската администрация, както и 
значителен времеви и организационно-технически ресурс.   

Важно е да се отбележи, че неприключилият процес на 
идентификация на общинската собственост се предпоставя и 
от допуснатото неясно разграничаване и неравнопоставеност 
на видовете собственост – държавна и общинска [13]. Преди 
влизането в сила на промените в ЗОС през 2008 г. се наложи 
практиката общинската собственост да се доказва и съответно 
да се признава като такава, чрез дълги и тромави процедури 
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по така нареченото деактуване. Взаимоотношенията между 
държавата и местната власт по отношение на управлението на 
недвижимата собственост се възприемаха като процес на 
предоставяне на собственост от държавата на нейните органи, 
което съществено забави процеса на установяване 
(идентификация) на общинската собственост.  

Правилната идентификация на собствеността на 
териториалните единици е сред условията за ефективното й 
управление, тъй като е в основата на избора на подходящи 
механизми, които се разграничават според един основен 
критерий – видът й – публична или частна общинска 
собственост: 

- механизми за управление на публичната общинска 
собственост: безвъзмездно предоставяне за управление 
на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, 
отдаване под наем до 5 години при реда и условията на 
ЗОС, предоставяне на концесия, учредяване на 
ограничени вещни права в определени от закона случаи; 

- механизми за управление на частната общинска 
собственост: продажба, замяна, дарение, делба, отдаване 
под наем, безвъзмездно или възмездно учредяване/ 
прехвърляне на ограничени вещни права. 

УОС и усъвършенстването на дейностите по нейното 
придобиване, стопанисване и разпореждане следва да се 
извършва в интерес на хората от местната общност, съгласно 
постановките на ЗОС. В практиката на местното 
самоуправление в България, в частност по отношение на 
УОС, често проблеми се генерират поради факта, че не във 
всички случаи се гарантира “приемането от населението” на 
управленските решения, т. е. те трябва да са разбираеми за 
него. Особено важно е хората да са съпричастни към 
конкретното решение и да са убедени в неговата 
навременност и целесъобразност. Конкретно проблемите 
опират до неспособността на местната власт да надскочи 
„задължението си за публичност при УОС” и да премине към 
„неотменимо право на информиране на всеки заинтересован 
за всички процеси и дейности на това управление”. 
Публичността, макар да е основен принцип в местното 
самоуправление, в повечето случаи фиксира крайният момент 
на един управленски акт на местната власт. До голяма степен 
въпросите на „кухнята” при подготовката и приемането на 
управленското решение, свързано с общинската собственост, 
остават скрити за широк кръг хора. Подобно положение на 
практика отдалечава дейностите по УОС от постановките за 
публичност и прозрачност, като с това се създават и реални 
предпоставки за допускането на непрофесионално и дори 
корупционно поведение на въвлечените органи и 
административни служители. Всичко това изолира 
населението на съответната териториална общност от 
адекватно и непосредствено участие в управленските 
процеси, което в крайна сметка резултира в ниско качество на 
местното самоуправление.  

 
 
ІІІ. НАСОКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКА 

 
В ЕС липсва единна политика по УОС. Основно 

изискване в случая е регламентите по УОС да са съвместими 
и непротиворечиви с нормите за засилване на местната 
демокрация, с укрепване на териториалната, нормативната, 
финансовата и кадровата “автономност” на местните власти. 
Следователно удовлетворяването на целите по УОС почива 
на свободен избор на комбинация от принципи и механизми – 
обект на националните законодателства и управленски 
практики в отделните европейски страни. Това, от една 
страна, затруднява реализацията на политика, която лишена 
от категорични регламенти изобилства от принципи, правила, 
нормативи, механизми, подходи, инструменти и т. н. От друга 
страна, това създава предпоставки за свободни действия на 

местните власти, съобразно специфичните им правомощия, 
функции, цели, задачи, ресурси, териториален обхват. В този 
смисъл, липсата на изрични предписания вместо да 
затруднява и ограничава органите на местната власт, ги 
подтиква към по-ефективно и адекватно на действието на 
съвременните процеси поведение.  

В обобщение на коментираните по-горе проблеми на 
релацията „местно самоуправление – управление на 
общинската собственост” могат да се изведат някои насоки за 
подобряване на нормативната, институционалната и 
функционалната организация на дейностите по управление на 
общинската недвижима собственост.  

Повишаването като цяло на качеството на местното 
самоуправление зависи от преглед, преосмисляне и промяна 
при необходимост на подзаконовата нормативна база, приета 
от общинските съвети в изпълнения на отговорностите и 
правомощията, произтичащи от ЗОС. Прецизирането на 
наредбите за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост трябва да детайлизира и уточни всички 
основания и критерии реализиране на най-подходящите 
механизми и процедурите за придобиване, разпореждане, 
опазване и поддържане на общнската собственост – 
процедури за търгове и конкурси, съдържание на 
концесионни и наемни договори и т. н.  

На следващо място би могло да се постави подобряването 
на контрола върху качеството на издаваните индивидуални 
административни актове и сключваните договори от 
кметовете на общините. Особено важно от гледна точка на 
практиките за добро управление е издаваните заповеди и 
сключваните договори да са добре мотивирани, което 
означава, че те отразяват адекватно решенията на 
общинския съвет по УОС и могат да “издържат” на 
процедурите по съдебен контрол. Необходимо е резултатите 
от тях да са в съответствие с общинските интереси, от 
гледна точка на увеличаването на социално-икономическите 
ползи за общините и удовлетворяването на обществените 
потребности.  

На свой ред рационализирането и усъвършенстването на 
мениджмънта на общинските недвижимости изисква в 
общините да бъде направена изрична (собствена) 
класификация на общинските обекти недвижима собственост, 
която да бъде отправна точка в наредбата на общинския съвет 
в тази сфера. Ясното разграничаване на обектите публична и 
частна общинска собственост би довело до следните 
благотворни ефекти по отношение развитието на местното 
самоуправление и УОС:  

- пълно инвентаризиране на общинската собственост;  
- актуализиране или създаване (където липсват) на 

публичните регистри на общинското имущество;  
- подобряване и усъвършенстване на стратегическото 

планиране и оперативното програмиране при УОС, 
което ще внесе яснота, прозрачност и порядък в 
действията на органите и службите на общината; 

- осигуряване на достоверна информация за вида и 
характера на общинското имущество, необходима за 
отговорното и интелигентно приемане на решения 
относно способите за управление на собствеността, 
както и за по-стриктното съблюдаване на цялото 
приложно законодателство;  

- ускоряване на процеса на идентификация на 
собствеността на териториалните единици и 
повишаване на качеството на дейностите по актуване 
и деактуване. 

Спецификите на местното самоуправление налагат 
провеждане на активна информационна политика на 
общините относно вида и характера на информацията, 
свързана с решенията по УОС. Работата за повишаване 
качеството на информационното обслужване на гражданите и 
бизнеса ще подпомогне постигането на по-голяма 
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прозрачност и ефективност в управлението на общинската 
собственост. Дейностите могат да се разгърнат в две 
направления – работа с гражданите и работа с регионалните 
медии. 

В първото направление могат да се осъществяват 
следните стъпки [3]: 

- привличане на гражданите в процеса на 
осъществяване на местната нормотворческа дейност – 
прецизиране на наредбите и процедурите по 
управление и разпореждане с общинска собственост; 

- изграждане и поддържане на информационна база 
данни на общинските активи с цел прозрачност и 
контрол по тяхното стопанисване; 

- публикуване на тематични поредици по въпросите на 
тръжните и конкурсни процедури (справочници, 
наръчници, инструкции, методически указания и др.); 

- публично представяне на предлаганите общински 
обекти чрез обяви, репортажи, информационни 
бюлетини и др.; 

- анкетно проучване и обратна връзка за получените 
резултати и нерешени проблеми. 

Работата във второто направление предполага въвличане 
на медиите като активно звено в пропагандирането на 
успешни ходове на местната власт на разбираем и 
общодостъпен за населението език. Това налага ново 
отношение и работа с медиите чрез използване на съвременни 
комуникации, пропагандиране, осведомяване, афиширане, 
специална информационна служба за работа с медиите и 
населението, активни форми на контактуване, местна 
общинска преса, бюлетин, богат интернет сайт и др.  

Не на последно място по значение стои изискването за 
засилване на контрола върху изпълнението на приетите  
решения по УОС и въвеждане на механизми за обратна 
връзка след изпълнението им. Записано по подобен начин 
това условие звучи като клише и може да бъде открито във 
всяка стратегия, програма или платформа, отнасяща се до 
всяка обществена политика. Проблемът в конкретния случай 
се състои в това, че ЗОС не е предвидил създаване на 
специални комисии в общините, които да извършват контрол 
по сделките за придобиване, управление и разпореждане с 
общинското имущество. В българската практика тези 
контролни функции се поемат от дирекциите или отделите, 
които се занимават с общинската собственост. Това 
предполага, че проследяването на изпълнението на 
договореностите не е достатъчно ефективно. Решението за 
преодоляване на тези несъвършенства е свързано с 
възможността контролът по сделките с общинска собственост 
да бъде възложен на специално структурирана за целта 
комисия за следдоговорен контрол [4]. Участие в нея биха 
могли да вземат заместник кмет, в чийто ресор е УОС, 
директора на съответната дирекция по УОС, както и 
общински съветници. В правомощията на Комисията биха 
могли да влизат: контрол за изпълнението на всички 
договорени условия, прилагане на предвидените в ЗОС 
санкции при тяхното неизпълнение, предложения за 
анулиране на сделки, при констатиране на драстични 
нарушения в сключените договори. Въвеждането  на подобна 
практика би подобрило контролът върху изпълнението на 
сключените сделки, след проведени търгове и конкурси по 
ЗОС, ще се гарантира по-голяма прозрачност в договорните 
отношения, по които общините са страни, ще се активизират 
плащанията по сделките и ще се увеличат собствените 
приходи в общинските бюджети.  
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Abstract: Selection, appraisal and training are key 

activities in the operational management of human resources 
professional whose performance depends on the success and 
effectiveness of any organization, its ability to find, and 
retain talented employees stands. The process of establishing 
a system of performance appraisal (evaluation) of employees 
in the district administration is subject to the understanding 
of the need for modernization of the Bulgarian 
administration by forming a competent staff. 
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Анотация: Подборът, атестирането и 

квалификацията са ключови дейности в оперативното 
управление на човешките ресурси, от чието 
професионално извършване зависи успеха и 
ефективността на всяка организация, способността й да 
намира, задържа и откроява талантливите служители. 
Процесът по създаване на система за атестиране 
(оценяване) на служителите в районната администрация 
е подчинен на разбирането за необходимостта от 
модернизиране на българската администрация чрез 
формиране на компетентни служители. 

Ключови думи: управление на човешките ресурси, 
районни администрации, система за оценка на 
изпълнението, модел за оперативно управление 

 
 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Безспорно, в управлението на човешките ресурси 

в районната администрация има пропуски и грешки и 
това рефлектира върху процесите, процедурите и 
обективността на оценяването и стимулирането на 
служителите. Оценката не се извършва от машина, а от 
човек, поради което допусканите грешки при 
атестирането имат естествена субективна природа, 
стига това да не е проява на субективизъм. Целта 
поставена в настоящият  доклад, е да се разкрият, 
анализират и представят в схематизиран вид 
пропуските, грешките и субективното управленско 
поведение в хода на провежданите атестации на 
служителите в районната администрация, като негатив 
по отношение на управленските способности в 
публичния сектор.  

1. ас. Павлина Ямукова, Варна к.к. Чайка , ВСУ 
„Черноризец Храбър”, факултет „Международна 
икономика и администрация” 

Съвременното разбиране за управлението на 
човешките ресурси в районната администрация, 
включва прилагане на набор от политики, насочени 
към максимална организационна интеграция, 
ангажираност на служителите, гъвкавост и качество на 
работата. Общата цел на управлението на човешките 
ресурси е да гарантира, че организацията е в състояние 
да постигне успех чрез своите служители. 
Управлението на човешките ресурси има и етично 
измерение, което означава, че то създава условия за 
ефективна реализация на правата и нуждите на хората 
в организацията. 

Като оперативен метод, управлението на 
човешките ресурси се определя текущо в зависимост 
от възникващите кадрови задачи и проблеми. 
Анализът на факторите, влияещи върху развитието 
на системата за управление на човешките ресурси в 
районната администрация, дава основание най-общо 
те да се обособяват в две основни групи: 

1) Обективни: 
o несъвършенство на нормативната база; 
o ограничени публични ресурси; 
o различия в представите и възможностите за 

вида, мястото и начина за предоставяне на 
административни услуги в Интернет среда и т.н. 
 2) Субективни: 

o Неефикасно и неефективно функционираща 
административна система; 

o дублирания и припокриване на правомощията 
и функциите на различни административни структури 
и/или административни длъжности; 

o ниска мотивация на административните 
служители. 

Темата на настоящия доклад е провокирана от 
съществуването на някои неблагоприятни практики в 
управленската сфера, а именно: системата за 
атестиране и оценка на изпълнението е противоречива 
и недостатъчно актуална като нормативна уредба в 
обхвата на цялата публична администрация, и в 
частност – в районната администрация, което създава 
проблеми в практиката на атестирането и оценка на 
кадрите. 

В настоящото изложение е представено и се 
доказва становището, че качественото управление на 
човешките ресурси включва и постигането на  
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правилно и рационално управление на атестирането и 
стимулирането на човешките ресурси в районната 
администрация, в условията на криза, като се 
акцентира предимно върху промяна в системата за 
годишна оценка на изпълнението на различни нива – 
административна структура, структурно звено, 
индивидуално изпълнение на служителя. 

 
 

II. МОДЕЛ ЗА ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РАЙОННИТЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ 
 
II.1. ПРОБЛЕМИ НА СИСТЕМАТА ЗА ОЦЕНКА НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА И 
УПРАВЛЕНИЕ НА СТИМУЛИРАНЕТО 
 

Подборът, атестирането и квалификацията са 
ключови дейности в оперативното управление на 
човешките ресурси, от чието професионално 
извършване зависи успеха и ефективността на всяка 
организация, способността й да намира, задържа и 
откроява талантливите служители. Процесът по 
създаване на система за атестиране (оценяване) на 
служителите в районната администрация е подчинен 
на разбирането за необходимостта от модернизиране 
на българската администрация чрез формиране на 
компетентни служители. В резултат на създадената 
система всеки служител би следвало да знае какво се 
очаква от него, на какви ресурси и подкрепа може да 
разчита, както и да е все по-съпричастен към 
конкретната си работа. В този смисъл е необходимо 
всички служители в администрацията да се оценяват 
по една и съща система, която се прилага справедливо 
и последователно. 

В публичните организации съществуват и 
проблеми, свързани с отсъствието на системна оценка 
на дейността на индивидуалния труд на служителя. 
Индивидуалният труд дори да се оценява, прави се по 
отделни дейности, т.е. не се прилага пряка оценка на 
индивидуалния труд. Отсъствието на надеждна 
система за измерване на резултатите от работата 
и оценката на дейността на всеки колектив 
(административна структура/структурно звено в нея) 
до известна степен прави индивидуалната оценка на 
служителя субективна и произволна. Нещо повече,  
липсата на оценка за дейността на организацията като 
цяло ограничава възможностите за повишаване на 
нейната ефективност. 

От гледна точка на съвременния мениджмънт, 
управлението на стимулирането е сложен и творчески 
процес, изискващ хармонично съчетаване на 
материалните и морални стимули, постоянна корекция 
и усъвършенстване на техните системи.  

Съществуват редица проблеми при прилагането на 
системата за оценка на изпълнението на длъжността, 
свързани със системата за заплащане на труда. 
Размерът на процентното увеличение на основната 
заплата на дадено лице (което обикновено се прави на 
годишна база) НЕ/зависи от оценката на 

изпълнението, дадена на това лице по време на 
атестационната процедура. Обективната оценка на 
изпълнението е доминиращият и най-често засегнат 
проблем. 

Един от проблемите, в това отношение е, че 
доброто изпълнение не се възнаграждава бързо поради 
закъснението от атестационната дискусия 
(заключителната среща) през м. ноември всяка година 
и последващото цифрово изражение на оценката, 
което се прави с увеличението едва в средата (за 
варненската общинска администрация едва през 
есента) на следващата година, т.е., близо година по-
късно. Това влияе отрицателно на мотивацията. 
Въвеждане на  възможност за гъвкаво извършване на 
плащания и в друго време може да компенсира този 
недостатък. 

Тези и други проблеми се повлияват оснжвно от 
четири трудности: 

o Оценките, дадени от ръководителите, се 
приемат за субективни: единствено и само прекият 
ръководител на служителя (оценяващият ръководител) 
поставя оценките, докато процедурата налага 
висшестоящият ръководител (контролиращият 
ръководител) също да участва. Това вероятно 
означава, че някои служители не разбират процедурата 
или че контролиращите ръководители не внасят 
необходимия баланс в оценките, давани от 
оценяващите ръководители.  

o Трудности при изготвянето на Работен 
план по измерими критерии: това до голяма степен се 
отнася до длъжности, които по своята същност 
представляват реакция на събития или пък са пределно 
рутинни, с краткосрочни задачи. Друг проблем с 
Работния план за хората на такива длъжности е, че 
документацията налага това да бъде годишен план, 
което води до непълноти в изпълнението и до 
вписване на обобщени формулировки, чието 
оценяване впоследствие е затруднено. 

o Компетентности: по този пункт 
възникват два основни проблема. Първият отразява 
съмнението на някои от държавните служители 
относно това дали компетентностите в процедурата по 
оценяването отразяват достатъчно точно естеството на 
тяхната длъжност. Вторият проблем е в двете 
различни скали за оценка, които се използват за 
оценка на компетентностите – едната – от 1 до 3, а 
другата – от 1 до 5.  

o Формалност на процедурата по 
оценяването: това е един от проблемите, който не е 
свързан с обективната оценка на изпълнението. Това 
се отнасяше повече до Междинната среща, отколкото 
до годишната атестация.  
 
II.2. ПРИОРИТЕТИ, ПОДХОДИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ПРОМЯНА В СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В РАЙОННИТЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ 
 

Основните външни фактори, които препятстват в 
определена степен ефикасното и ефективно 
изпълнение  на процесите по управление на човешките 
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ресурси,  в районната администрация (а и в 
публичната администрация като цяло) произтичат от 
липсата на: 

1) цялостна политика, включително и на 
секторна, по управление на човешките ресурси; 

2)  конкретна стратегия за човешките ресурси, 
указваща насоките, инструментите и средствата за 
реализирането на заложените в плановете 
стратегически и дори оперативни цели; 

3) система за идентифициране на конкретни, а 
не общи, стандарти за изпълнение на длъжността; 

4) механизъм за определяне на ефективни 
критерии за оценка на служебното изпълнение; 

5) система за годишна оценка на изпълнението 
на различни нива – административна структура, 
структурно звено, индивидуално изпълнение на 
служителя; 

6) система от параметри за внедряване на 
мониторинг по изпълнението на заложените цели. 

За да се провежда успешно кадровата политика в 
една администрация, е необходимо да се изгради 
система за управление на човешките ресурси. Чрез 
системата се материализира идеята и философията на 
кадровата политика и същевременно се създават 
организационни условия за изпълнението на една от 5-
те основни функции на управление (планиране, 
организация, кадрово осигуряване, ръководство и 
контрол). Характерно за тази основна функция е, че тя 
е органически свързана с всички останали и обслужва 
цялостната дейност на районната администрация.  

 Една от първите задачи на всяка организация е да 
следи за развитието на човешкия си ресурс – чрез 
правилно поставена и провеждана кадрова политика, 
ясна система за оценяване на представянето на 
персонала, дългосрочна и краткосрочна стратегия за 
обучение на всички нива на персонала, възможности 
за растеж в организационната йерархия и др. Ето защо 
създаването на Стратегия за развитие на човешките 
ресурси (в самите районни администрации) е начална 
стъпка, която следва да се приеме като системно 
усилие за изграждане на съвременна администрация.  

Постигането на подходящ баланс между мерките 
за стимулиране на доброто изпълнение е силен 
мотивационен фактор за служителите в районната 
администрация, тъй като представлява реален израз на 
признаването на постиженията в съответствие с 
ценностите на държавната служба. В този смисъл, 
промяна в системата за оценка на изпълнението на 
служителите в районната администрация (като базово 
направление на промяна), е изключително важно 
условие. 

Моделът за управление на човешките ресурси в 
районната администрация, предложен в настоящия 
доклад,  представлява модел за оперативно управление 
на човешките ресурси, насочен към постигане на 
краткосрочни цели, като включва следните области на 
промяна на системата за управление на човешките 
ресурси:  

o Работно планиране на изпълнението. 

o Изпълнение, мониторинг и преглед на 
изпълнението. 

o Оценка на изпълнението. 
Основните предпоставки за промяна в системата 

за оценка на изпълнението на служителите в 
районната администрация, следва да включват: 

1) Въвеждане на основни елементи на 
ориентирано към резултати управление на 
изпълнението: 

o ясна рамка за програмиране на 
политиките – на ниво районна администрация и на 
структурно ниво;  

o ефективи механизми за финансово 
управление – програмно и ориентирано към резултати 
бюджетиране; 

o инструменти и индикатори за 
измерване на изпълнението.  

2)  Подобряване на управлението на 
човешките ресурси в районната администрация: 

o координация на политиката за управление 
и развитие на човешките ресурси; 

o прилагане на ефективни механизми за 
мотивиране на служителите; 

o активно включване на служителите в 
процеса на планиране на тяхното професионално и 
служебно развитие. 

Като управленска дейност, съвременното 
управление на човешките ресурси в районната 
администрация следва да осигурява интегриран 
управленски подход, базиран върху оценката на 
представянето и обвързващ постигането на 
определени трудови резултати с възнаграждението на 
персонала. Следователно, търсената промяна в  
системата за оценка на изпълнението, следва да 
акцентира главно върху обвързване на атестирането с 
обратната връзка от вътрешните и външни клиенти на 
администрацията за постигане на максимална 
обективност на изпълнението на длъжността. Оттук 
произтича необходимостта от идентифициране на 
конкретни, а не общи и в същото време ефективни 
критерии за оценка на служебното изпълнение, както 
и параметри за внедряване на мониторинг по 
изпълнението на заложените цели. 

 
II.3. РАБОТНО ПЛАНИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕ-НИЕТО, 
ИЗПЪЛНЕНИЕ, МОНИТОРИНГ И ПРЕГЛЕД НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

 
Ефективното управление на изпълнението следва 

да се основава на ясни и оповестени вътрешни 
управленски стандарти. В тази връзка се предлага да  
включват: 

o Работен план на административната 
структура; 

o Работен план на административното звено; 
o Индивидуален работен план.; 

Въз основа на утвърдения работен план на 
административната структура (в случая 
първостепенния разпоредител с бюджетни средства – 
общинската административна структура), 
ръководителите на административните звена 
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(районните администрации) изготвят предложение за 
план за дейността на звената в тях (обща 
администрация и специализирана администрация). 
Този план ще конкретизира целите, дейностите и 
резултатите, които трябва да бъдат постигнати от 
съответното структурно звено (дирекции и отдели) в 
съответствие с неговите нормативно определени 
функции. Процесът на изготвяне на работни планове 
на административните звена следва общата логика на 
подготовката на работния план на 
общинската/районната администрация, като включва и 
компонент за гарантиране на нужния капацитет за 
постигане на определените цели. Това е компонентът 
„подобряване на изпълнението в администрацията”, 
насочен в голяма степен към звената за управление на 
човешките ресурси. В него се конкретизират 
стандартите за изпълнението на служителите. 

Промяната на системата за управление на 
човешките ресурси се предлага да  акцентира върху 
включването на служителите във всички етапи на 
процеса. В този смисъл се предвижда подобряване на 
механизма за подготовка на индивидуални работни 
планове (ИРП) и е актуализирано съдържанието на 
самите индивидуални работни планове. Всеки 
служител, съвместно с оценяващия ръководител, ще 
изготвя и съгласува свой индивидуален работен план, 
който включва: 

o целите и изискванията към изпълнението, 
които служителя трябва да постигне през периода; 

o компетентности, които да бъдат показани 
при изпълнение на работата; 

o целите на служителя по отношение на 
неговото служебно и професионално развитие за 
периода; 

o план за обучение. 
В индивидуалния работен план следва да бъдат 

определени най-малко три цели, които обхващат 
различни области на дейността и основните 
задължения на служителя, включени в длъжностната 
характеристика. 
Критерии за изпълнение: 

o ясно определени резултати; 
o количествени критерии; 
o качествени критерии; 
o спазване на определените срокове; 
o други, в зависимост от съответната цел. 

За ориентираното към резултати управление на 
изпълнението личният ангажимент на служителите 
към целите на организацията е генератор за 
повишаване на качеството, ефективността и 
ефикасността на дейността.  

Ефективността от управлението на 
изпълнението зависи от степента, в която служителите 
на всички нива виждат връзката между своята работа и 
целите на организацията. Ефектът от прилагането на 
този подход е двустранен – и за районната 
администрация, и за конкретния служител. В този 
смисъл показателите за ефективност на 
изпълнението представят процеса на изпълнение чрез 
съпоставяне на постигнатите резултати с вложените 

ресурси. От друга страна, показателите за оценка на 
трудовото представяне трябва да отразяват 
резултатите, а не вложените усилия и да са измерими. 
Като такива, е наложително да опишат параметрите на 
състоянието при постигане на заявените цели в 
следния формат: 

o постигане на определен резултат; 
постигане на определена количествена стойност;  

o постигане на определена качествена 
характеристика;  

o спазване на етапите и сроковете за 
изпълнение.  

Ефективността на изпълнението се осигурява, 
разбира се,  от надеждни контролни механизми. 

Изпълнението е елемент на управленската 
дейност, която се определя като организация, методи и 
процедури, прилагани за постигането на определените 
стратегически и оперативни цели така, че да се 
гарантират очакваните резултати и законосъобразно и 
ефективно използване на ресурсите в съответствия с 
поставените цели. 

Ефективният управленски мониторинг и контрол 
несъмнено е от първостепенно значение за успешната 
работа на районната администрация като средство, 
гарантиращо правилно изпълнение на начертаната от 
висшето ръководство политиката от страна на 
организацията и като защита срещу разхищения и 
злоупотреби. Изграждането на ефективни процедури 
за ежедневно управление на изпълнението е 
предизвикателство за всяка организация и се определя 
от широкообхватния характер и спецификата на 
дейностите, осъществявани от публичната 
администрация. 

Организационният модел за управление на 
човешките ресурси се определя от мисията и целите на 
административната структура, но зависи в най-голяма 
степен от управлението на изпълнението, методите, 
процедурите и другите действия, които следва да 
дават достатъчна увереност, че действията са насочени 
към постигане на определените цели, а резултатите и 
услугите са подходящи и с високо качество. 

Обратната връзка по отношение на 
индивидуалното изпълнение е съществен елемент за 
ориентираното към резултатите управление на 
изпълнението, който подчертава непрекъснатия 
характер на процеса. Междинният преглед на 
изпълнението е част от управленския процес и се 
изразява в провеждане на междинна среща 
(обикновено в средата на периода за изпълнение – м. 
юли) между служителя и оценяващия ръководител за 
преглед на изпълнението. Обратната връзка в това 
отношение трябва да се позовава на факти, свързани с 
резултатите, начина на изпълнение и съществените 
поведенчески прояви.  
 
II.4.  ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Целите на процедурата по оценка на изпълнението 
могат и следва да се определят  в следния порядък: 

o Степента, в която са постигнати целите на 
организацията; 
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o Обективен преглед на изпълнението на 
служебните задължения на служителите в районната 
администрация;  

o Определяне на приноса на отделния 
служител за изпълнението на целите на съответната 
административна структура.  

Годишната оценка на изпълнението на 
дейността следва да се извършва в порядък на ниво 
административна структура, на ниво стректурно звено 
и на ниво индивидуално изпълнение, по 
предварително определените критерии въз основа на 
следните показатели: 

o професионални резултати, постигнати при 
изпълнението на отделните цели, определени в 
работните планове; 

o показани компетентности при изпълнение 
на служебните задължения. 

Предложим механизъм за оценка на изпълнението 
на ниво административна структура е периодичният 
анализ и оценката на ефективността на дейността на 
администрацията, определени в утвърдената от 
министър-председателя на република България. 

Оценката  на изпълнението на ниво 
административно звено се предлага да включва: 

o анализ на изпълнението на възложените 
задачи; 

o анализ на законосъобразността на 
разходване на ресурсите, осигуряващи съответното 
структурно звено; 

o структуриране на звеното и неговия 
административен капацитет. 

Оценяването на индивидуалното изпълнение се 
предлага да се възприема като оценка на 
ефективността и ефикасността, с които служителят е 
изпълнил предварително определени индивидуални 
цели спрямо зададени критерии и на проявените от 
него компетентности. Като присъщи характеристики 
на този процес ще предложим: 

o обратната връзка към служителите за 
подобряване на изпълнението; 

o определяне на бъдещите нужди от 
обучение; 

o документиране на критериите, използвани 
за разпределяне на възнагражденията; 

o основа за решенията, свързани с 
управлението на човешките ресурси; 

o възможност за определяне на проблемите 
и потенциала за развитие на административните 
структури. 

Съществува и се предлага възможност в 
годишната оценка да се включи и оценка на 
изпълнението на цели, които не са включени в 
индивидуалните планове, но са постигнати през 
периода. Аналогично от оценката следва да бъдат 
изключени цели, чието изпълнение не е постигнато по 
обективни причини. 

Съществува и се предлага възможност в 
годишната оценка да се включи и самооценка на 
изпълнението. Целта на самооценката е отчитане на 
мнението на оценявания служител в процеса на 

оценка. Всеки служител самостоятелно се оценява по 
посочените показатели и попълва съответните раздели 
от формуляра за оценка. На заключителната среща 
оценяващият ръководител и оценяваният обсъждат 
изпълнението на целите в работния план по 
посочените показатели, включително самооценката на 
служителя. 

Предлага се в годишната оценка да се включи и 
оценка на индивидуалното изпълнение, извършена и 
от трето, независимо лице - прекият ръководител на 
оценяващия ръководител.  

Въвеждането на „самооценката” и „третата 
независима оценка” е безспорно механизъм за 
увеличаване на обективността на оценката. 

Оценките на оценяващия ръководител, 
самооценката и оценката на третото лице е възможно 
да се  формират по формулите: 

 
ОО = 0,6 Роо + 0,4 Коо, 

 
Където: ОО е оценката на оценяващия ръководител; 
Роо – оценката на оценяващия ръководител по 
показател резултати; 
Коо – оценка по показател компетентности на 
оценяващия ръководител. 
 

СО = 0,6 Рсо + 0,4 Ксо 
 

Където: СО е самооценката на служителя; 
Рсо – самооценката на служителя по показател на 
резултати; 
Ксо – самооценката на служителя по показател 
компетентности. 
 

ОТЛ  = 0,6 Ротл + 0,4 Котл 
 

Където: ОТЛ е оценката на третото лице; 
Ротл – оценката на третото лице по показател на 
резултати; 
Котл – оценката на третото лице по показател 
компетентности. 

Годишната оценка за изпълнението предлагаме да 
се формира от оценките по определените показатели, 
като се изчислява със закръгляване до втория 
десетичен знак по формулата: 

 
ГОИД = 0,2 СО + 0,4 ОО + 0,4 ОТЛ 
 

Където: ГОИД е годишната оценка за изпълнението на 
длъжността; 
 
СО – самооценка; 
ОО – оценка на оценяващия ръководител; 
ОТЛ - оценката на третото лице. 

В този предложен случай, ГОИД ще се определя 
както следва: 

o Оценки от 1 до 1.50 определят ГОИД 
„Изключително изпълнение”; 

o Оценки от 1,51 до 2,50 определят ГОИД 
„Изпълнението е над изискванията”; 
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o Оценки от 2,51 до 3,50 определят ГОИД 
„Изпълнението отговаря на изпълнението”; 

o Оценки от 3,51 до 4,50 определят ГОИД 
„Изпълнението не отговаря напълно на изискванията, 
необходимо е подобрение”; 

o Оценки над 4,51 определят ГОИД 
„Непривмливо изпълнение”. 

ГОИД се изчислява по определения ред, когато 
разликата между оценката от оценяващия ръководител 
и самооценката на служителя е не повече от една 
единица за съответния показател. 

Когато разликата между оценката от оценяващия 
ръководител и самооценката на служителя за 
съотетния показател е по-голяма от една единица, 
оценката е спорна. 

В този и във всички останали случаи, 
контролиращо лице по годишната оценка за 
изпълнението на длъжността, за всички служители, се 
предлага да бъде единствено и само кмета на района, 
като лице, което упражнява общо ръководство и 
контрол на администрацията и представлява района. 
 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

Системата за оценка на изпълнението на 
служителите в районната администрация е преди 
всичко опит да се подобри реалното професионално 
поведение на сътрудника и неговите ключови 
елементи – компетенциите. В този смисъл тя не 
преследва в достатъчна степен диагностичен ефект, а 
комуникативна цел. На служителя не се съобщава 
информация, която да подобри неговото 
професионално поведение в бъдеще. 

Налага се изводът: Като цяло при оценяване на 
индивидуалното изпълнение  не се отбелязват 
стъпките към подобряването на професионалното 
поведение на служителите в проблемните зони, поради 
което, тази система като процес, не се съдейства в 
достатъчна степен за усъвършенстване управленските 
способности на държавните служители и последващ 
административен капацитет на администрацията.  

Препоръчва се оценката на резултатите да се 
базира на поставените цели, а не на стандартните 
критерии за длъжността. Същевременно 
степенуването според постигнатите резултати не 
трябва да е много подробен и непроменлив. 
Поставените цели за индивидуална оценка трябва да 
служат като база за непрекъснат диалог между 
ръководителя и служителя през цялата година. В края 
на годината да бъде предоставена подробна 
информация за направената атестация. Прозрачността 
на целия процес е ключов фактор за успеха, който в 
крайна сметка разчита по-скоро на ефективно 
измерване на резултатите, отколкото на 
разпределението на възнагражденията. 

За бъде проведена успешно атестацията, на първо 
място е необходимо да бъде създадена атестационна 
комисия. Това са хората, на които да бъде доверено да 
разработят и утвърдят процедурата по атестирането. 
Комисията трябва да определи ключовите принципи 
на атестацията, да изброи компетенциите за всеки вид 

служител и ръководител. Всички ключове принципи 
на повеждането на атестацията трябва да бъдат 
отразени в Инструкция, която също трябва да бъде 
изработена от Комисията. 

За да бъдат намалени до минимум 
индивидуалните колебания в оценките и за да бъде 
създадена тройна защита срещу субективизма трябва 
да се използват специални методи, под формата на 
поведенски скали. Друго предложение в тази насока е 
осъществяването на процеса по оценка на 
изпълнението да се осъществява едновременно от 
оценявания (чрез самооценка на изпълнението), от 
оценяващия ръководител  и съответно трето – 
независимо лице, по подразбиране оценяващия на  
оценяващия  ръководител (чрез оценка на 
изпълнението). 

Важен евристичен ход в атерстирането е 
задължителната самооценка на служителя (преди 
оценката на ръководителя и на другите експерти). 
Самооценката позволява още веднъж да бъде 
проанализирана неговата дейност за отчетния период, 
да бъдат изяснени фактите, да бъдат обмислени 
крачките към саморазвитието. 

Поставените цели за индивидуална оценка трябва 
да служат като база за непрекъснат диалог между 
ръководителя и служителя през цялата година.  

Промяната на системата за оценка на 
изпълнението на служителите в районната 
администрация е със сигурност реален управленски 
инструмент за подобряване мотивацията, 
ефикасността, ефективността и обществената 
отговорност на служителите. 

Една концептуална схема за управление на 
изпълнението включва формата на класификация на 
постиженията, която обикновено се извършва по 
време на или след оценката на изпълнението. 
Съдържа: 

o Оценка на изпълнението на ниво 
административна структура; 

o Оценка на изпълнението на ниво 
структурно ниво - админстративно звено;  

o Оцнка на индивидуалното изпълнение. 
  

ЛИТЕРАТУРА 
1. Борисова, Е., Грешките, допускани от 

ръководителите при атестиране – наблюдения и анализи, 
електронно издание “Персонал Микс”, www.permix.ru 

2. Василев, Б., Човешкият фактор-предизвикателства 
пред прага на XXI век, Варна, ВСУ-УНК, 2000 

3. Демке, К., Държавният служител - начин на 
действие, София, НБО, 2006 

4. Недялкова, А., „Управление на човешките ресурси. 
Мотивационни техники”, Варна, ИК„Компас”, 1996 

5. Demmke, Ch. European Civil Services between 
Traditionan and Reform, EIPA, Netherland, 2009 

6. Niskanen, W. (1971). Bureaucracy and Representative 
Govermment. Chicago: Aldine\Atherton  

7. Литягин, А., Эффективная аттестация, сп. 
“Кадровое дело”, бр.9, 2003, http://www.hrc.ru 

8. Пол, Д., Эффективность государственного 
управления, М., 1998 г. 

http://www.permix.ru
http://www.hrc.ru


Volume 4  Number 3 September 2011 

 26 

New applications of Reengineering to optimize services 
for Citizens Online 

 Нови приложения на реинженеринга за 
оптимизация на услугите за гражданите в интернет 
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Abstract: Purpose of the present article is to give a meaning in 
a theoretical point of view to the expansion of the 
reengineering application for elaboration of the 
administrative and servicing processes in electronic 
environment.  
Key words: reengineering, optimization, e-services, front-
office, back-office, organizational changes 

 
 
Практическото осъществяване на реинженеринга 

на публичната администрация по всяка вероятност ще го 
превърне в един от основните инструменти за осъществяване 
на административната реформа в България, защото главното 
изискване към тази реформа  – тя да осигури основна 
промяна на базата на технологичната революция, е 
непосилно за изпълнение без ефективно използване на 
информационните технологии, и то само след като 
приложението им се предшества от оптимизация на 
същността и съдържанието на административните процеси и 
технологии. По този начин ще се осъществи и отдавнашната 
мечта на гражданина-данъкоплатец – постоянно да се 
намалява “цената” на администрацията (включваща нейната 
издръжка от бюджета, цената на публичните услуги и т.н.). 

В тази насока авторът споделя мнението на редица 
наши и чужди изследователи1, че едно от перспективните 
направления за съществена промяна на функционирането на 
публичната администрация е изследването на 
възможностите за адаптиране на концепцията за 
реинженеринга на Майкъл Хамър и Джеймс Чампи2 към 
организациите в публичния сектор.  

Анализът на административната практика у нас 
показва, че в държавната администрация на различните 
равнища се осъществяват множество сложни, често 
взаимосвързани административни процеси, чиито операции 
се изпълняват не просто от различни специалисти, но и от 
различни звена в едно ведомство или дори от различни 

                                                             
* Доц.д-р Светла Михалева, факултет „Международна икономика и 
администрация” при ВСУ „Черноризец Храбър”, катедра 
„Администрация и управление, e-mail: mihaleva_s@abv.bg  
1 Вж. напр. Димитров, Д., Й. Подходи при изследване на 
управлението на социално-икономическите системи. С., УНСС, 
1990; Handy, Ch. Beyond Certenly: the Changing Worlds of 
Organizations. London, Hutchinson,1995. 
2 Hammer, M. and J. Champy. Reengineering the Corporation: A 
Manifesto for Business Revolution. Harper Business, New York, NY, 
1993. 

ведомства. Поради това например най-често извършването 
на административна услуга е свързано със загуба на много 
време от гражданите, което освен другото създава 
потенциални възможности за оказване на корупционен 
натиск. По общото мнение на множество експерти на страни 
от ЕС, посещавали България, административните процеси у 
нас протичат мудно, усложнено и без нужната ефективност и 
ефикасност.   

Перспективността на това ново изследователско 
направление се споделя и от международноизвестния учен 
проф. д.ик.н. Д. Димитров3, който посочва, че 
реинженерингът може да намери своето успешно 
приложение не само в техническите и икономическите, но и 
в социалните системи и по-конкретно в системата на 
държавното управление и администрацията. 

Впрочем налице са и първите успешни експерименти 
в тази област не само в напредналите страни, но и у нас – 
така например А. Ташев4 в своя публикация отбелязва, че 
елементи на реинженеринговия инструментариум са 
експериментирани “при препроектиране на мениджърски 
процеси и структури” в областната администрация на 
Пловдив, а К. Ангелов5 посочва подобни експерименти и в 
американската администрация на базата на програмата на Ал 
Гор “Докоснете Америка – реинженеринг чрез 
информационните технологии”6. Нарастват и публикациите 
за такива експерименти в администрацията на Русия7, като и 
в двата последни случая акцентът е върху използването на 
новите информационни технологии като база за 
административен реинженеринг.  

Оперативна програма “Административен капацитет” 
е стратегически документ за модернизация на българската 
държавна администрация и подобряване на работата на 
органите на държавната администрация, съдебната власт и 
на структурите на гражданското общество за периода 2007 – 
2013 г. Тя се финансира от Европейския социален фонд 
(ЕСФ) и от националния бюджет. ОПАК е насочена към 
укрепването на капацитета на всички нива на 
администрацията — централна, областна и общинска, както 
и към структурите на гражданското общество и към 

                                                             
3 Вж. Димитров, Д. Й. Цит. съч. 
4 Ташев, А. Реинженерингът – път към положителна промяна. 
Пловдив, ИПЗ на ТУ-София, филиал Пловдив, 2003. 
5 Ангелов, К. Реинженеринг. МП, Издателство на ТУ-София, 2004. 
6 Вж. Холмс,   Д.   Стратегии   за   електронно   правителство. 
Класика и стил, С., 2002. 
7 Теории государственного управления и “електронное 
государство”. 2005, http://www.economy.gov.ru . 
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съдебната система. Целта е да се подобри работата на 
държавната администрация за реализирането на ефективни 
политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и 
създаване на условия за устойчив икономически растеж и 
заетост. 

Целта на приоритетна ос III “Качествено 
административно обслужване и развитие на електронното 
управление”, в рамките на която се изпълнява настоящия 
проект, 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”. 
Приоритетната ос е ориентирана предимно към подобряване 
на качествената 
страна на административното обслужване, а не само към 
постигане на количествени показатели относно брой 
създадени фронт-офиси, обем предоставяни услуги или брой 
администрации с Интернет сайтове и др. Цел на 
Приоритетната ос е и да се осигурят опростени, изчистени от 
регулаторна тежест административни услуги, които да бъдат 
предоставяни в рационално изградени административни 
структури (центрове за обслужване) от специално обучени 
служители. Това ще подпомогне изпълнението на 
формулираните цели за подобряване на административното 
обслужване и постигане на добро управление. Модерното 
държавно управление е свързано и с въвеждането на 
информационни и комуникационни технологии за 
оптимизация на работните процеси. Използването на добри 
практики и обмяна на опит, чрез направеното проучване, с 
други държави членки на ЕС ще допринесе за въвеждане на 
иновации и положителен опит за повишаване качеството на 
административното обслужване. 

Структурните звена на общинската администрация 
участват в изготвянето и реализирането на проекти за 
привличане на средства от национални и международни 
програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и 
подпомагане дейностите на общината, както и при 
разработване и реализиране на съвместни програми и 
проекти с неправителствени организации. 

В стремежа си да следва тенденцията за прозрачност 
в административното обслужване чрез използване на добри 
практики, в това число и въвеждане на унифицирани услуги 
за гражданите и бизнеса, Община Варна желае ефективно да 
използва информационното общество за засилване на 
демократичните институции и в перспектива за укрепване на 
човешките права – най-вече тези на получаване и изискване 
на информация, изразяване, на яснота в отношенията с 
гражданите и бизнеса.  

Предмет на един от проектите, които изпълнява 
община Варна е „Разработване на референтен модел за 
оптимизация на административните процеси и 
реинженеринг на фронт- и бек-офис системите в Общинска 
администрация Варна” по проект „е-община Варна – 
ефективна и прозрачна общинска администрация в услуга на 
потребителите”8  

В резултат от тенденция за превръщане на 
управлението в достъпен, ефикасен и ориентиран към 
потребностите на гражданите процес, както и въз основа на 
                                                             
8 В изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по ОПАК № А09-31-37-С/01.06.2009 г. Проектът 
се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено 
административно обслужване и развитие на електронното 
управление”, подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за 
гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното 
управление” 
 

адекватните и съответни законодателни мерки, поставили 
рамката на развитие на електронното управление в 
Република България, на местните администрации се 
предоставя възможността да изготвят стратегии за 
превръщане на административните дейности в съвременни, 
бързи и резултатни чрез предоставяне на административни 
услуги по електронен път. Ключово за успешната 
реализация на дейността е, че тя трябва да бъде подкрепена 
от адекватен организационен модел, дефиниращ рамката и 
основните насоки за дългосрочно устойчиво развитие на 
електронното управление в общинската администрация. За 
целта следва да бъде разработен детайлен референтен модел 
за оптимизация на административните процеси и 
реинженеринг на всички фронт-офис и бек-офис процеси 
и системи, така че те да бъдат оптимизирани за бързо и 
ефективно изпълнение на административни услуги, чрез 
интегриране на наличните и планираните за развитие в 
бъдеще електронни системи, както на общинско така и на 
национално ниво и при пълно съответствие с изискванията 
на законодателната рамка.  

Една от основните характеристики на 
информационните системи на електронно управление е 
удобството им за ползване и  тяхната достъпност за хората в 
неравностойно положение, за възрастните хора и за всички 
потребители. До момента в България липсва последователен 
подход в тази област.  

Целта на конкретните задачи  на проекта е да бъде 
създадена цялостна картина на процеса на предоставяне на 
услуги в общината – обективен анализ на 
административните процеси и възможностите за 
оптимизирането им. Чрез него ще бъдат определени 
възможните области за подобрение и оптимизация на 
процесите, като се отчитат възможностите за тяхното 
изпълнение изцяло по електронен път, съгласно Закона за 
електронното управление.  

Обобщеният анализ и направените на тази база 
препоръки ще послужат като основа за по-нататъшната 
промяна на услугите, което ще доведе до трайно 
подобряване на качеството им. Едновременно с това ще бъде 
направено и проучване на съществуващите европейски 
практики в тази посока. Всички тези дейности ще послужат 
като база за разработване на цялостен план за реформиране 
на общинските услуги – технологични промени, нужда от 
обучение на служителите, стъпки за запознаване на 
гражданите с новите възможности за обслужване, които 
общината им предоставя. 

Дейността създава организационни и технологични 
предпоставки за унифициране на процесите, както и да се 
въведат основни мерки за използването на 
структуроопределящите компоненти в предлагането на 
комплексни електронни услуги 
от общинската администрация. Идеята е да се създаде 
референтен модел за вземане на управленски решения по 
отношение на развитието, системната интеграцията и 
оперативното съвместяване на данни в процеса на 
реализиране на административни 
услуги от общинската администрация. Това ще е 
предпоставка за определяне на мерки 
за тяхната стандартизация, унифициране, автоматизиране на 
обмена на данни между 
структурите, ще се създадат възможности за създаване на 
унифицирани работни модели и процеси за генериране на 
различни end-to-end услуги базирани върху данни 
и оперативното им съвместяване между структурите на 
общинската администрация за 
по-бързо и качествено реализиране на електронното 
управление и предоставяне на услуги. 

Общата цел, която си поставя проектът е 
реализиране на система за интегрирано административно 
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обслужване и предоставяне на административни услуги от 
общинската администрация (е-община). В така поставената 
цел, е-община се възприема като комбинация от 
използването на информационни и комуникационни 
технологии в съчетание с организационни промени и 
придобиването на нови знания и 
умения, за да се задоволят потребностите на гражданите и 
бизнеса, свързани с получаването на по-качествени и по-
удобни административни (включително и електронни) 
услуги. 

Общинска администрация Варна е на етап 
„работещ” по отношение въвеждането на административно 
обслужване на принципа „едно гише”. Основните слабости, 
регистрирани в ССАО9, са в областите процеси и технология 
от модела за самооценка, в които в края на 2007 г. се отчита 
намаляване на резултата спрямо предходни периоди. За 
същия период напредък се отчита в областите управление и 
измерване на резултатите от дейността и човешки ресурси. 

От направения първичен анализ могат да се изведат 
следните основни потребности, които се наблюдават в 
общината: 
− Необходимост от оптимизиране на вътрешните процеси. 

Предвид големината на Общината, повечето вътрешни 
процеси и дейности по реализиране на една 
административна услуга се извършват на няколко нива 
от множество специалисти. Това усложнява 
процедурите и затруднява бързото и ефективно 
обслужване на клиентите. Освен това се удължава 
времето за предоставяне на административна услуга, 
както и възможността от допускане на 
грешки.Възможно е допускане на дублиране на 
дейности и изтичане на информация при достъп до нея 
от множество длъжностни лица. В този смисъл е 
наложително извършването на детайлен анализ на 
предоставяните услуги и реинженеринг на фронт- и 
бек-офис системите, което би допринесло за 
изграждане на усъвършенствани, по-ефективни и 
ефикасни методи на работа с оптимизирано 
разпределение на ресурсите и натоварването им. 

− Необходимост от предоставяне на административни 
услуги по електронен път. Към настоящия момент в 
Община Варна се предоставя само една 
административна услуга по електронен път, а именно: 
„Електронна заверка на хотелски регистри”. Предвид 
големината на Общината и обемът на предоставяните 
административни услуги на „едно гише”, тази услуга е 
крайно недостатъчна. Изграждането на повече и по-
качествени електронни административни услуги би 
намалило значително времето и разходите за 
предоставяне на една административна услуга, 
вероятността от допускане на грешки би била сведена 
до минимум, а обслужването би било много по-
качествено, бързо и прозрачно за клиента. Освен това 
биха могли да се обслужват много по-голям брой 
клиенти едновременно. 

− Необходимост от по-добро удовлетворяване на 
клиентите и осигуряване на достъп до електронни 
административни услуги на хора в неравностойно 
положение. Тази потребност произтича от липсата на 
специализирани сайтове и механизми за електронен 
достъп до електронни административни услуги за 
хората в неравностойно положение. За 

                                                             
9 Системата за самооценка на административното обслужване 
(ССАО) е Интернет базирана система за измерване на качеството на 
услугите и резултатите от дейността по административното 
обслужване, която е достъпна за отделните администрации на 
централно, регионално и местно ниво. ССАО е регламентирано в чл. 
23 от Наредба за административното обслужване. 

удовлетворяването на тази потребност  проектът 
предвижда изграждането на интернет сайт, достъпен за 
хората с физически увреждания. 

− Непрекъснато увеличаване изискванията на 
потребителите на административни услуги по 
отношение сроковете, качеството и достъпа до 
административни услуги и използването на 
алтернативни канали за предоставяне на информация и 
услуги. 

− Необходимост от обучение и разпространение на 
електронните административни услуги. Тази потребност 
произтича от факта, че електронните административни 
услуги са слабо търсени и използвани от потребителите. 
Причините за това се коренят в не достатъчната 
информираност по отношение наличието на електронни 
административни услуги. В тази връзка проектът 
предвижда изграждането на система за обратна връзка, 
както и организиране на публични събития и 
информационни кампании относно предимствата и 
ползите от електронните административни услуги, 
както и обучение за ползването им. 

Една от основните предпоставки за успех на 
реинженеринга на публичната администрация  е 
създаването на адекватна организация за неговото 
осъществяване. Чуждестранният опит убедително сочи, че 
най-подходящи за тази сложна и иновативна дейност са 
проектните организация и управление на 
реинженеринга, като за всеки отделен административен 
процес се разработва самостоятелен проект за 
реинженеринг. Както е известно10, проектът се 
характеризира с фиксирани начало и край, детерминирани 
ресурси, логическа последователност от действия (фази на 
проекта), насочени към постигане на определена цел.  

Критичният анализ на административната 
практика при приложението на реинженеринга на 
административната дейност ни напомня, че има няколко 
задължителни стъпки. В този смисъл би било добре да не 
се пропуска никоя от тях: 

− определяне на целите на проекта съобразно формата 
на осигуряваната от него услуга (за същински 
процеси) или желания резултат (за подпомагащи 
процеси); 

− формиране на екип за осъществяване на проекта 
(т.нар. проектен екип); 

− диагностичен анализ на административния процес, 
обект на реинженеринг, и идентифициране на 
“тесните места”, за които е необходимо 
препроектиране; 

− разработване на модел на обновения процес и 
определяне на приоритетните области за промяна; 

− диагностика на потребностите от специализирано 
обучение на персонала, който ще реализира 
преструктурирания процес; 

− експериментиране на новия процес и при 
необходимост внасяне на целесъобразни корекции, 
съпроводено с допълнително обучение в действие на 
персонала; 

− въвеждане на процеса в административната практика 
със съответните механизми за устойчивото му 
функциониране и непрекъснатото му 
усъвършенстване. 

Специално следва да се напомни, че материалната 
база на реинженеринга са новите информационни 

                                                             
10 Вж. напр. Павлов, П., С. Михалева, Л. Павлова. Стратегическо 
управление в публичния сектор (първо издание). УИ на ВСУ “Ч. 
Храбър”, 2002.  
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технологии. Ето защо участниците в проектните екипи за 
реинженеринг трябва добре да познават възможностите на 
новите информационни и комуникационни технологии и да 
ги използват не за автоматизиране на рутинни дейности, а за 
усилване на възможностите на административните 
служители да предоставят по-бързи, по-удобни и по-
качествени административни услуги.  

Реинженерингът на фронт- и бек-офис системите  
включва следните модули, всеки от които приключва с 
изготвяне на доклад: 
Модул 1: Анализ на съществуващите фронт- и бек-офис 
системи; 
Модул 2: Създаване на унифициран работен модел на фронт- 
и бек-офис системи. 
Унифицираният работен модел трябва да включва процеси 
за генериране на интегрирани услуги, базирани върху данни 
и оперативното им съвместяване между структурите на 
общинската администрация, за по-бързо и качествено 
реализиране на 
електронното управление и предоставяне на услуги. 
Унифицираният работен модел трябва да предлага: 
− Преминаване от функционален към процесен подход на 

управление; 
− Опростяване на организационната структура на фронт- 

и бек-офис системите; 
− Преразпределение и минимизиране на използването на 

различни ресурси; 
− Съкращаване на сроковете за реализиране на 

потребностите на клиентите; 
− Повишаване на качеството на обслужването им. 
− Преработка и промени в документацията на системата 

за управление, така че тя да съответства на избрания 
организационен модел. 

Задължително изискване е да се спазят утвърдените 
хоризонтални и вертикални принципи за гарантирано 
постигане на желаните резултати от проекта: 

Хоризонталният принцип предполага ангажиране 
на специалисти от различни звена на Община Варна, така че 
да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау по 
предмета на проекта и същевременно екипът да усвои 
референтния модел на достатъчно ранен етап, така че да е в 
състояние пълноценно и самостоятелно да го използва и 
развива и след приключване на проекта. Това гарантира 
устойчивост на резултатите, дългосрочно развитие и 
непрекъснато подобрение. 

Вертикалният принцип включва участие на 
експерти и представители на различните управленски нива в 
Община Варна, така че управленският екип да покрива както 
експертните области, необходими за правилното и 
качествено изпълнение на проекта, така и управленски и 
организационни умения и възможности за осъществяване на 
политиката във връзка с изпълнението на проекта. Чрез 
участие на ръководители на звената-ползватели на резултата 
от проекта, ще се гарантира достатъчно ниво на 
ангажираност на институцията с проблемите на проекта. 

Може да се прогнозира, че практическото 
осъществяване на реинженеринга на административната 
система по всяка вероятност ще го превърне в един от 
основните инструменти за продължаване на 
административната реформа, защото главното изискване към 
тази реформа в условията на членството на България в ЕС – 
да осигури основна промяна на базата на информационната 
революция, е непосилно за изпълнение без ефективно 
използване на информационните технологии, и то само след 
като приложението им се предшества от оптимизация на 
същността и съдържанието на административните процеси и 

технологии. По този начин ще се осъществи и отдавнашната 
мечта на клиента данъкоплатец – постоянно да се намалява 
“цената” на администрацията (включваща нейната издръжка 
от бюджета, цената на публичните услуги и т.н.). 
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Afghanistan is a region where several religions, 

empires, and political systems are in contact. Here International 
community is involved simultaneously in peace building 
operation and in civil war which lasts for more than 30 years.  It 
is very important to be highlighted that in this situation the 
process of establishment and functioning of the public 
administration of the country faces specific difficulties and has 
typical characteristics. Insufficient capacity of all levels of the 
public administration of Afghanistan is a factor that provokes 
debate for the effectiveness of the policy that NATO applies in 
the country. Functioning of competent and effective government 
with needed structures of administration is a key condition for 
the transfer of authority from International community to the 
citizens of Afghanistan.   

The measures for stabilization, taken by International 
community, include improvement and stabilization of the public 
administration and security forces. For the last decade, for 
development of adequate public administration structures, the 
government of USA provided for Afghanistan more than 20 
billion dollars. This amount includes the fund for equipment and 
training.  

In order to strengthen the position of the country as 
country with strong and effective institutions which does not 
represent a threat for the region, progress in all areas in the civil 
society and government as well, is needed.  

The objects for analysis of this article are some 
specific administrative approaches of Independent directorate 
for local governance (IDLG), which are result of the 
complicated and violent processes of reconstruction of the 
administration of the country.    

The thesis is that until now IDLG realizes successfully 
programs and initiatives for improvement of the way of 
operating of public administration. It is very important, the 
support for the activities for creation local government’s 
capacity to continue and to continue the public administration 
reform, as well. 

 
1. Administrative capacity and local governance.  
 
Public administration has been created simultaneously 

with the state as phenomenon. The history of state is a history of 
the administration, as well. There is no state without 

administration at both levels, central and local. 
Consolidation of the public administration capacity 

guarantees creation of professional and effective administration.    
Consolidation of the institutional and administrative 

capacity of Afghanistan has a key importance for the 
accomplishment of reforms and successful realization of policies 
and initiatives. Smooth operating institutions and administration are 
prerequisite for successful formulation and accomplishment of 
policies, better financial management, which leads to economic and 
social development and better security as a result of that. Effective 
administrative capacity is prerequisite and basic requirement for 
economic development and employment. 

 With establishment of IDLG and Independent 
administrative reform and civil service commission, significant 
efforts are involved in order to be achieved goals for effective local 
governance and establishment of structures which are capable 
enough and possess administrative capacity to realize successfully 
policy and initiatives of central government, at local level.  

Development of administrative capacity promotes 
development of professional administration that is people oriented. 
As a result of that expenses and   bureaucratic procedures are 
minimized, new mechanisms that guarantee better accountability 
and transparency are introduced.   

Functioning of local governance means that population 
has opportunity to make decisions on local issues, which are 
important for local communities. There are everywhere local 
institutions all around the world. Their relations with central 
government vary in different countries, but their main purpose and 
task is to execute specific governmental function over the certain 
area. Over the territory of the state in combination with central 
government operate institutions for local governance.  

As important element of state mechanism, local governance 
is adapted toward central administration and work mainly on local 
issues and stands up for the interests of local population. 
Administration that is known from local people is local 
administration, often central administration for them is just idea.  

Financial and organizational support provided by central 
government to structures of local governance is basic and very 
critical during the period of establishment and recognition.   

Local governance operates in the state. Its principles are 
part of state’s principles therefore these principles are written in the 
Constitution, the basic law of the state. 

In accordance with article 136 of the Constitution of 
Islamic Republic of Afghanistan, the Administration of Islamic 
Republic of Afghanistan shall be based on central and local 
administrative units in accordance with the law. Local governance 
administration has features of governmental structures. It realizes 
and applies governmental policy at local level. The government, 
while preserving the principle of centralism, shall - in accordance 
with the law - delegate certain authorities to local administration 
units for the purpose of expediting and promoting economic, social, 
and cultural affairs, and increasing the participation of people in the 
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development of the nation. Central and local administration 
function in agreement and harmony, they do not fight each 
other.   

For the purpose of the implementation of the 
provisions, and ensuring the values of this constitution, the state 
shall establish the required departments. 

Local governance is decentralized public governance and 
it can be met mainly in two possibilities: 

- Local governance is decentralized or 
deconcentrated unit of central governmental 
administrative management. It is presented by 
local units of central government; 

- Local governance structures play the main role 
in managing local administrative units. Their 
representatives are elected by local people and 
serve and stand for the rights of local people. 

    
These  activities of state’s institutions are applied only 

on the territory of the state, over the specially divided 
administrative - territorial units.  The importance of local 
administrative management is conditioned by the functions of 
administrative units in the modern state. 

Administrative units and the units of local governance 
are some of the basic and valuable and most essential elements 
of the governmental structure.  
  Organizationally, the structure of administration of local 
governance of Afghanistan has been divided into 4 levels: 
 

1. Provincial level; 
2. District level; 
3. Municipal level; 
4. Village level; 
In accordance with articles 136 and 139 of the 

Constitution of Islamic Republic of Afghanistan, the number, 
area, parts, and structures of the provinces and the related 
administrations are regulated by law on the basis of population, 
social and economic conditions, and geographic location. The 
provincial council takes part in securing the developmental 
targets of the state and improving its affairs in a way stated in 
the law, and gives advice on important issues falling within the 
domain of the province. It performs their duties in cooperation 
with the provincial administration.  

This administrative structure has some important 
internal relations and features. Scrutinized as one, these 
specifics frame the key “problems of local governance”. 

 
As such paramount problems could be defined:  
 
- 1 - The overall structure is characterized by 

significant systemic contradiction. 
Representatives of various Ministries are direct 

formal and budget authorities for the delivery of services in the 
provinces. The structure of all Ministries is extremely 
centralized. They work in vertically integrated model with the 
relatively weak external linkages between them.  

 
- 2 - Even given the choice of a centrale governance 

and service-delivery intergovernmental structure for 
Afghanistan, existing institutional arrangements are often highly 
inefficient. 

In particular, Line Ministries tend to be over-
centralized, with their offices in Kabul retaining functions which 
could be much more efficiently performed at the provincial 
level. To some extent this problem is not unrelated to the one 
discussed above. So long as Line Ministries perceive that any 
significant deconcentration of budget or functional authority to 
their Provincial Departments is likely to make these authorities 
subject to influence and capture by the Provincial Governors, 
they are unlikely to have much incentive to do so. 

  
-3- The current system is both asymmetric and 

inequitable.  
While some of the current institutional asymmetries 

appear to make sense, others are the result of arbitrary processes 
connected with history, varying donor practices, and the like rather 
than considered designchoices. It is not clear why administration at 
local level varies in different provinces. This diversity is serious 
obstacle for finding one working model of administration at local 
level. 

 
- 4 - The structure of administration of local governance 

has been affected by problems and challenges typical for the 
country in economical and political transition. 

As such can be defined insufficient administrative 
capacity, the lack of equipment and infrastructure which are 
essential for the day to day functioning of administration. It is 
almost impossible to achieve goals of public administration 
reform without well educated and motivated specialists.  

 
- 5 - Relations among structures of public 

administration are very different in different regions of the country.  
Different Ministries apply different systems and 

programs to control the spending of the budget. The goal is to 
improve the transparency and accountability of the local 
governance. There is no clear prospective what is happening at 
provincial and district levels. In that way the administration at local 
level stays in very unpleasant position to create development plans 
without having clear budget frame established. The results often are 
catastrophic.  

  
- 6 - Insufficient relations and interaction of local 

administration with the citizens. 
The population is not informed enough about initiatives, 

programs and reforms undertaken by administration. This fact is 
extremely problematic when the word is about legislative reforms 
which directly affect all the population.. 

Communication between citizens and elected bodies of 
local governance is critical. There are no clear channels for 
information exchange between Provincial Development Committees 
and population.  

The efforts should be oriented toward strengthening the 
positions of the political system that works for the reforms in public 
administration of Islamic republic Afghanistan.  

 
2. Independent Directorate of Local Governance 

(IDLG).  
 
There are many ongoing programs for reform of public 

administration and developing administrative capacity in Islamic 
Republic of Afghanistan. Some of these programs have been active 
for years, while others are just on the beginning. In this article I will 
do some research about the initiative named IDLG.  

 
IDLG has been established on August 30, 2007 by 

President’s decree. It is subordinated directly to the President, who 
takes the responsibility for the way of functioning of that 
organization. The main goal of that initiative is to strengthen the 
structures of public administration at local level, by making their 
plans open for the citizens and improve the communication between 
population and administration.  Special attention has been devoted 
to the provinces with problems in security.  

IDLG has received a task from the President to 
undertake all measures required in order to improve relations and 
interaction between central and local governance. Special attention 
has been devoted to the sparsely populated regions.  

IDLG's mission is ”To consolidate peace and stability, 
to achieve development and equitable economic growth and to 
achieve improvements in service delivery through just, democratic 
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processes and institutions of good governance at subnational 
level.”  

IDLG's vision is “To make a difference in the lives 
of Afghan citizens by providing them good governance.” 

IDLG’s goals are: 
- To ensure that Afghanistan’s framework for 

subnational governance upholds the principles of good 
governance, including open, transparent, accountable, 
participative, effective, coherent and inclusive governance based 
on consensus and rule of law at the sub-national level; 

- To establish and strengthen government 
institutions at sub-national levels in order to ensure people’s 
participation in governance and to achieve measurable 
improvements in the delivery of services and the protection of 
rights; 

- To create and support opportunities for citizens and 
stakeholders to participate in governance at the sub-national 
level; 

- To ensure that sub-national governance institutions 
play an active role in facilitating the delivery of national 
activities and programmes aimed at improving the wellbeing of 
Afghans. 

For 2011 anticipation is that IDLG will apply 
successfully reforms in the system of local governance. As a 
result of these reforms the units of local governance 
administration would be more effective, with better 
communication and coordination of the efforts.  The main 
IDLG’s priorities are formulated in “Policy for local 
governance”. Application of these policies has been planned for 
the period 2010-2013.   

Anticipated results of the application of “Policy for 
local governance” for the period December 2010 – December 
2011 are:  

- The national system, procedures and legislative 
framework for application, functioning and 
control of the local governance institutions are in 
place; 

- The offices of Provincial and District Governors 
are prepared to manage application of the  
strategies for improvement of the security and 
economical development;  

- IDLG is capable to supervise application of the 
public administration reforms;   

- Provincial and district councils have capacity to 
advise and consult local population, and to 
participate in planning, control and execution of 
local policies;  

- Democratic elected municipal administrations 
are capable to collect taxes. They have improved 
organizational structure to deliver services to 
population; 

 
At the end of 2010 IDLG has operational structures 

which operate throughout the country. The policy of the 
Independent administrative reform and the commission for civil 
service is supported by the Program for local governance.   As a 
result of good cooperation and interaction have been established 
7 regional offices, 34 provincial offices, 23 provincial training 
centers and Public affairs department. For 7 provinces reforms 
in public administration aimed improvement in relations 
between IDLG and offices of Governors, mayors and 
governmental agencies.  

As something very important and stimulating is 
assessed the fact that operational procedures have been 
improved, there are clear procedures and policies for providing 
of qualitative administrative capacity. Exists data base for the 
governmental employees and promotion system for merit based 
career development in accordance with the qualifications that 
the candidate posses.  

This data base shows that young specialists assigned in 
provincial administrations during 2006 have been 1975, for 2008 
they were 10 955. Simultaneously the attestations conducted in 2006 
have been 44, for 2008 this number has been increased to 3894.  
This change promotes assignment of well motivated and well 
trained young specialists in administrative structures.  

 
CONCLUSION 

Identified problematic areas and planned IDLG’s activities 
demonstrate that the effective and specialized structure that has 
responsibilities to reform public administration needs support.   

It is necessary the system of management to be improved 
because of the identified risks of insufficiently developed 
administrative capacity of public administration and local 
governance. In order to minimize the current level of internal 
contradictions it is very important and vital the role of the office of 
the Provincial Governor for planning and coordinating the efforts of 
governmental agencies to be increased. Simultaneously some kind 
of restrictions over his responsibilities to exercise budget and 
operational control should be in place. This would make the work of 
the Line ministries to deliver services to the population easier and 
more effective and efficient. 
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INTRODUCTION 
Asociality is typical of individual’s alienation from his 

group or society and loss of moral standards, social values’ 
stupefaction, as a result of external influence and/or an 
impact of a lot of factors. When the social values and 
objectives are not well integrated with the institutional 
structures, and the social success is not equally accessible for 
anyone, then the failures give rise to antisocial adjustment as 
a form of adapting reaction of the individual. However, we 
think very rarely of how, why and to what reasons the 
society loses the thread with which it creates the social 
network of the individual, realizes his adjustment and 
narrows his social valence. With which of its actions or 
inactions the Bulgarian society creates a network, in which 
the sense of uselessness and of fulurelessness is raising in a 
large number of people and a clear form of maladaptiveness 
is appearing? Why, in spite of the significant efforts, 
exerting by several consequent governments in Bulgaria, 
and the widely-advertised social responsibilities, the sense 
that we are not socially protected is arising increasingly? 

For the last ten years a number of legislative enactments 
are being passed, beginning with the Law on Child 
Protection (LCP) and the created State Agency of Child 
Protection (SACP), passing through the laws concerning 
education, health, integration of minority communities, and 
reach the  laws regard to health and social insurance. In a 
large part of the cases we try to create and commit 
qualitative social services, to ensure social protection, to 
integrate and resocialize, to declare social responsibility. 

The main problems, however, go through and remain 
somewhere aside, appear and disappear like a German 
proverb “The snow always melts”.  

To overcome the above listed problems is necessary to 
pursue social policy and to form social environment, in 
which the individual is not only invulnerable, but all the 
conditions for his whole development and recognition in 
the society, a guarantee for a standard of  living, 
adequate to the regional and the global environment, to 
be available. In the scientific literature [1,3,6], the 
position, that social policy is exhibited mainly through a 
joint specific action of the government authorities and 
the non-government organizations for regulation of 
social relations among the different in its social status 
subjects, is being affirmed. The modern ideas define the 
social policy as a policy of social development, policy of 
standard of living, action for defense of the standard of 
living of separate individuals and groups, which are in 
more disadvantageous condition comparable to the rest 
part of the population [6, с.24]. One of the characteristic 
specifics of the social policy is that it appears as a 
specific action for public relations’ regulation. Namely in 
the regulation of these relations is the key, with which 
we can close the door of asociality.  

1. The good intentions and their un/realization  
Social expenses analysis in the years of the transition 

shows, that in the time of crisis in 1996 their level falls a 
little bit under 12% of the Gross Domestic Product 
(GDP), which is the lowest for the whole period of the 
transition. In the years to 2010 they are raising fluently. 
For the period 1998-2006 the largest size as a percentage 
of the GDP have the expenses for social insurance, 
assistance and cares, as for the whole period there’s the 
tendency for their raising [5]. That fact is a reflection of 
expenses’ shortage in insurance funds and the 
unemployment level.  

After Bulgaria’s joining to European Union (EU), the 
size of the expenses in the social sphere raises without 
interruption. For 2010 social expenses are 15.5 % from 
GDP (37.6 % from the common expenses) and indicate 
growth toward 2009 with 2.3% from the GDP. Public 
expenses for education and health keep approximately 
stable level and are about 4.2% from GDP for 2009 and 
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2010.  In the budget for 2011 the expenses structure remains 
comparatively constant. The largest article in the budget 
remains payments for pension coming to 9.2% from GDP 
[3]. 

The high state expenses, however, are not equal to a fair 
society. The high taxes, the redistributive role of the 
government and the restraint of the individual freedom of 
the citizens often find place in their root.  In a number of 
countries with significant governmental expenses, the low 
productive majority lives on the back of the high productive 
minority, which finances the state expenses.  

Why, in spite of the efforts of the several governments 
and the increased expenses in the social sphere, the 
Bulgarian society is not capable of determining the price of 
the social macroeconomic framework? The reasons are a 
few: 

• According to the data from EUROSTAT for 2007, 
the countries from EU separate at the rate of 26.9% 
from GDP for social defense. France, Belgium and 
Sweden ensure social defense of their citizens with 
levels over 30%. After Bulgaria with level of 12.5 
to 14 points are Latvia, Estonia, Romania and 
Lithuania. Having in mind the difference in 
demographic and economic aspect of the countries 
in the Union, as well as the systems for social 
defense, it is impossible not to pay attention to the 
fact of Bulgaria’s significant fall from the leading 
three countries in the EU with a difference larger 
than 15 points.  

• The excessive deficit procedure, set in motion by 
Brussels, because of the deficit in 2009, the 
economic processes, passing through Europe, the 
world crisis, etc., have direct and indirect effect 
over the budget and the revenues of Bulgaria, 
especially in regard with the external sources of 
financing, external markets, the issue of state 
securities, the public debt, etc. 

• The social engagements, undertaken by the 
government, very often contribute to the budget of 
state social security shortage, for example decrease 
of insurance payments for pension. Usually, the 
shortage is being covered by additional subsidies on 
the expense of the state budget, and the growth of 
the social expenditures is on the expense of other 
sectors, which causes bad influence on the whole 
micro climate in the country. 

• Besides the financial-economic reasons, there is an 
objective one, regarding the individual’s attitude 
towards representatives or whole social groups of 
other kind. A change is necessary, not only in 
people’s attitude and consciousness for the 
responsibility of the institutions, but for the 
personal responsibility for the whole prosperity, the 
standard of living and social environment. It is 
important to pay attention to the inefficient 
development of civil society and the efforts in this 
aspect. 

2. Affected communities and groups by the high 
price of asociality 

Children. A main priority in the Law on Child 
Protection (LCP) and the work of the State Agency of 
Child Protection (SACP) is lowering the number of 
children in institutions. From 2001 to 2010 that priority 
is not completed and remains as such for the next ten 
years. There are a large number of institutions, which 
work in that sphere, unfortunately without a significant 
result. We have adopted all kinds of normative and 
programmed documents; we work with the children in 
the streets, in the institutions, with torment in family 
environment, with the orphans, with the children with 
deviating behavior and moral norms, with prostitution in 
under-aged, against drugs and violence, adoptive 
families, adoption. Words, which make us wonder and 
frown upon. Because that was actuality, it is now and 
will be actuality in the future too. Because our first 
associations and thoughts are not about the accepted and 
uncompleted social engagements, neither about the 
excessive interest of our politicians in the last two 
months before the elections, but about the BBC movie of 
village of Mogilino, about the girl in 8th grade from 
Plovdiv, killed by her two classmates, about the fifteen 
years old girls becoming prostitutes for 5 levs, lifting 
their right hand to stop the passing by cars, about the 
begging frozen little girls. The amazing fact is that these 
problems are chronic and clearly defined from years. 
That is the effect of the dominoes, but not the one with 
which the children are playing, but the one which 
multiplies the problems, contradictions, and society’s 
indifference, starting with the financed by the principle 
“surviving” and continue with the lack of capacity in 
administrations and non-government organizations.  

The low payment of the staff, the insufficient 
coordination among the institutions, the whole legal 
frame, the necessity of updating the models in regard 
with the quality of the services and their financing, are 
only a part of the problems.  

Youths. There are a large number of young people 
without perspective. The fact, that the number of young 
people, who are not interested in their own development, 
is quite significant. On the other side, the one with 
education and qualification form a large part of the labor 
market, who emigrates in other countries. Separating the 
potentiality and the future of the nation in these two 
extremes puts in a difficult position the whole society. 
Having in mind the demographic collapse, the free 
movement conditions, and the labor market, we are 
forced to search alternatives.  

By data from the British newspaper Daily Mail, 
Bulgaria is at 8th place in EU in number of people 
without job and unqualified young people aged between 
20 and 24. By data from EUROSTAT for 2009, 14.8% 
from the young people in that age are without job or 
education. One of the leaders in that unpleasant 
classification is England, but in countries with strong 
economy and a higher social security, that is 
compensating, to a large extent.  

Pensioners. Though the tendency of increasing the 
size of the pensions, as the largest item from the 
expenses, reaching 11.3% from the GDP and ¼ from the 
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common expenses (budget 2010), Bulgaria is the country 
with the lowest size of the pensions in Europe. The 
constantly increasing size of the pensions does not lead to a 
real pension reform, ensuring the lowering of the insurance 
costs, without thus having an effect over the budget and a 
real enlargement of the pensions’ size.  

The unemployed. The level of unemployment is rising. 
The grey sector in the labor market in Bulgaria is not 
mastered, in spite of the constant changes in the legal order, 
which raises two kinds of unemployment – statistic and real. 
Thus influences directly the labor payment and its 
correlation in the both dimensions. In 2010 the expenses for 
relief funds and restitutions for unemployment are 
increased. Thus however does not mean protection, but 
ensuring a social minimum of the unemployed. The 
provided resources by the Ministry of Labor and Social 
Policy (about 60 million BGN a year) for realization of 
active measures in the labor market, as well as the gained 
resources by Human resources development Operational 
program are not enough to open the market in regard with 
the labor resource and to decrease the level of the real 
unemployment.  In the analysis provided by the Institute of 
labor economy about the completion of the state budget for 
2010, is shown that it is necessary to be taken the following 
precautions: 

• The policy of restitutions and funds must not allow 
increase of unemployment 

• Decreasing of the active measures on the labor 
market, which are proved to be inoperative  

Minority group romes. The reasons for the slow 
integration of romes are two- way. On the one hand there 
are the legislative-institutional reasons, on the other – the 
community of the romes itself and the specific of their 
ethnos perceptions and understandings of way of living, 
philosophy and customs. Before 2007 in the period of the 
verification of the country for joining the European Union in 
regards with keeping the rules of the ethnic minority groups, 
the representatives of the European Committee (EC) express 
serious reserves, caused namely by the both reasons 
mentioned above. If the price of romes’ integrity in 2000 
was conditionally 100 units, in 2007 it has grown up to 200, 
and now it is 300 units.  

In addition to the above described problems there can be 
mentioned those in education, in spite of the performed 
reforms and the induction of unique standard in schools. 
The vicarious budgets, characterized with chronic shortage 
of resources, are still an important problem in that sphere. 
There is still what to be done in regard with the autonomy of 
the universities, of healthcare, the unrealized health reform, 
the excessively high medicines’ prices, the sport and its 
tendency for popularity and lack of sport bases and 
equipments, the social order and security, the social care for 
food and its origin and quality, etc. 

 

CONCLUSION 
An answer of the question whether the Bulgarian society 

will pay a high price for asociety, gives the recommendation 
of the Committee of the regions, worked out in the debate’s 
frames of the Lisbon’s strategy after 2010 [7]. The 

Committee of the regions calls for explicitly declared 
common objective of the new strategy, which is to be 
orientated to “high quality of life and property for all the 
citizens of the European union”, and affirms that poverty 
surmounting and the differences in incomes’ levels 
requires territorial approach in all policies. The 
Committee of the regions, jointly with The Commission 
for measurement of the economic results and the social 
progress, the so called Commission Stiglitz-Sen-Fitoussi, 
informs of the grounded in the recommendation five 
actions of better measurement of economic achievements 
and social progress:  

• Addition of the index Gross Domestic Product 
with ecological and social indexes; 

• Most actual information of taking of decisions; 
• More accurately reporting on wealth 

distribution and social inequality; 
• Working out an European informative register 

of stable development; 
• Inclusion of ecologic and social aspects in the 

national calculations; 
The given recommendations are enough and 
they serve as a base for the quotations, content 
in the strategy “Europe 2020”. These actions are 
not to be taken only as an instrument of 
posterior estimation, but to be used for decisions 
to be taken.  
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Annotation: The purpose of this paper is to identify 
National System for management of the Operational 
Programme "Human Resources". 

Between 2005 and 2008 in the Republic of 
Bulgaria it was built a System for management of 
European Union Structural funds, in particular 
European Social Fund. This system was continuously 
developed and improved in the next few years. The 
established National System for Management 
Operational Program “Human Resource 
Development” allows effective absorption from 
European Social Funds.  
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В процеса на усвояване на средствата от 

Европейския социален фонд всяка държава-членка е 
задължена да: 

- прилага при осъществяване на този процес 
европейското законодателство; 

- да изгради институционална система, която 
да гарантира прозрачно и стабилно управление на 
средствата при добра финансова дисциплина; 

- да развива административен капацитет, 
съответстващ на институционалната система. 

Основният белег за добра организация и 
управление на средствата, предназначени за 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси„ следователно трябва да е в пряка връзка с 
изградената нормативна рамка за европейско 
финансиране и институционална национална 
система.  

Във връзка с изискванията на европейските 
регламенти [1,2,3,4, 5, 6] в Р. България е създадена 
система от нормативни актове, въз основа на които се 
извършва усвояването на средствата от Европейския 
социален фонд. На първо място това е ПМС 121/2007 
г. [7], което определя реда за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ. Създаването и 
функционирането на Комитета за наблюдение на ОП 
„Развитие на човешките ресурси” е уредено с ПМС 
182/2006 г. [8]. Основен елемент при ефективното 
управление на средства от Европейския социален 
фонд е Информационната система за управление и 
наблюдение (ИСУН), механизмът и 
функционирането на която са нормативно 

установени с ПМС 322 [9], ПМС 6 [10] и ПМС 
180/2007г..  

Важен аспект от националните усилия за 
законосъобразно усвояване на средствата от 
структурните фондове на ЕС са: 

- точното дефиниране на допустимостта на 
разходите (например създадените с ПМС 62/2006 
[11] национални правила), както и специфичните 
запрограмата (ПМС 180/2007г.);  

- правила за определяне на изпълнители. При 
изпълнение на поръчки от държавни и общински 
структури се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки [12] и Наредбата за възлагане 
на малки обществени поръчки[13], а при 
предприятия с частен капитал или юридически лица, 
регистрирани по закона за Юридическите лица с 
нестопанска цел, се прилагат разпоредбите на ПМС 
55/2006 за условията и реда за определяне на 
изпълнител от страна на бенефициенти на договорена 
безвъзмездна финансова помощ [14].  

Координацията при управлението на 
средствата от ЕС се извършва съгласно ПМС 70 от 14 
април 2010 г. [15]. 

Тази нормативна рамка определя следната 
институционална система за управление на 
средствата по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” [16]: 

1. Комитет за наблюдение на Националната 
стратегическа референтна рамка /НСРР/. Това е орган 
на стратегическо ниво, който следи за постигането на 
целите и приоритетите, заложени в НСРР. В неговите 
правомощия са [16]: 

- следи за напредъка при постигането на 
целите и приоритетите на НСРР въз основа на 
дефинираните в нея индикатори; 

- обсъжда и одобрява всички промени в НСРР, 
предложени от членовете на комитета, както и тези, 
които могат да възникнат в резултат на прегледа на 
Стратегическите насоки на Общността в средата на 
програмния период; 

- разглежда и одобрява годишните доклади и 
окончателния доклад за изпълнението на НСРР; 

- следи за целите на НСРР, като може да 
изисква информация от управляващите органи на 
оперативните програми по отношение на приноса на 
оперативните програми за изпълнението на целите на  
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Фигура 3-1, Взаимодействия в процеса на публична комуникация при управление на средства от структурните 
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НСРР; 
- информира се от ръководителите на 

управляващите органи на оперативните програми 
за резултатите, заключенията и препоръките от 
извършените оценки на програмите; 

- разглежда докладите за финансовото 
управление и изпълнение на помощта от 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на 
ЕС, изготвени от Сертифициращия орган; 

- следи за действията, които се предприемат 
в съответствие с хоризонталните политики: 
устойчиво развитие, равни възможности, 
конкуренция  и обществени поръчки; 

- следи за прилагане принципа на 
допълняемост, съгласно който средствата от 
Европейската общност не могат да заместват 
публичните или еквивалентните структурни 
разходи на страната-членка; 

- по предложение на членовете на комитета 
взема решения по проблемни въпроси, свързани с 
прилагането на европейската помощ. 

 
2. Централно координационно звено. 

Централното координационно звено /ЦКЗ/ е 
структура, която координира и следи 
изпълнението на целите на НСРР в процеса на 
усвояване на средствата от Структурните и 
Кохезионния фондове на ЕС в страната. ЦКЗ е 
част от администрацията на МС и включва три 
дирекции: 

- Програмиране на средства от ЕС; 
- Мониторинг на средства от ЕС; 
- Информация и системи за наблюдение на 

средстава от ЕС. 
3. Сертифициращ орган. Дирекция 

„Национален фонд” в МФ, в качеството си на 
Сертифициращ орган (СО) е отговорна за 
изготвянето и подаването на отчети за разходи 
към Европейската комисия и изготвянето на 
искания за плащане, както и получаване на 
средствата от Комисията, в качеството си на 
орган, отговорен за получаване на финансови 
средства.  

4. Орган, осъществяващ оценка на 
съответствието. Функциите на този Този 
Одитиращ орган се изпълняват от Дирекция 
„Одит на средствата от ЕС” в Министерство на 
финансите. Тази административна структура е 
отговорна за извършване на оценка на системите 
за управление и контрол на оперативните 
програми и признаване на тяхното съответствие с 
разпоредбите на Регламент № 1083/2006 на 
Европейската комисия [16]. 

5. Комитет за наблюдение на Оперативна 
програма. Съгласно Постановление на МС № 
182/21.07.2006, се създават Комитети за 
наблюдение на Националната стратегическа 
референтна рамка и на Оперативните програми. 
Съгласно чл. 8(1) от ПМС, Комитетите за 
наблюдение на Оперативните програми се състоят 

от председател, членове с право на глас и 
наблюдатели. По време на заседанията на 
Комитета, председателят и членовете имат право 
да гласуват, докато наблюдателите имат само 
консултативни функции. Комитетите за 
наблюдение изпълняват контролни и 
координиращи функции. 

6. Управляващ орган. За Управляващи 
органи на Оперативните програми се определят 
дирекции в ресорните министерства (Фигура 1). 
Съгласно чл. 59 от Регламента на ЕО № 
1083/2006, Управляващият орган е институция, 
или публичен, национален, регионален или 
местен орган, на който страната членка е 
делегирала управлението на оперативната 
програма. Управляващ орган на ОП „Развитие на 
човешките ресурси” е Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и 
проекти” в Министерството на труда и социалната 
политика. 

Функциите на Управляващия орган са 
представени в Чл. 60 на Регламента на ЕО № 
1083/2006. Според този член, Управляващият 
орган носи отговорността за „ефективното, 
ефикасното и правилно управление и изпълнение 
на оперативната програма, в съответствие с 
правилата за добро финансово управление” 
(Фигура 2). На тази база са основните функции на 
УО: 

- гарантира, че операциите са избрани за 
финансиране съгласно критериите, приложими 
към оперативната програма, както и че 
съответстват през целия период на изпълнение, на 
приложимите правила на Общността и 
националните правила; 

- удостоверява реалното изпълнение/ 
доставка на съфинансираните продукти и услуги, 
както и че декларираните от бенефициента 
разходи за операциите са наистина извършени и 
съответстват на правилата на Общността и на 
националните правила; извършва проверки на 
място на извадков принцип, в съответствие с 
правилата и процедурите по чл. 103(3) [5]; 

- гарантира наличието на компютъризирана 
счетоводна система за записване и съхранение на 
подробни счетоводни транзакции за всяка 
операция от оперативната програма, както и 
събирането на данните от изпълнението, 
необходими за финансовото управление, 
мониторинга, контрола и оценката; 

- гарантира, че бенефициентите и другите 
институции, включени в изпълнението на 
операциите, поддържат или отделна счетоводна 
система, или отделни счетоводни сметки за 
всички транзакции, свързани с операцията, без да 
се нарушават националните счетоводни правила;  

- гарантира, че оценките на оперативните 
програми са извършени в срокове и че отговарят 
на стандартите за качество;   

- създава процедури, които гарантират, че 
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всички документи, свързани с разходите и 
проверките, необходими за осигуряване на 
подходяща одитна пътека, се съхраняват според 
изискванията; 

- гарантира, че Сертифициращият орган 

получава цялата необходима информация за 
процедурите и проверките, извършени във връзка 
с разходите, с цел сертифицирането им; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фигура 2, Взаимодействия между ЕК и отговорните за изпълнението на оперативните 

програми Управляващи органи 
 
 

- предоставя на Комитета за наблюдение 
необходимите документи, които позволяват 
качеството на изпълнение на оперативната 
програма да бъде наблюдавано в светлината на 
специфичните й цели; 

- разработва, и след одобрение от Комитета 
за наблюдение, представя пред Европейската 
комисията, годишните доклади и заключителния 
доклад за изпълнението на програмата; 

- осигурява съблюдаването на изискванията 
за информираност и публичност; 

- предоставя на Комисията информация, 
необходима й за оценка на големи проекти. 

7. Междинно звено. Съгласно чл. 2 (6) от 
Регламент 1083/2006 на ЕО, Междинно звено /МЗ/ 
е институция или публичен или частен орган, 
предоставящ услуги, който действа под пряката 
отговорност на Управляващия или 
Сертифициращия орган, или който извършва 
задължения от тяхно име, спрямо 
бенефициентите, изпълняващи операции.  

Съгласно чл. 42, Управляващият орган 
може да възложи управлението и изпълнението на 
част от оперативната програма на едно или повече 
МЗ. При Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” са обособени три междинни 

Европейска комисия 

Централно кординационно звено 

УО на ОП „Транспорт” 

УО на ОП „Околна среда” 

УО на ОП „Регионално развитие” 

УО на ОП „Човешки ресурси” 

УО на ОП „Конкурентоспособност” 

УО на ОП „Административен 
капацитет” 

УО на ОП „Техническа помощ” 
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звена (Фигура 1): 
1. В Министерството на образованието, 

младежта и науката, което изпълнява мерките, 
свързани с подкрепа на средното и висшето 
образование, както и на научните изследвания; 

2. Агенцията по заетостта към 
Министерството на труда и социалната политика, 
което изпълнява мерките, свързани с 
квалификация и преквалификация на безработни 
и работещи лица; 

3. Агенцията за социално подпомагане, към 
Министерството на труда и социалната политика, 
което изпълнява мерките, свързани със 
социалното интегриране на групи в 
неравностойно положение. 

В заключение може да се направят следните 
няколко извода: 

1. В Република България е изградена от 
годините между 2005 и 2008 система за 
управление на средствата по структурните 
фондове на ЕС и в частност на Европейския 
социален фонд. 

2. Тази система непрекъснато се е развивала 
и усъвършенствала в следващите няколко години. 

3. Изградената Национална система за 
управление на Оперативна програма развитие на 
човешките ресурси позволява ефективното 
усвояване на средства от Европейския социален 
фонд.  
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Спецификата на дейността по развитие на 

човешкия капитал може да бъде разглеждана само 
във връзка с нейното стратегическо значение за 
развитие на Република България по отношение 
насърчаване конкурентоспособността и растежа, в 
контекста на Лисабонската стратегия и стратегията 
«Европа 2020». В тази връзка е очевидна 
необходимостта от оценка на постигнатото от 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, която е основният финансов механизъм за 
развитието на човешкия капитал в Р. България.  

След одобрението на седемте национални 
оперативни програми през 2007 г., към средата на 
програмния период може да се отчете реален 
напредък в изпълнението на целите и мерките, 
заложени в Националната стратегическа референтна 
рамка и оперативните програми. От началото на 
програмния период по седемте оперативни програми 
са стартирани 103 процедури за предоставяне на 
средства от структурните фондове, възлизащи на 
близо 5,7 млрд. лева. Сключени са 1 818 договора, по 
които са извършени плащания за над 124 млн. лв., от 
които над 80 млн. лв. само през първото полугодие 
на 2009 година [4]. 

Изпълнението на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” на базата на 
финансовите индикатори за усвояване на 
предоствените средства от Европейския социален 
фонд, към септември 2011 г., е следното [4]: 

- Стартирали процедури – общо 91, на 
стойност 1.610 млрд.лв.; 

- Сключени договори – общо 1 758 бр.; 
- Договорени средства – 1.175 млрд.лв.; 
- Извършени плащания – 239.8 млн.лв. 
Детайлно по отделните приоритетни 

направления изпълнението на оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” е представено в 
таблица 1 и е следното: 

Таблица 1 

 
 

Три са основните предизвикателства пред 
ефективното и ефикасно управление на европейски 
фондове и програми [6]: 

1. Повишаване на усвояемостта на отпуснатите 
на Р. България средства от Структурните и 
Кохезионния фонд на ЕС с цел максимално 
постигане на заявените цели от оперативните 
програми и косвените ползи за държавата, накратко 
разгледани в предишната точка; 

2. Повишаване на полезността на усвоените 
средства от Структурните и Кохезионния фонд на 
ЕС, т.е. анализ и оптимизация на ползите от 
предлаганите програми по оперативните програми и 
намаляване на разходите за администриране. 

Ресурсите, с които разполага дадена 
оперативна програма, са твърде ограничени за 
решаване на всички проблеми, затова е необходимо 
да се поставят цели, които са едновременно 
реалистични и достижими, като по този начин 
ограниченият бюджет да доведе до някакъв видим 
ефект при изпълнението на стратегията на 
оперативната програма. Въз основа на анализ на 
текущото състояние и на възможностите за развитие, 
така също и на анализ разходи-ползи, средствата на 
оперативните програми трябва да бъдат фокусирани 
към ясно определени приоритети за постигане на 
забележима промяна. 

3. Снижаване до минимум на риска за 
появяване на нередности при управлението на 
средства от Структурните и Кохезионния фонд на 
ЕС. Управляващият орган е отговорен за 

ПО Договорени 
средства 
(млн.лв.)

% от 
бюджета 
на оста

Изплатени 
средства 
(млн.лв.)

% от 
договорените 
средства

ПО 1 385.1 77.2% 19.7 5.1%
ПО 2 259.5 60.7% 39.7 15.3%

ПО 3 81.3 17.1% 34.0 41.8%

ПО 4 94.5 24.9% 58.1 61.4%

ПО 5 187.4 56.4% 75.8 40.4%
ПО 6 88.3 74.4% 3.9 4.4%
ПО 7 0 0% 0 0%

ПО 8 79.4 83.7% 8.8 11.0%
ОБЩО 1 175.6 49.5% 239.8 20.4%
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разкриването, отчитането, докладването и 
последващото разрешаване на всички регистрирани 
случаи на нередности по Структурните и 
Кохезионния фондове на ЕС по смисъла на чл. 2 (7) 
от Регламент (ЕО) № 1083/2006.  

Във връзка с изпълнението на Оперативна 
програма Развитие на човешките ресурси могат да 
бъдат констатирани следните успешни практики при 
повишаване на човешкия капитал в Република 
България [5]: 

1. На пазара на труда: 
 - До края на 2010 г. 83 хиляди заети и 

безработни лица са повишили своите знания и 
умения; 

 -Създадени са 3 500 нови работни места. 
2. Образование и обучение: 
- в извънкласни дейности са участвали 360 

хиляди деца и ученици, а други 61 хиляди -  в 
дейности за превенция на отпадането от училище; 

- осигурени са стипендии за 61 хиляди 
студенти. 

3. Социално включване: 
 - развити са програми за достъп до социални 

услуги за хора с увреждания и самотноживеещи хора; 
 - подобрени са грижите на обществото за 

групи в риск. 
През 2011 г. са приложени финансови 

инструменти по 47 процедури за над 1.0 млрд.лв., 
като: 

- 330 млн.лв. – за подкрепа на политиката на 
пазара на труда; 

- 513 млн.лв. – за подкрепа на политиката в 
образованието и обучението; 

- 121 млн.лв. – за подкрепа на политиката в 
областта на социалното включване; 

- 37 млн.лв. – за подкрепа на институциите на 
пазара на труда, социалните и здравни услуги; 

- 47.5 млн.лв. – за развитие на 
транснационалното и междурегионалното 
сътрудничество.  

Направленията на развитие на оперативната 
програма до края на програмния период, т.е. до 2013 
г. трябва да се характеризират със следното: 

1. Интензификация на изпълняваните програми 
в подкрепа на квалификацията на човешките ресурси. 
Това предполага стартиране на фаза 3 на схемата за 
“Квалификационни услуги и обучения за заети лица” 
с бюджет от 34 млн.лв. и период на изпълнение до 
края на 2013 г. Допустими бененефициенти са 
работодатели (по Компонент III – работодатели със 
сертификат за инвестиция клас А или Б).  

2. Стартиране на схемата “Социални иновации 
в предприятията” с бюджет от 37.9 млн.лв. и период 
на изпълнение до края на 2013 г. Допустими 
бенефициенти са малки, средни и големи 
предприятия.  

3. Повишаване на квалификацията на работещи 
лица посредством програмата “Аз мога повече” с 
индикативен бюджет от 50 млн.лв. за обучение с 
ваучери на заети лица. Периодът на изпълнение е до 
края на 2012 г.  

4. В сферата на образованието и обучението 

трябва да бъдат стартирани следните схеми: 
- “Подобряване качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на целодневена 
организация на учебния ден” с бюджет от 180.0 
млн.лв. и период на изпълнение – до края на 2014 г.; 

-“Да направим училището привлекателно за 
младите хора” с бюджет от 100.0 млн.лв., използвани 
за извънкласни дейности; 

- “Включващо обучение” с бюджет от 10 
млн.лв. за създаване на адаптивна среда за обучение 
на деца със специални образователни потребности. 

5. В направлението, свързано със социално 
включване ОП „Развитие на човешките ресурси” 
трябва да стартира редица мерки, насочени към 
децата от социалните домове с бюджет от 16.5 
млн.лв. (Компонент 1 – 2.0 млн.лв., Компонент 2 – 
14.5 млн.лв.). 

Въз основа на по-горе направения анализ на 
постигнатото по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” могат да бъдат направени 
следните предложения за бъдещите проритети на 
програмата през следващия програмен период (2014-
2020): 

1. Приоритети, свързани с целите на “Европа 
2020”: 

  - постигане на високо ниво на заетост; 
  - намаляване на броя на бедните и 

социално изключените хора; 
  - драстично намаляване на дела на 

преждевременно напусналите образователната 
система; 

  - увеличаване на дела на 30-34-годишните 
със завършено висше образование. 

2. Подкрепа на секторите с най-висок 
потенциал за растеж и разкриване на нови работни 
места. 

3. Осигуряване на устойчивост на реформите в 
социалната сфера чрез: 

  - Подкрепата на многодетните семейства; 
  - Подобряването на грижите за хората с 

увреждания. 
  - Подкрепата за ромското включване. 
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 Анотация Целта на статията е да се 
идентифицират някои специфични административни 
конфликти при изпълнение на Оперативна програма 
„Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика” в условията на криза и да се направи опит за 
предлагане на възможности за преодоляването им. 

 Ключови думи – административни конфликти, 
структурни фондове, оперативна програма, 
приоритетна ос, административен капацитет, 
бенефициент, конкурентоспособност, глобална криза 

 
С промяната на социално-икономическите условия 

в резултат на Пълноправното членство на Република 
България в Европейския съюз (ЕС), през последните четири 
години конкурентоспособността на българските 
предприятия освен с позитивно, се характеризира и с 
негативно значение. Това се отнася и за реформите, които 
обикновено са плод на дълги дискусии, но когато започне 
прилагането на някоя от тях, обикновено съпротивата на 
различни социални групи, често води до провала й, особено 
в условия на глобална криза. Тези негативни процеси се 
наблюдават не само в България, но и в повечето нови 
страни-членки ЕС. Все по-масово конкурентността се 
възприема като постоянна принуда за приспопсобяване, 
което крие много различни рискове, свързани със 
заплащане не само на материална, но и на лична и социална 
цена, необходима за адаптиране. За съжаление отговорни 
лица изтъкват именно рисковете и разходите, вместо да 
подчертаят възможностите и шансовете, които предлага 
кризата. Пълноправното членство съвпада с новия 
програмен период на Структурните фондове (СФ) 2007-
2013г. [5] и предлага редица нови предизвикателства, 

свързани с евроинтеграционните процеси като мащабна 
финансова подкрепа. За разглеждания период България има 
възможност да усвои 6 673 628 244 € като тези средства се 
разпределят по седем Оперативни програми (ОП). [5] 

По Оперативна програма „Развитие на 
конурентоспособността на българската икономика 
(Конкурентоспособност)” България има възможност да усвои 
1 162 215 551 €, от които националното съфинансиране е 
174 332 332 € [4]. 

Предмет на анализ на настоящата статия са някои от 
административните конфликти, които произтичат от 
специфичните особености и сложността на процедурите по 
прилагане на Оперативна програма (ОП) „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” (ОП 
„Конкурентосопсобност”). 

Защитаваната теза е, че в настоящия етап 
административните конфликтите са част от дейността на 
администрацията при изпълнението на ОП 
„Конкурентоспособност”, произтичат от противоречивите 
документи, ненавременното оповестяване на промени в тях и се 
подхранват от слабата регламентация на обществените 
отношения, подобряването на нормативната рамка и 
комуникационните процеси между различните нива на ОП са 
основен инструмент за избягването и разрешаването им.  

 
1. Анализ на конфликтната ситуация в 

условията на криза. 
Изоставането и забавянето на реално разплащане по 

ОП „Конкурентоспособност” е най-честата причина за 
възникване на конфликтна ситуация. Тук може да се отчете 
тенденцията Управляващия орган да се „презастрахова” при 
отпускането на средства по вече одобрени проекти, предвид на 
откритите от Европейската комисия  нередности и блокираните 
средства по предприсъединителните инструменти. 

В повечето случаи от бенефициентите се изисква да 
представят гаранция по получените авансови плащания в 
стопроцентов размер. Негативният принос на глобалната 
икономическа криза оказва неблагоприятно въздействие върху 
икономиката на РБългария, в резултат на това възможностите 
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на бенефициентите за съфинансиране на проекти 
значително намаляват. От една страна, намаленото търсене 
в глобален план влошава краткосрочните и средносрочни 
перспективи пред бизнеса, а от друга – достъпът до заемен 
ресурс става по-труден и скъп. Глобалната криза се явява 
нов, допълнителен фактор в конфликтната ситуация по 
изпълнение на ОП „Конкурентоспособност” 

Продължават да бъдат проблемни следните 
специфични области при изпълнение на ОП: 
 - Забавено приемане на някои нормативни и вътрешни 
правила, въпреки че е създадена необходимата нормативна 
уредба, гарантираща изграждането и функционирането на 
системите за управление на средствата от Структурните и 
Кохезионния фондове, в съответствие с приложимите 
регламенти на ЕС. Има случаи на несъответствия между 
възложените с различни актове функции на органите, 
участващи в процеса на управление на средствата от 
Структурните и Кохезионния фондове. Извършвани са и 
чести промени в нормативната уредба, допускано е 
ненавременно актуализиране или липса на актуализиране на 
стратегически, нормативни и вътрешни актове и документи. 
Налице са пропуски в нормативната уредба, както и 
необходимост от превеждането на документи на български 
език. Констатирани са случаи на недобра координация и 
съгласуване при изготвянето и приемането на вътрешните 
актове. 
 - Пропуските и неточностите в нормативната уредба са 
рисков фактор, който застрашава прилагането на системите 
и са индикатор за нарушена комуникация и координация 
при управлението на процеса и създават условия за 
възникване на административни конфликти.  
 - Налице са несъответствия между отговорностите и 
правомощията на органите, на които са възложени функции 
по управлението – от старта на ОП 
„Конкурентоспособност” [4] до месец юли 2008 г. 
Министърът не е изрично овластен за ръководител на 
Управляващия орган, на Оперативната програма, което 
създава предпоставки за дуализъм в управлението.  
 - Независимостта на Одитния от Сертифициращия 
орган, които се намират в едно ведомство е поставена под 
съмнение, с оглед на факта, че министрите са централни 
еднолични органи на изпълнителната власт, докато 
заместник-министрите само ги подпомагат при 
изпълнението на техните правомощия и в този смисъл не са 
функционално независими от тях. В тази връзка стъпка в 
правилна посока е създаването на Изпълнителна агенция 
Одит на средствата от Европейския съюз към министъра на 
финансите, чиято работа не може да бъде оценена поради 
започването на функционирането и  извън разглеждания 
период. 
  - Липса на достатъчно административен капацитет и 
текучество на квалифицираните кадри, както на централно, 
така и на местно ниво.  
  - ОП „Конкурентоспособност” стартира със 
закъснение, което е рисков фактор за усвояването на 
средствата в срок. Предприеманите коригиращи, 
управленски решения и действия за ускоряване процеса на 
усвояването на средствата не са достатъчно ефективни и 
своевременни като изграждането на системата от условия за 
изпълнение на Оперативните програми се осъществява 
успоредно със стартирането на изпълнението им, което 
влияе отрицателно върху ефективността [6]. 
 - Липса на функционираща Информационна система за 
управление и наблюдение (ИСУН) [15] за оперативните 
програми, базирана в Министерство на финансите. 
Изграждането и въвеждането в действие на пълната 
функционалност на ИСУН, като съществен фактор за 
постигане на добро финансово управление на средствата, 
приключи две години след стартирането на Оперативните 
програми. Това създаде затруднения за наблюдението и 

управлението на процесите, което води до закъснения при 
въвеждането на информацията от страна на Управляващите 
органи по ОП. 
 - Създадените механизми за координация и 
взаимодействие по вертикала и хоризонтала между 
структурните звена при управлението на средствата от ЕС, 
показват редица слабости в регламентирането и 
осъществяването на координацията и взаимодействието между 
участниците в процеса на управлението на средствата от ЕС, 
въпреки предприетите в последните месеци промени. 
 - Комуникационните стратегии на оперативните програми 
не изпълняват достатъчно ефективно своята функция, въпреки 
че са създадени необходимите нормативни предпоставки за 
осигуряване на публичност и информираност при управлението 
на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. 

2. Възможности за контролиране на конфликтната 
ситуация при изпълнение на ОП „Конкурентоспособност” в 
условията на криза. 

След отправени препоръки от страна на 
Сертифициращия орган, касаещи конкретизирането на нивата 
на безвъзмездна финансова помощ и прецизиране на 
процедурите, които бенефициентите трябва да изпълнят, за да 
запазят принципа на „доброто стопанско управление”. 
Ръководителят на договарящият орган въвежда корекции в 
процедурите за изпълнение на проектите по програмата, но с 
период – две години назад. Това е Заповед № РД-16-
82/01.09.2010 г., която регулира начинът за провеждане на 
процедурите за закупуване на дълготрайни материални и 
нематериални активи по проекти по ОП 
„Конкурентоспособност”, в случаите, когато от Оперативните 
ръководства е посочено, че не се прилагат нормите на ПМС 
55/2007 г. Следва да се обърне внимание, че по тези процедури 
се констатират сериозни неясноти и колкото бенефициенти 
участват по изпълнението на проекти, се наблюдават толкова 
различни тълкувания за „какво е добро стопанско управление”. 
Много от проектите обаче вече са приключили, по някои от тях 
има направени и плащания. За съжаление много проекти не са 
приключили и на практика се получава следния парадокс: 
година след подписване на договора даден бенефициент, който 
е комуникирал усилено а ИАНМСП при осъществяване на 
дейностите, получавал е одобрения за изпълнението им, 
следвал е стриктно поставените изисквания и, когато предстои 
да финализира проекта, се появява ново решение на 
изпълнителния директор [8] с което се въвежда (в т.6), че при 
случай на неспазване на процедурите по описаното решение 
„Договарящият орган си запазва правото да не признае 
цялостно или частично направените разходи” [8]. Така 
например в провежданите процедури става задължително да се 
разглеждат постъпили оферти от минимум трима кандидати за 
доставчици на стоки/ услуги. Те трябва да представят 
техническа и финансова оферта, която следва да бъде оценена и 
класирана въз основа на принципи като „икономически най-
изгодна цена” или „най-ниската предложена цена”, т.е. 
комисията прави формална оценка на предложените оферти, но 
според разглежданата Заповед това изрично се изисква. 
Въведен е прецедент – да са допустими само такива процедури, 
и само ако бенефициентът има разработена и внедрена 
сертифицирана система за качеството ISO 9001:2008 и 
представи доказателства, че е приложил съответните процедури 
и правила при избора на доставчици по проекта. Последното 
изискване може да бъде избегнато само, ако бенефициентът 
представи доказателства за направен анализ и съпоставка на 
пазарните цени за съответните доставки/ услуги. 

Заповедта запълва една празнота при изпълнението на 
проектите, факт е необходимостта от въведените правила. В 
същото време обаче, да се задължават бенефициентите да 
подменят документи в последния етап на проектите си, за да 
отговарят на постоянно променящите се изисквания е трудно 
обясним подход при декларираната посока към преодоляване 
на порочните практики при управлението на ОП 
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„Конкурентоспособност”. 

Често се спекулира и с въпроса за реалните 
плащания. Официално изнасяните данни за усвояването на 
средства по една от най-важните оперативни програми 
„Развитие на конкурентоспособността на българската 
икономика”, не са напълно коректни, защото не е ясно дали 
има проекти. Информация за всички проекти, вече може да 
се намери на интернет страницата на ИСУН [15]. Проектите 
по ОП „Конкурентоспособност” имат размер на 
финансиране от около 100 000 лв. до 2 милиона лева, което 
е нищожно в сравнение с финансирането на Магистрала 
Тракия (Стратегически проект, възлизащ на над 350 
млн.евро) например, но е съществено, когато става въпрос 
за финансиране на малки и средни предприятия, за които 
тези средства са необходими за оцеляването им. 

С прекратяване публикуването на докладите за 
напредъка по Оперативните програми в Правителствения 
портал за еврофондовете [16], за известен период от време 
липсва на достоверна информация. Към настоящия момент 
могат да се намерят данни в ИСУН [15], но не винаги са 
коректно предложени. Последният публикуван Доклад е от 
м. юли 2010 г. и показва зашеметяващо развитие на ОП 
„Конкурентоспособност” от около 2-3% усвоени 
еврофондове изведнъж стават 18-19%. Към месец февруари 
2011 г. усвоените средства са 32 % [17], в сравнение по ОП 
„Административен капацитет” те са 46%. Договорените 
средства по програмата са около 794 млн. лв. като 405 млн. 
лв. от тях са по инициативата JEREMIE (Холдингов фонд за 
рисково финансиране). Изплатени са около 450 млн. лв., а 
без инициативата JEREMIE средствата са приблизително 60 
млн. лв. Следва да се има предвид, че 97 % от всички 
плащания са извършени след юли 2009 г. 

Средствата по ОП „Конкурентоспособност” се 
разпределят по няколко приоритетни оси [4], някои от които 
обаче не са директна финансова помощ за българския 
бизнес. Единствено приоритетни оси 1 и 2 [4] са такива, 
които могат да представляват интерес на управителите на 
малките и средни предприятия, тъй като това са реални 
проекти и възможност за реални пари. За съжаление 
ситуацията тук е много тревожна. По приоритетна ос 1 
„Развитие на икономиката основана на знанието и 
иновационните дейности” е едва 8.56%, където основно се 
числят проекти, даващи пари за разработване на нови 
технологии и продукти от самите предприятия. Платените 
средства според ИСУН са 0.51%[15]. Първите проекти по 
тази приоритетна ос са разглеждани още през 2007 г., 
средната продължителност на един проект е 12-18 месеца и 
би трябвало до сега тези проекти да са приключили три 
пъти. Реалните плащания на много фирми все още не са 
осъществени и не е ясно кога ще стане това. Факт е, че 
някои от малките и средни предприятия фалират преди да 
са получили средствата, за които са кандидатствали по 
приоритетната ос. 

Приоритетна ос 2 „Повишаване на ефективността 
на предприятията и насърчаване развитието на 
благоприятна бизнес среда” е още по-интересна, тъй като по 
нея може да се кандидатства за средства за закупуване на 
машини и съоръжения, които да направят българските 
фирми по-конкурентни на пазара. 

3. Управление на ОП „Конкурентоспособност” 
в условия на криза. 

В условията на криза ОП „Конкурентоспособност” 
ограничава обхвата на фирмите, които могат да 
кандидатстват за еврофинансиране и завишава 18 пъти 
изискванията за оборотите на средните предприятия по една 
от схемите си [9]. През 2011 г. стартират две нови схеми – 
за технологична модернизация на малки и средни 
предприятия и внедряване на иновативни продукти. Двете 
схеми са с крайни срокове за кандидатстване и облекчени 

процедури, с цел подпомагане на бизнеса [19]. Те са в 
направления – иновации и повишаване на ефективността на 
предприятията и бизнес средата. Технологичната модернизация 
е сред приоритетите на програмата и дава най-много 
възможности за участие на представители на малкия и среден 
бизнес в България. Друг приоритет е подкрепата на стартиращи 
иновативни предприятия, като процедурата е улеснена [9]. От 
2011 г. грантовете след приключване на проекта ще се 
изплащат в рамките на 45 дни, а не в периода до 8 месеца, както 
беше до момента. Предвижда се при забавяне на плащанията от 
страна на държавната администрация да се дължи неустойка. 

Предстои да стартира процедурата за бизнес 
инкубаторите[19]. Това е една сложна схема, която изисква 
съгласуване с Министерството на финансите. Смисълът на 
бизнес инкубаторите е да предоставят на преференциални цени 
възможности на малките и средните фирми да се развиват. Това 
могат да бъдат офис сгради или друга материална база , 
необходима на стартиращата фирма, за да бъде по-прозрачна 
схемата е необходимо одобрение от Европейската комисия. 

Нова възможност за финансиране е схемата за 
енергийна ефективност [19], която предстои да бъде 
реализирана съвместно с Европейската банка за възстановяване 
и развитие (ЕБВР). Тук се обмисля една по-гъвкава схема, в 
която не само да се получават кредитни линии от банките, но да 
бъдат в комбинация с класическата грантова схема, при която 
да се използва опита на ЕБВР. В началото на схемата е 
наложителен одит, за да се прецени какво е състоянието на 
фирмата кандидат и след това е необходим одит, когато проекта 
за енергийна ефективност е изпълнен. Така ще се констатира 
дали инвестицията е подобрила енергийните показатели. Добре 
е да не се забравя, че проекта не приключва с усвояването на 
средствата. Няколко години след като завърши ОП 
„Конкурентоспособност” [4] ще се следят индикатори по 
финансираните проекти, които ако не се изпълнени, има 
вероятност да се връщат пари. Трудността в тази схема е 
партньорството в ЕБВР, защото при преговорите между две 
силни институции трябва да се следват политиките и на двете.  

Извън индикативната програма се планира пускането 
на извънредна схема съвместно с Министерството на труда и 
социалната политика, която представлява вид технологична 
модернизация, насочена към предприятия и кооперации на хора 
с увреждания. [11] Предстои стартирането на две паралелни 
схеми – една от Управляващия орган на ОП 
„Конкурентоспособност” и една от Министерството на труда и 
социалната политика. Така предприятията ще кандидатстват 
едновременно, като схемата по ОП „Конкурентоспособност” ще 
финансира инвестицията в оборудване и съоръжения, а 
обучението, преквалификацията, транспортът и др. ще се 
покриват от другата схема. Бюджетът, който се предвижда не е 
голям, но ще бъде в помощ на малките и средни предприятия. 

Годишната индикативна програма подлежи на 
промени, тъй като тя отразява прогнози от края на предходната 
година. Икономическата среда е динамична, което изисква 
гъвкавост. Схемите, по които продължава да се търси 
ефективно решение са схемата за създаване на мрежа от 
центрове в подкрепа на бизнеса и схемата за енергийна 
ефективност. Приоритетът на ОП „Конкурентоспособност” е 
насочен към иновациите и енергоспестяващите технологии. 

Заключение 
Глобалната икономическа карта се характеризира с 

появата на нови играчи на регионално, на национално и над 
национално, и дори на ниво компании. Коректно е към тези 
условия да се добавят и новите фактори влияещи на 
конкурентноспособността. Освен икономическите фактори, 
голямо значение оказват и доброто управление, капацитета на 
човешките ресурси, качеството на институциите и дори 
социалното поведение. Устойчивото управление трябва да бъде 
насочено от статични, към дългосрочно ориентирани 
динамично променящи се фактори.  
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Конкурентоспособността на икономиката е 
функция от конкурентоспособността на фирмите. 
Повишаването на конкурентоспособността е важна 
предпоставка за постигане на икономически растеж, 
справяне с конкурентния натиск от ЕС и пълноценно 
участие в глобалното разпределение на труда  

За преодоляване на конфликтите при изпълнение 
на ОП „Конкурентоспособност” в условията на криза е 
наложително е да бъде усъвършенствана системата на 
управление поради доказаните и съществуващите рискове 
от децентрализация, както и недобрата комуникация, 
координация, мониторинг и контрол на системата за 
управление. Пътищата за това минават през създаването на 
управление, което да минимизира сиситематичните рискове 
и да показва пряката и видима управленска отговорност по 
отношение на управление на процеса. Системата на 
управление на европейските фондове и в частност на ОП 
„Конкурентоспособност” трябва да има единни 
информационни потоци, които са предпоставка за добра 
координация и управление на процесите, както и за 
адекватен и надежден контрол. Българските власти имат 
политическата воля и решимост стриктно да прилагат 
европейските правила и процедури за усвояване на 
европейските средства и постигане на общата цел на ОП 
“Конкурентоспособност” [4] чрез стимулиране на 
икономиката на знанието и иновациите, развитието на 
конкурентоспособни предприятия, увеличаване на 
инвестициите в експорта и създаването на благоприятна 
бизнес среда.  
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Advanced CA Methods for Increasing the 
Productivity of Engineering Activities 
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Abstract: The paper deals with aspect of computer support 
in engineering activities. Computer support and Computer 
Aided (CA) systems present tools for improving of 
productivity and efficiency in engineering enterprises. It is 
necessary to know methods and approaches leading to an 
implantation of the modern CA systems and technologies. 
Special attention is given to design and process planning 
activities. The paper also deals with a new method of 
classification, which extends the possibility of engineering 
part classification. The presented methods were developed 
and elaborated by author’s team. 
Keywords: CA systems and technologies, CAPP, 
productivity 
 
 

I. INTRODUCTION 
Economic pressures urge manufacturers to make more 

customised products of high quality, in smaller series, 
with shorter lead time and of course, without increased 
costs. Time is becoming rapidly the most strategic topic 
of companies. Costs are also important, more important 
are competitive price and the most significant are 
marketability of manufactured products. Resource cost 
and job cost have essential influence on direct product 
cost. The outline strategic business goals can be achieved 
by increased flexibility and well organised information 
flows. 

Engineering activities realised before manufacturing 
are very important in term of influencing of total 
production cost. The engineering drawing and especially 
the process planning such as the main engineering 
activities are critical production cost factors. Therefore 
there is meaning to deal and interest with advanced 
methods implemented in Computer Aided (CA) systems. 
Especially attention is give to developed methods in area 
of process planning activities. 
 

II. TOOLS AND METHODS FOR CA 
SYSTEMS 

New conditions on global market, globalization of 
market, globalization of competition and globalization of 
trade urge that enterprises look for new methods and 
approaches which increase productivity and efficiency of 
all factory processes. The following items are very 
important reserve areas for increasing economic factory 
indicators: 
• New constructional and tool material, 
• New progressive production technologies, 
• Automation of production, 
• Rationalization and computer support of engineering 

activities, 
• Implementation of modern information technologies, 

• Mew methods of planning, production control and 
factory organization. 

The following methods seem to be very good 
candidates for increasing efficiency and productivity of 
engineering activities in the production enterprise [5]: 
• Concurrent Engineering /Simultaneous Engineering/ 

- this method enables parallelism of several 
processes during design process. The main 
advantage consists in possible problem prediction 
for production and assembly just during design 
process. The method is especially based on DFx 
/DFM, DFA, DFMA, DFE, DFC, etc../ technique. 

• DFC /Design For Cost/ - methods belonging to 
CE/SE however has special meaning in the 
enterprise. It is design method taking care of 
connection between design process and cost. 

• PDM /Product Data Management/, PDMII /Product 
Development Management/, PLM /Product 
Lifecycle Management/ - systems and methods for 
managing the enterprise documentation, processes 
and business activities. 

• DOE /Design of Experiments/ - set of methods and 
recommendation for design process. 

• FMEA /Failure mode and effects analysis / - 
prediction of potential product errors. 

• VA-VE /Value Analysis-Value Engineering/, 
• QFD /Quality function deployment / - determination 

of critical location in the production processes. 
• CAE /Computer Aided Engineering/ - set of methods 

for simulation and analysis. It is possible to meet 
with them especially in CAD/CAM systems or as 
individual special CA systems. 

• Integration STEP – Powerful tool for integration of 
CA systems in framework of product life cycle. It is 
standardized by ISO norm 10303. 

• Cross Enterprise Engineering – horizontal and 
vertical enterprise integration. It is view on 
integration solving in framework of the whole 
factory. 

• Dynamic process planning – dynamic process 
planning according actual capacity and conditions in 
the factory workshop. 

• Non-linear process plans – creation of process plan 
variants /in tree structure/ corresponding with 
various situation in the factory workshop. 

• JIT in process planning – process planning according 
actual state in the factory workshop. 

• Expert process planning – expert support for creation 
of process plan. 

• Evolution and genetic algorithms – utilised 
especially for solving of optimisation tasks. 
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• Utilisation of complex CA system such as DELMIA. 
The SW is enables solve all important activities 
/development, design, process planning, ergonomics, 
quality, layout, robotics, etc./ in framework of 
enterprise. 

However these methods are not panacea for problem 
enterprise solving. It is necessary to realise very serious 
analyse the factory conditions before their 
implementation. An inexpert implementation could have 
opposite effects. It happens oftentimes. 
 
 
III. COMPUTER SUPPORT FOR PROCESS 

PLANNING  
 

The process planning activities are significant means 
for flexibility, time to market and competitive advantage 
of enterprise. The process planning systems are therefore 
important tools for increasing of efficiency and profit. 
One question is very relevant – is possible to achieve by 
current methods and means of the process planning the 
flexibility and time performance? Accordingly it is 
needful to find new tools and advanced methods for 
solving of the process planning task in the modern 
enterprise. 

Computer support can markedly help to solve some 
planning activities. Computer aided process planning 
(CAPP) is a tool for the automated design of route sheet. 
The CAPP represents the implemented methodology of 
process planning in the software package. The CAPP 
includes all process planning activities needful to realise 
of the design of the process plan. The CAPP system has 
to solve the planning activities such as selection of 
machining operations, selection of machine and cutting 
tools etc. 

There are two basic approaches for creation and 
processing of process plan based on computer support 
and advanced planning methods [3]: 

• variant process planning based on Group 
Technology (GT) utilizing, 

• generative process planning based on exact 
mathematical principle utilised modelling of part, 
manufacturing knowledge and process planning. 

There are two scientific areas for methodical elaborating 
of process planning:  

• Theory of Group Technology for variant process 
planning, 

• Expert process planning for generative process 
planning. 

There is necessary to elaborate methodology for 
variant and generative process planning. Concrete CAPP 
system will be designed and made according process 
planning methodology. As the two planning approaches 
are different, as well the CAPP methodology for variant 
and generative methods will be unequal. 
The methodology for generative approach consists of the 
following main activities and tasks: 

• Modelling of engineering parts (feature 
modelling, B-REP, CSG method, etc.), 

• Modelling of process planning (selection of 
machine tools, cutting tools, fixturing, sequence 
of manufacturing operations, etc.), 

• Modelling of manufacturing operations (feature 
modelling), 

• Modelling of manufacturing operation 
parameters (selection and optimisation of cutting 
conditions), 

• Modelling of engineering knowledge 
(manufacturing knowledge, heat treatment 
knowledge, knowledge of process structure, etc.). 

The methodology for generative approach is 
influenced by the following methods of individual 
modelling tasks: 

• Process planning: forward or backward planning 
strategy, 

• Engineering knowledge: forward or backward 
chaining of knowledge, 

• Micro and macro planning strategy, 
• Optimisation of manufacturing operation: one or 

multi-criterion optimisation. 
 
The methodology for variant approach consists of the 
following main activities and tasks: 

• Design and statement of group representative for 
engineering parts, 

• Identification of engineering properties, 
• Statement of similarity of engineering properties, 
• Design of classification systems, 
• Coding of engineering parts,  
• Retrieval of similar engineering parts, 
• Classifying the engineering parts to the groups. 

 
 
 

IV. DEVELOPMENT OF METHODS FOR 
PROCESS PLANNING 

 
The CAPP methodology has been elaborated during 

several years on the Department of Automation and 
Production Systems, University of Žilina. Especially 
PhD thesis are oriented to the solving of the automated 
process planning. In the following text will be described 
the topics of CAPP methodology based on utilising of 
Group Technology which are in process. 
 
4.1 Static classification 

Humans very often use catalogues and documents with 
classified and grouped data. A good example is the 
coding and classification of books in a library catalogue. 
It is not a problem to find books with an exact and 
specific word from the book title. Another example is the 
telephone directory. There is a great deal of other 
examples of classification systems in real life. Everyone 
knows that the grouping of similar data into individual 
groups is an effective and useful activity. 

The adequate or corresponding question could be the 
following: Why is grouping useful in manufacturing?  

A company may make hundreds or thousands of 
different parts. Because the parts are made in a concrete 
manufacturing environment, many parts are similar in 
some way. Each part is made according to a process plan. 
Therefore, many process plans must also be similar. If 
similar parts are situated in one group (part family), their 
process plans are similar as well. It is possible to create 
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some groups of parts with similar characteristics. If 
similar parts have similar processes, it follows that 
utilizing this approach has a very favourable economic 
benefit [1, 2]. 

Classification is the process of identifying and 
establishing the various classes or divisions that exist for 
a set of parts based on relevant attributes. However future 
manufacturing systems will be increasingly more 
dynamic. They have to be able to rapidly respond to 
changing conditions by concurrently balancing and 
optimizing multiple manufacturing constraints. There is 
an effort to realize automatic classification, which will be 
more flexible and efficient.  

GT principle is one of principle used in CAPP 
methodology [5]. The standard plans are created for a 
family of similar items. In the GT CAPP systems human 
retrieves the plan for similar components using coding 
and classifications of parts. The planner edits the 
retrieved plan to create a variant to suit the specific 
requirements of the component being planned.  
Variant process planning implements a coding and 
classification scheme by which a process plan for a 
previously planned part is retrieved.  
Variant methods assume that the user is able to determine 
the appropriate classification codes needed to retrieve 
appropriate plans, and that plans exist and include 
features which are closely analogous to those of the new 
part.  

The classification is possible to realise according two 
methods [6]: 

• visual (graphical) classification systems (Fig.1.), 
• coding. 

Manual visual classification is often realized 
according to graphical classification systems (Fig.1). 
Planner compares a new part with representative parts 
drawn in individual cells of the table. The performance of 
the whole GT CAPP system depends on implementation 
effort of the preparatory stage. 
The GT methods are especially utilise in process 
planning for machining processes. The classification 
system is very important part of the CAPP system based 
on GT. The classification system for machining has static 
character. It is not needful to change classified parts into 
individual groups.  Oftentimes apart from classification 
based on geometrical properties, the classification 
process continues in classification according the non-
geometrical properties such as weight, tolerances, etc. 
Majority of CAPP systems based on GT is intended for 
manufacturing process planning. It is sufficient for the 
manufacturing process to create classification system 
which will be only fill up. There is no need for changing 
the number of groups, change localisation of individual 
engineering parts in individual groups. Therefore it is 
possible to consider these classification systems as static 
system. 
 

 
 

Fig.1. Graphical classification system  
 
4.2 Group technology for non-cutting technologies 

CAPP systems based on the Group Technology are 
very good elaborated especially for cutting technologies. 
The non-cutting technology area (welding, casting, 
forming) is not so supported by the current GT CAPP 
systems. Utilising of cutting tools and other equipment 
are different in non-cutting technologies as in the cutting 
technologies. According the comparison of CAPP 
systems for cutting and non-cutting areas is possible to 
state that automation of machining process planning is on 
the greatest quality level. The basic idea of the GT is 
possible to utilise for non-cutting technologies however 
by other way. The similar engineering parts (produced by 
non-cutting technologies) belonging to family, will have 
the similar technological conditions and similar utilised 
instruments and equipment. The order of process 
operations is not important. The GT CAPP system for 
forging and casting was elaborated on the University of 
Žilina. The basis is in graphical classification system 
/Fig.1 and Fig.2/, finding of similarity of new and 
produced parts, retrieving of process documentation and 
modifying of technological parameters. The modification 
and calculation of technological parameters are the most 
important in area of GT utilisation in non-cutting 
technologies. 
 

 

Fig.2. Developed visual classification according the geometry 
 
4.3 Selective classification 

Sometimes it is problem to determine and classify new 
engineering part to some groups. It doesn’t mean that 
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there is no similarity between new part and some group. 
Question is the following: What is similarity and how to 
determine the similarity among parts? 

Important are defined criterions which determine the 
properties of individual groups. The process for selective 
classification of new engineering part is the following: 

• Finding the most similar group for new 
engineering part, 

• If there is no similarity between new part and GT 
representative, it is possible to extend individual 
properties (e.g. tolerances) characterizing the 
group, till the similarity is finding, 

• If the group is determined, it is necessary to 
valuate whether the similarity has still 
technological meaning. For example the circle 
and square could be similar according edges, 
however there is no technological meaning (other 
tools for hole process). 

 

 
 

Fig.3. Developed selective classification according important 
part properties 

The process for finding the similarity between new 
engineering part and individual groups based on 
extended properties of groups with respect on 
technological meaning is titled as selective classification. 
The process planner in the system (Fig.3) determine 
some property (tolerance, dimension, roughness, etc.) 
and he watches at its extension if there is some similarity. 
Then he must valuate the technological meaning of 
similarity. 

 
4.4 Dynamic classification 

However there is a big demand to utilise the GT also 
for other technologies and not only for machining 
process planning. As the characteristic of non-cutting 
technologies (such as forging and casting) are different as 
cutting technologies, there is need to take other view on 
utilisation of GT in this area  [6, 7].  

As the static classification system is not suitable for 
process planning of non-cutting operations, therefore 
there is a concept design of dynamic classification 
system oriented especially for non-cutting technologies. 
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Fig.4. Dynamic classification according different criterion 

 
The dynamic classification is based on flexible 

classification system [10]. The engineering parts are 
dynamic grouped to the individual groups according to 
classification aims (Fig.4). For example the engineering 
parts will be dynamic grouped to the family groups 
according the total costs or operational total times, 
number of produced parts, series, etc.. There is a 
mathematical method - cluster analysis - which seems to 
be a very good candidate for support of dynamic 
classification system creation [11]. Clustering techniques 
have been applied to a wide variety of research problems. 
The term cluster analysis actually encompasses a number 
of different classification algorithms. 

criterion Nr.2
/e.g. material/

criterion Nr.1
/e.g. precision/

 
Fig.5. Product grouping according different parameters 
 

The principle of dynamic classification is evident on 
Fig.4 a Fig.5. The parts are flexible and dynamic grouped 
according selected criterions. It is still appropriate to 
utilise the visual classification as it is very simple and 
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effective method however with flexible possibility the 
grouping the parts according actual demands.  

 
For example, all products with a weight belonging to 

the same defined interval, will be localised to one group. 
Products with another weight will be localised to the 
other group.  

 
4.5 Parametrisation and association 

New approach base on parametrisation and association 
/Fig.6 and Fig.7/ is new method of GT utilising in 
process planning. The developed approach consists of 
parametrisation of process plan and making of 
association with part features. The association is realised 
between part feature and process operations. Association 
between part features and process operations creates the 
link between design features and manufacturing features 
located in process plan /Fig.7/.  
 

Representative

Type process plan

link: Feature - o
perationfeatures

Operation Nr.1
Operation Nr.2
…
Operation Nr.n

 

Fig.6.  Association - links between parametrised design features 
and process operations 

 
 

 CAD GT CAPP
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geometrical

features

operation 1
operation 2
operation 3

operation i
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process plan

/process operations/Associaton

Link 1

Link 2

Link i

 
 

Fig.7. Principle of parametrisation and association in GT 
CAPP 

 
V. CONCLUSION 

The Department of Automation and Production 
Systems, University of Žilina systematically engages in 
research into CAPP methodology and its application in 
factories. The building of CAPP system is time 
demanding and very labour task. The CAPP tasks require 
the theoretical elaborating, working out the serious 
methodology of process planning and used advanced 
programming technique. The above mentioned topics are 
elaborated as PhD thesis. 

 
Note: The article was made under support projects, VEGA 
1/0698/09 
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Potential of passive cooling for office buildings
 Milan Ostry1; David Beckovsky2; Pavel Charvat3  

 
 

 
 

Abstract The main task for the designers of offices and 
multi-dwelling buildings is to provide thermal comfort for 
the occupants during the whole year. Thermal comfort in 
winter is maintained by sophisticated heating systems. 
Energy consumption in winter depends on the heat loses that 
can be minimized by means of well insulated envelopes and 
heat recovery system. At present the main problems with 
provision of thermal comfort shift from winter to summer. 
Many buildings have insufficient thermal storage capacity 
due to the low weight of external and internal structures.  It 
is usually necessary to install air-conditioning systems in 
light-weight buildings with glazed façade orientated to the 
south or west in order to provide thermal comfort for the 
occupants. This fact influences the energy consumption of 
such buildings. From this point of view it is very important to 
find a solution for these types of buildings that can help the 
owners to increase energy efficiency. Passive cooling with 
thermal storage in phase change materials is a very effective 
way to improve thermal comfort in light-weight buildings. 

Keywords – Passive cooling; Sensible heat storage; Latent 
heat storage; Thermal comfort. 

 
I. INTRODUCTION 

 
Buildings represent an essential element of built 

environment created for preserving quality of human life. 
Buildings in highly developed countries are responsible 
for about 40 % of total production of CO2 emissions, 
waste and other pollutants. The increase in demand of 
thermal comfort corresponds with the increase in energy 
consumption. The built environment consumes substantial 
financial and natural resources, and generates considerable 
waste streams [1].  

The technical approaches to provide a good indoor 
climate in office buildings are very often accompanied by 
complaints of office workers about many types of 
discomfort, dissatisfaction and health problems that are 
summarised as the “Sick Building Syndrome” [2]. 
Thermal stability of indoor environment in summer mostly 
depends on the solar heat gains through the glazed part of 
the external envelope and thermal storage capacity of the 
building structures.  
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 2 David Beckovsky, Faculty of Civil Engineering, Brno 

University of Technology, Veveri 95, 602 00 Brno, Czech 
Republic 

3 Pavel Charvat, Faculty of Mechanical Engineering, Brno 
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Republic 
 

Various kinds of sun protection, e.g. sun-blinds, ledges, 
vertical shutters and special galvanized glazing can be 
employed to reduce the solar heat loads to a building. Of 
course, broadleaved trees planted around the low-rise 
buildings have a potential to reduce solar gains in summer. 

 
II. PRINCIPLE OF PASSIVE COOLING 

 
For any building that is located in given region the 

natural room temperature is the function of the following 
factors  [3]: 

 
tin = ƒ(k(t), ρcp(t), ACH(τ))   (1) 
 
where:  
k thermal conductivity (W m-1 K-1)  
t temperature (K) 
ρ density (kg m-3) 
cp specific heat (J kg-1 K-1) 
ACH air change per hour (h-1) 
τ time (h)  
 
 Building cooling strategies can be divided into passive 

and active. The goal of passive cooling is to minimize, or, 
if possible, eliminate the use of mechanical air-
conditioning systems to decrease energy consumption [4]. 
The urban environment is a major factor in operational 
performance of passive cooling technologies in office 
buildings [5]. Passive cooling cannot be applied without 
reduction of cooling loads and internal heat gains. 
Building envelopes should be designed with low U-value 
for reduction of heat transfer through walls and windows. 
The design of windows and their solar shading has a 
significant effect on thermal stability of indoor 
environment. There cooling loads cannot be avoided 
because of the requirements on daylighting.  The 
requirements for daylighting determine the size and 
orientation of windows. 

A typical technique of passive cooling is based on the 
nigh intensive ventilation of the interior. Thermal comfort 
during the day is provided by cold storage. The thermal  
storage structures are cooled down over the night that 
results in heat absorption by these structures during the 
day.  Heavy-weight structures are commonly used  in 
passive cooling. . Thermal energy in this case is stored by 
the sensible heat storage principle. The reinforced concrete 
slabs can be employed for this purpose in modern office 
buildings. The slabs must be in direct contact with indoor 
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environment. Activation of concrete slabs is often 
provided by the circuits with water cooled at night. 

In the light-weight buildings with wooden or framed 
structures the weight is reduced to minimum and it has a 
negative influence on the sensible heat storage potential.  
For provision of sufficient thermal mass in light-weight 
buildings it is better to design  systems based on the latent 
heat storage technology. This technology utilizes latent 
heat of phase changes of storage medium for cool and heat 
storage. The advantage is in high heat storage capacity per 
volume or mass unit.  

The efficiency of the system depends on the possibility 
to integrate latent heat storage medium in the envelope of 
the room. There are several methods of the integration of 
latent heat storage medium in building structures:  

• direct impregnation of storage medium into 
porous building material; 

• microcapsules with storage medium that are  
dispersed into the gypsum or any other matrix; 

• shape-stabilized storage medium with high-
density polyethylene and styrene-butadiene-
styrene as supporting material; 

• macroencapsulated storage medium in panels or 
containers made of aluminum or plastics.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Macro encapsulated storage medium 
 

Microencapsulated storage medium can be combined 
with other building materials, e.g. gypsum plaster or 
gypsum wallboard. Figure 1. shows example of 
installation of macroencapsulated latent heat storage 
medium on the walls of experimental room at Brno 
University of Technology. Storage medium is 
encapsulated in coated aluminum panel that were fixed on 
the walls and suspended ceiling. This system is very easy  
to install and shows good heat transfer. A common 
problem in many applications is regeneration of heat 
storage medium during night, i.e. discharge of stored heat. 
The  charging and discharging of heat into and out of 
thermal storage is naturally reversible in the Czech 
Republic from autumn to spring. The heat stored in the 
medium can be discharged by night ventilation. The 
amount of removed heat depends on [2]: 

• the air change rate; 
• temperature difference between indoor air and 

supply air; 
• the duration of ventilation. 

Two approaches can be used for discharge of heat 
stored in the medium or the building structures: 

• intensive mechanical ventilation of the room 
during night; 

• direct cooling of medium by a special circut of air 
or water. 

The first approach has the advantage in simplicity and 
does not need additional equipment especially in rooms 
with controlled ventilation. Air-conditioning can be 
employed to cool down supply air with the advantage of 
off-peak electricity rates. The disadvantage of this 
approach is the discomfort caused by high air velocities. 
The second approach utilizes special circuit of air or water 
for discharge of stored energy. This system needs a special 
air cavity or system of pipes for cool water. The water 
circuit can be used for activation of heat storage medium 
with heat from solar collector in heating season. 

 
III. CONCLUSION 

 
Use of passive cooling in office buildings can contribute 

to the lower energy consumption of the buildings. Passive 
cooling depends on the possibility to store heat during the 
day and release it at night. This possibility is influenced by 
the weather conditions and ventilation system.  Several 
systems that utilize latent heat storage were developed for 
practical application. Latent heat thermal storage has a 
better performance in comparison with the sensible heat 
storage in building structures. The future use of passive 
cooling will depend on the development of non-expensive 
and stable capsulated latent heat storage mediums.  
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Thermal stability of attic spaces with integrated PCM  
in light building constructions during the climatic year 
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Abstract This paper how PCM react during the whole year, 

how they impact the summer temperature stability of a room 
and how they react in the transtition period and in the 
heating period. Measuring was carried out in the 
experimental and reference room in the attic of the Institute 
of Building Structures. The layout of these identical rooms 
enables to compare the measured values. The measuring of 
the indoor climate which had been carried out during the 
whole year in the reference and experimental room was 
analysed.  

Keywords – Phase change materiel, heat storage, summer 
overheating, light weight envelopes. 

 
I. INTRODUCTION 

 
Practical verification of effectiveness of phase change 

materials (PCM) was performed on an experimental 
building. As it was necessary to compare the results, a 
model of two identical rooms was used. An experimental 
building constructed like this makes it possible to declare 
the basic behaviour of phase change materials and their 
impact on the thermal stability of a room. The rooms are in 
the attic. 

 
II. MEASURING IN EXPERIMENTAL ROOMS 

 
A. Measuring and monitoring technology 

Due to the necessity to compare the results,  
the experimental and the reference room is fitted with 
several kinds of sensors. In order to collect climatic data,  
a meteorological station HUGER was installed on the roof 
of the Institute of Building Structures. The measured 
values were saved every 15 minutes. Average values from 
the respective periods were recorded. Sensors for 
measuring surface temperature, air temperature, global 
temperature and global solar radiation were used for 
measuring with the Amemo AHLBORN device.  
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The controlled ventilation system makes it possible to 
supply fresh air and conduct exhaust air away in two 

different ways (Pict. 1). The first option is to supply fresh 
air through a ceiling textile inlet and to conduct the 
exhaust air away through lamellar outlets above the floor 
in the corners of the room. The second option is a cross 
one, i.e. the air is supplied through a lamellar inlet above 
the floor and conducted away through ceiling outlets.   

 

 
Pict. 2. Controlled ventilation system 

 
B. Comparison of the reference and the experimental 

room without load 
Comparative measuring in summer 2008 verified the 

identical properties of the two rooms.  Measuring was used 
to check fitting of the sensors and maximum temperature 
deviation between the experimental and the reference 
room. The values ranged up to 0,7 °C, the average 
deviation was 0,3 °C. Based on the analysis of the 
acquired data the location of thermocouple interior air 
temperature sensors was adjusted. The experimental room 
was then marked as suitable for experimental verification 
of PCM effectiveness. 

 
C. Measuring in the period with natural ventilation 

The first experimental verification of the influence of 
PCM on the internal environment was with natural 
ventilation. Panels with PCM were installed on the inner 
surface of the walls and of the ceiling (Pict. 2). Natural 
ventilation was maintained by a casement opened to the 
position of ventilation. There were no thresholds at the 
entrance doors in order to increase the ventilation of the 
space. Measurement with natural exchange was chosen in 
order to reduce power consumption for forced ventilation 
to minimum. 
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Pict. 2. Experimental room with panels of PCM 

 
D. Measuring in the summer 

The task in the summer was to prove the efficiency of 
accumulation of latent heat into accumulation PCM panels 
in the form of aluminium panels filled with 
DELTA®COOL 24 mixture. Heat accumulation during 
phase transformation was presented on weekly and daily 
progress of temperature. The main task in the summer was 
to prove the efficiency of accumulation of latent heat into 
the accumulation PCM panels. The first measuring on the 
experimental object started at the end of August 2008. It 
was possible to make only one experimental measuring 
with the climatic conditions presenting hot summer 
climate before the end of the summer season. 
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Fig. 1. Air temperatures in experimental (E)  

and reference (R) room in summertime 
 
The measuring was carried out from 29 August to 5 

September. The overview of the difference air temperature 
in the rooms in the monitored summer season is given in 
tables. The differences in the maximum daily temperature 

ranged between 1,2 and 4,1 °C. The difference in the 
temperature at night ranged between 0,4 °C and 1,0 °C. 
The experimental room with the installed PCM revealed 
higher thermal stability. There were no significant 
differences in the maximum daily temperature of air in the 
interior θ*ai,max during the monitored week in the summer. 
All the time, the maximum temperature of air was moving 
around the value θ *ai,max = 26 °C. 

 
TEMPERATURE DIFFERENCES 

BETWEEN ROOMS IN DAYTIME . 
 

Date Temperature differences - day 
∆θ *ai,max (°C) 

29. 8. 2008 1,2 
30. 8. 2008 4,1 
31. 8. 2008 3,4 
1. 9. 2008 1,5 
2. 9. 2008 2,5 
3. 9. 2008 3,6 

 
TEMPERATURE DIFFERENCES 

BETWEEN ROOMS IN NIGHTTIME . 
 

Date Temperature differences - night 
∆θ *ai,max  (°C) 

29. 8. 2008 0,6 
30. 8. 2008 1,2 
31. 8. 2008 0,9 
1. 9. 2008 0,8 
2. 9. 2008 0,4 
3. 9. 2008 1,0 

 
 Graphs (Fig. 1, 2) show that due to higher thermal 

storage capacity of the PCM packaging design in the 
experimental room, the highest temperature of air in the 
experimental room dropped in comparison with the 
temperature of air in the reference room. Higher 
temperature of air in the experimental room at night is 
caused by the fact that thermal energy accumulated in the 
PCM discharges. 

 
E. Transitional period 

In the transitional period the temperature of air in the 
exterior was lower than the values enabling a phase 
change from solid into liquid. An analysis of the acquired 
data revealed that PCM have a positive impact on the 
thermal stability of a room. It is manifested by higher 
temperature of air in the interior θai over a long period.  
The temperature of air in the interior θai of the 
experimental room which was cooling down was for four 
days by 2 °C higher that the temperature of the identical 
reference room. 
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Fig. 2. Focus on one typical summer day. Reducing 

temperature by PCM panels  (E21, E23) 
 

F. Heating season 
The experiment with monitoring the influence of PCM 

on the parameters of the interior environment in the 
heating season was carried out with heaters turned to 
maximum power.  The experiment was supposed to 
demonstrate the behaviour of PCM when faced with 
different parameters of the phase change (phase change 
around 20 °C). Digital timer and an electricity 
consumption meter were installed on the power supply.  
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Fig. 3. Air temperatures during the heating season. 

 

Measuring with an intermittent heating method was 
carried out. Heating was regulated only by thermostats in 
the heaters. Heating of the air in the interior was 
maintained by electric convector heaters with the power of 
750 W. If phase change occurs repeatedly in PCM during 
the heating season, reduction of temperature amplitudes of 
air in the interior occurs even here too. When electric 
convector heaters were used to warm the air in the room, 
the installed PCM were actively accumulating the heat 
distributed from the heaters. Therefore, the growth of 
temperature of air in the experimental room and the 
growth of temperature of air at the outlet of the heater was 
not as steep as in the reference room.  In February 2009, it 
was being monitored how PCM participate in the energy 
consumption of the heating system. Heating was regulated 
by bimetallic thermostats which are part of heaters. The 
thermostats were set to level 6 in both rooms (temperature 
27 °C). The power consumption during the week when 
monitoring took place (16 February – 23 February. 2009) 
was 118,6 kWh in the reference room and  127,4 kWh in 
the experimental room. The difference of 8,8 kWh in the 
monitored period was caused by the consumption of 
accumulation boards for the phase change of PCM at the 
beginning of the measuring. The daily readings of power 
consumption were identical since the third day. At the end 
of the heating season the energy was given back to the 
environment via radiation during inverse phase change, as 
in the previous period.   

 
G. CONCLUSIONS OF THE EXPERIMENTAL METHOD 

The experimental method made it possible to describe in 
detail the behaviour of PCM installed in building 
constructions during one whole climatic year. 
Comparative measuring confirmed the possibility to carry 
out comparative measuring on an experimental object, 
using a reference and an experimental room. In the 
summer latent heat accumulation into PCM proved to be 
effective. When PCM were used, the condition on the 
maximum daily temperature in the room was 
demonstrably met. The experimental room showed higher 
thermal stability in the transitional period in autumn. For 
four days the temperature of air in the experimental room 
was higher by approximately 2 °C than in the reference 
room. Measuring of the parameters of the interior 
environment in the winter revealed identical power 
consumption needed for heating in both rooms. Therefore, 
it can be concluded that PCM do not have negative impact 
on the power consumption needed for heating (1). 

 
 

IV. THE IMPACT OF PCM ON THE INDOOR 
ENVIRONMENT OF BUILDINGS DURING A CLIMATIC 

YEAR 
On the basis of measuring carried out in 2008 and 2009 

it can be concluded that:   
In the summer the experimental room with an installed 

PCM revealed higher thermal stability. The differences in 
the maximum daily temperature ranged between 1,2 °C 
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and 4,1 °C. At night the difference in temperature ranged 
between 0,4 °C and 1,0 °C. The maximum temperature of 
air in the experimental room was all the time around the 
value θ*ai,max = 26 °C. The maximum daily temperature in 
the reference room in the same period ranged between 25 
and 30 °C, 

It was found out that in the transitional period PCM 
have positive impact on the thermal stability of the room. 
This is manifested by higher temperature of air in the 
interior θai over a long period.  For four days the 
temperature of air in the interior θai of the experimental 
room which was cooling down was by 2 °C higher than in 
the identical reference room.   

In heating (winter) season and with standard way of 
heating the materials participate only in accumulation of 
perceptible heat. If the temperature of air in the interior 
does not reach the temperature of the phase change, 
accumulation of latent heat does not occur. If the 
temperature of the phase change is lower than the 
temperature of air in the interior, accumulation of both 
latent and sensible heat occurs. However, this 
phenomenon has no negative impact on the total power 
consumption for heating.   
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Experimental elimination of moulds by EMW  
Karel Suhajda 1, Miloslav Novotny 2, Milan Vlcek 3,  

 
 

 
Abstract This report describes different ways and efficiency 

of mould elimination with microwave radiation (further 
referred to as EMW). It describes the efficiency of EMW 
regarding different mould kinds with particular respect to 
the intensity of radiation and the length of the radiation cycle 
the mould samples are subjected to. 

Keywords - Moulds, Microwave radiation, Damp, 
Masonry. 

 
I. INTRODUCTION 

 
A frequent problem in building objects is higher relative 

air humidity in the interior. As a result, due to thermal 
bridges and/or other problems the masonry becomes damp. 
Damp masonry is then a cultivating medium for the 
growth of moulds. Moulds have a very negative impact on 
the health of people who live in objects afftected this way. 
Being so harmful, timely and succesful elimination of 
moulds is essential. Since elimination of moulds using 
common preparations does not prove to be very efficient, 
experimental elimination of moulds with microwave 
radiation has been tested instead. 

 
II. MOULD 

 
Samples of plaster and masonry were collected in 

objects affected by humidity where the masonry showed 
considerable amount of moulds. Samples were collected in 
sterile plastic ampoules and evaluated, i.e. the specific 
kinds of biotic pests were determined. Then, the samples 
and the moulds alone were subject to a more specific 
analysis and the most frequently occurring moulds were 
determined.  

The most frequently occurring pure mould cultures 
include the following:   

 
- Alternaria alternata, 
- Aspergillus versicolor, 
- Cladosporium cladosporioides, 
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- Penicillium brevicompactum, 
- Penicillium chrysogenum, 
- Stachybotrys chartarum.  
 
Generally, moulds are microorganisms which 

significantly influence building substances and materials  
and the microclimate of an object. To be able to grow, 

microorganisms need humidity and relatively stable 
temperature around  25°C. Unfortunately, this kind of 
environment is nowadays very often created in modern 
and in principle low-energy houses. In order to save 
considerable amount of money on energy, the inhabitants 
of such houses usually do not ventilate the interior spaces 
sufficiently. This leads to the increase in relative humidity 
of the interior and consequently to the increase in moisture 
by weight of the building materials which enclose the 
respective area. This creates suitable microclimate for the 
growth of microorganisms.  

Microorganisms such as moulds have a significant 
impact on the quality of the interior microclimate. They 
retain excessive humidity in the masonry and release their 
spores into the surrounding area. Spores are in fact a 
carcinogenic substance which endangers people’s health to 
a certain extent.   

On the basis of the above-mentioned, construction 
survey, particularly moisture and microbiological surveys, 
were carried out in the objects and samples of moulds 
which occur most frequently in objects of this type were 
determined.  
 

III. MICROWAVE RADIATION  
 

Microwaves are electromagnetic waves which lie 
between infrared radiation and radio waves in the 
electromagnetic spectrum. Their frequency ranges from 
300 MHz to 300 GHz which corresponds to the wave 
length 1-1000 mm. [1-2] 

 
Graph. 1 Electromagnetic wave with wavelength λ – 

electric (E) and magnetic component (B) of the wave 
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f
cλλ =

    [m]  (1), 
 

where  λ ….. wavelength [m], 
                 cλ …. speed of propagation [m.s-1], 
                 f …..microwave radiation frequency  

[Hz] (2450 MHz).  [1-2] 
 
When applying microwaves to remove moisture from 

masonry, the so-called industrial frequency 2450 MHz is 
used which corresponds to the wavelength 122 mm. [1-2] 

 
A. Microwave heating 

Microwave heating is characterized as quick and 
economical and it is based on electromagnetic induction. 
Heating takes place directly in the structure of the material 
and not from the surface. The mechanism of changing 
microwave energy to heat is expressed by this formula:  

 
P=2.π.f.ε´.ε´´.E2  [W.m-1],  (2) 

 
where P ….. energy absorbed in a volume unit 

[W.m-1], 
f ……frequency of the microwave field 
[2450 MHz], 

                 ε´….. permittivity [F.m-1], 
              ε´´…. dielectric material loss factor, 

E …..intensity of an electric field inside 
the material [V.m-1].   [1-2] 

 
B. Biological effects of microwave radiation  

Numerous technical, biological and medical 
experiments proved that when in contacts with the living 
matter, electromagnetic waves are biologically active in 
the whole width of its spectrum, given the wave intensity 
reaches a sufficient effective value. The following applies 
to frequencies ranging from zero to approximately 1011 
Hz:  

 
fhW .=    [J]  (3) 

 
where  h ……. the Planck constant  

(6,625 . 10-34) [J.s], 
f .......... wave frequency [s-1]. [1-2] 

 
The above-stated relation shows that the radiation does 

not have ionizing effect as the effective quantum of energy 
is too small on these frequencies.  Therefore, microwave 
radiation is called non-ionizing radiation. [1-2] 

 
C. Device for microwave elimination of moulds 

A certified device MWD 2000 GMR 1200 (10-1200 W) 
by the company Plazmatronika is used to eliminate moulds 
with microwave radiation (EMW). It is a device with 
variable output ranging from 0 to 1200 W. The device was 
fitted with an auxiliary horn antenna..[1-2] 
 

   
Fig. 1 A schematic picture and a photo of the EMW 

device[1-3] 
 

The so-called Industrial frequency 2,45 GHz is used for 
microwave radiation in the given cases. 

 
IV. THE PROCEDURE OF THE EXPERIMENTS 

The samples were inoculated in cultivating medium and 
samples of mixed mould cultures were grown from the 
samples. Cultivated varieties of mould samples were 
performed on glass Petri dishes. Then, separation and 
cultivation of pure cultures was done, again on Petri 
dishes.   
 
A. Example of a simplified process of cultivation  

- cultivation in a thermostat at 27 °C 
- cultivation of land  -wort agar with  

chloroamfetamine, 
- CDA (Czapek-Dox agar) with 
20% sucrose. 

To suppress the growth of undesirable bacteria was 
necessary to add to the samples some antibiotics, thereby 
should be ensured the growth of fungi without unwanted 
bacteria. 
 
B. Cultivation of selected pure fungal cultures 

With regards to wide range of tested biotic pests (fungi), 
it was necessary to proceed to partial elimination of these 
factors. That is why we separated each fungal culture right 
from grown mixed cultures in laboratory.  

 

   
Fig. 2 Mould samples on Petri dishes [3] 

 
C. Microwave irradiation 

Irradiation of the mould samples on Petri dishes was 
commenced. For the experiments, according to previous 
experiences with EMW radiation, was chosen: 

- 400 W, 
- 700 W, 
- 1200 W.  
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The period of each radiation of location was 240 
minutes. The period of radiation is based on years of 
experience – in chosen period is relatively slow increase in 
temperature in wall, thus is not threatened its mechanical 
characteristic.  

 

  
Fig. 3 Application of EMW radiation on the mould 

samples  
 
There is an effort to keep the EMW device output as 

low as possible with regard to the efficiency of biotic pest 
elimination. The reason is a relatively slow increase of 
temperature in the masonry which does not affect the 
strength of the masonry. Radiation was carried out 
cyclically. The total length of radiation was 8 cycles 
lasting 30 minutes. The radiation time is based on years of 
experience – there is just a relatively small increase of the 
temperature in the masonry in the selected period (the 
temperature in the masonry is app. 90°C) so its mechanical 
characteristics are not affected.  

 
V. RESULTS OF THE EXPERIMENTS 

The efficiency of elimination in this case is expressed 
by the percentage of efficiency of elimination of the 
different mould samples and the corresponding EMW 
radiation intensity. The results are showed in Graph 2. 

 

 
Graph 2 Efficiency of elimination on pure cultures 

 
The graph shows that the higher the intensity of EMW 

radiation is, the more efficient the elimination of biotic 
pest becomes. EMW radiation with lower intensity 
suffices to eliminate simpler mould forms, i.e. moulds 
with a thinner cell wall. EMW radiation with higher 
intensity or longer exposure to the radiation, as the case 
may be, is necessary to eliminate moulds with a thicker 
cell wall.  

 

VI. CONCLUSIONS 
 

It is apparent that eliminitation of moulds and biotic 
agents, particularly moulds, with EMW radiation is very 
efficient. The point is to determine suitable intensity and 
time of radiation.   

Before redevelopment begins it is suitable to do 
microbiological survey in order to determine different 
kinds of moulds. Then it is possible to establish the 
intensity of EMW radiation, the number of irradiation 
cycles and their length. 

With regard to the previous experiments, the 
experimental analysis should be extended and an analysis 
and measuring related to the intensity and the length of 
irradiation should be included in it. Considering that EMW 
is harmful to health, operation by a trained person is 
necessary. Furthermore, no people must be present in the 
in the area under redevelopment in the course of 
irradiation. Therefore, there is a tendency to lower the 
intensity of radiation and to raise the number of cycles or 
the length of cycles. This issue is being experimentally 
resolved these days.  
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National and European Policy and activity organization for intellectual 
capital development of competitiveness and growth in Bulgaria 

 
Kiril Anguelov 

 
 

According to the European Union Lisbon Strategy for development and its strategic goals for 
the next decade - to improve “citizens' quality of life and the environment until 2010” and “to 
become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of 
sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion”, Republic 
of Bulgaria, after accession on 1 January 2007 in EU as a member-state, pursues policies in 
co-ordinance with European Commission, for stimulation national economic development in 
the following three main directions:   

- Preparation for competitiveness, dynamic, knowledge based economy; 
- Investments in human resources and reaction against social isolation; 
- Economic growth, based on the ecological and environmental conservation.  

At present the pursued policies for competitiveness development and national economic 
growth are mainly connected to the conceptions such as knowledge society, new economy, 
knowledge economy, intellectual capital. For the period of two and half years as a member 
state in European Union, Republic of Bulgaria gain experience in these fields. With the 
ending of the Lisbon Strategy project period 2008-2010, it is needed critical analysis to be 
done. Present research is devoted to the analysis of positive aspects, mistakes made and 
possibilities for optimization national policies in the filed of competitiveness development 
and economic growth, based on the development and increasing enterprises intellectual 
capital. 
Before the critical analysis of the national policies in the filed of intellectual capital to be 
done, it is necessary:  

- to specify the reciprocal determination between knowledge economy, intellectual 
capital as well as the Lisbon Strategy, in order to define direction in stimulating 
competitiveness and growth; 

- to be made an analysis about possibilities for development of the Bulgarian National 
Economy, based on the increasing of the enterprises intellectual capital; 

- to give reasons for needs of public financing of specialized activities for development 
and increasing enterprises intellectual capital.  

The research for effectiveness and efficacy of policy, made for development competitiveness 
and growth through stimulating enterprises intellectual capital from national economy, 
includes activities with national funding, as well as such financed by European Structural 
Funds. Research is based on the official programming documents, reports, statements, and 
statistic data of Bulgarian and European competent authorities as well as author’s researches 
among beneficiaries of the Operational Programme “Development of the Competitiveness of 
the Bulgarian Economy” 2007-2013, National Innovation Fund and National Fund “Scientific 
researches”. Present research offers for each of executed policies guidelines for efficiency 
increasing.  
 
Development competitiveness and growth in the context of the Lisbon Strategy  
 
The concept of intellectual capital (IC) is not a new phenomenon. Each serious economist 
knows, since Adam Smith times, that good policy on intellectual property is the key for 
enterprises success and the economic as a whole. First Adam Smith in “An Inquiry into the 
Nature and Causes of the Wealth of Nations” [11] defines the analogy between investments in 



Volume 4  Number 3 September 2011 
 

 62 

physical capital on one hand, and economic resources investments for development 
qualifications of manpower on the other hand. When somebody invests in machines, the 
expectation is to increase net profit. When expenditures for quality improving of manpower 
are spent, again the goal is the same – providing increasing, although through investment in 
human capital. English economist Nessau William Senior use for the first time the term 
“intellectual capital” in his book “Political Economy” [10], proving the knowledge 
importance for development of national economy and civilizations. The publication on the IC 
topic have increased exponentially over the past 20 years and made IC a much-researched 
topic. In recent years the IC topic has attracted increasing interest including also academic 
interest. 
Although the fact, that questions concerned intellectual capital are considered from many 
researchers, its importance became popular in post-industrial stage of human development, 
when the information is the main momentum for competitiveness. In global world success of 
enterprises depends more and more on the strategic management of the information and less 
on the companies’ material and financial resources.  
Table 1 shows data for 12 companies, participated in the list Forbs The Global 2000 [45]. In 
ten of them the “market value” sizably exceeds “accounting value”. For the first time Sveiby 
offers the following formula for usage of so-called “intellectual assets”: 
 

Market value = accounting value + intellectual assets     (1) 
 
Different researchers work on the definition of intellectual assets such as Bontis [6, 7], Marr 
[9] и Edvinsson и Brünig [8]. One of the weaknesses of (1) is the fact, that “intellectual 
assets” depends on the accounting value and change in rule of accounting reflects on the 
change in intellectual value. No matter how (1) is perceived, the correlation between 
“accounting assets” of an enterprise and its “intellectual assets”, is a mark of level of 
technology, used in certain market situation. According to analysis of companies from the 
Forbs list, they can be divided into two major groups:   

1. High technologic companies, with specific intellectual assets – knowledge, those 
others don’t possess;  

2. Companies, benefit from the advantages of market situation, at present for example 
these are companies with economic activity production of power recourses and their 
transportation.  

I would like to make comments on the exposition. High technologic companies owe their 
realization on the principles of so-called new or knowledge economy. Their major 
competitiveness advantage is the strategic information, used in production and management in 
the form of possessed knowledge, which competitors don’t have (high technologies). As a 
result of this, these companies gain from the knowledge deficit in concrete science and 
technics sphere. Second group, which benefits form the advantages of market situation, gains 
from the deficit of concrete goods, services or information. On the information stage of 
civilization development, deficits become smaller and the shortage of row materials has to be 
considering as a temporary situation. How would be change market value of companies, 
producing for example oil, in case of discovering new type fuel and respectively – new 
engine? Unlimited science possibilities can substitute each deficit. If you allow me: In 
information era the only one deficit is the deficit of information, i.e. of knowledge! 
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Table 1, Relation between enterprises market and accounting value  
Company Industry Assets 

$ BIL 
Market value 

$ BIL 
Market value/ 

Assets 
Microsoft Software & Services 65,79 143,58 2,18 
China Mobil Telecommunications 76,42 175,85 2,3 
IBM Software & Services 109,53 123,47 1,28 
Google Software & Services 31,77 106,57 3,54 
Johnson & Johnson Drugs & 

Biotechnologies 
84,91 138,29 1,63 

Roche Holding Drugs & 
Biotechnologies 

69,77 98,47 1,41 

Apple Technology 
Hardware 

42,79 79,54 1,86 

Oracle Software & Services 44,80 78,42 1,7 
Hewlett-Packard Technology 

Hardware 
109,63 69,57 0,63 

ExxonMobil Oil & Gas Operations 228,05 335,54 1,47 
Royal Dutch Shell Oil & Gas Operations 278,44 135,10 0,49 
JPMorgan Chase Banking  2 175, 05 85, 87 0,04 
 
Using relation between market and accounting value of enterprises as a mark for intellectual 
capital extend, we can receive three variants:  
 

Assets
ueMarket val

=K         (2) 

 

1. 1
Assets

ueMarket val
<=K , е.g. market value is lower than accounting value (Figure 1-

d). This situation is typical for companies with poor management, caught in negative 
economic situation as well as companies that have no clients trust (JPMorgan Chase for 
example). Principles of knowledge based economy in these cases are not respected.  

2. 1
Assets

ueMarket val
==K , е.g. market value is equal to the accounting value (Figure 1-

c). This group is similar to previous.  

3. 1
Assets

ueMarket val
>=K , е.g. market value is bigger than accounting value (figure 1-а 

and 1-b). This group forms intellectual assets. It needs to be mention that extend could vary in 
extreme large limits. In my opinion the relation above is a mark for high technologic of a 
company in concrete international economic situation. Currently companies working in high 
technological sectors such as: software, hardware, bio-technology, telecommunications etc., 
could have high level of intellectual assets (Table 1). Different range formation for relation 
between market value and accounting value can (in concrete market situation) determine the 
level of company technology, dividing them according famous classification into four groups: 
low-technologic, middle-low-technologic, middle-high-technologic and high-technologic.  

Study on relations between market value, accounting value and international economic 
situation can be a subject for another serious research.  
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Figure 1, Relation between enterprises market and accounting value, as a mark for intellectual 
capital extend  

 
On the other hand, the question concerning structure formation of production cost price with 
different level of technology is also interesting. Low-technology production forms its cost 
price mainly on the base of expenditures for row materials, energy, labour, that is directly 
connected to the operational process function and amortizations. Intellectual assets represent 
minor share in cost price of low-technologic productions. These are productions, in which 
competitiveness is a result mainly of the expenditures, particular for the specific aria of 
human labour, materials, raw materials and energy. These are productions that can be 
developed everywhere in the world, because of their generally accessible technologies, but 
they are effective only in regions with low life standard. In addition, these productions are 
traditionally assessed with extensive usage of row materials and energy (as well as labour), 
which is not corresponded to the third postulate of the Lisbon Strategy – reaching economic 
growth, based on the ecological and environmental conservation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accounting value 

Market value 

Fig. 1-а Fig. 1-b 

Intellectual assets 

Market value 
 

Accounting value 
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Figure 2, Structure of cost price in low and high technologic products  
 
High technologic productions characterizations are: significant share of expenditures for 
intellectual assets in formation of cost price. In private conversation with a consultant of one 
German concern I ascertained the fact that the price cost of concrete sportive commodity is 
formed in this way: 0.68% for labour, amortizations and energy (production is in Vietnam); 
9% for materials (from German) and the rest is for intellectual assets (scientific research and 
development, marketing expenditures etc.). The producer foresees 20% profit for this product. 
Of course this in not typical product for high technologic sector, nevertheless this case is 
indicative how one trade-mark, in combination with scientific-researches and marketing 
activities forms competitive product in different economic sectors. Analogically is the 
question for knowledge in traditional high technologic sectors such as communications, 
software, hardware, biotechnologies, nanotechnologies etc. These productions are assessed 
with intensive usage of materials, row materials and energy. We can assert that the three main 
postulates from the Lisbon Strategy are complementary to one another; their projection is 
evidently shown in Intellectual capital:  

- Preparation for competitiveness, dynamic, knowledge based economy is directly 
connected to the investments in intellectual assets in enterprises and the economy as a 
whole; 

- Investments in human resources and reaction against social isolation are inseparable 
with the necessity of high technology development and represent one of components 
of the Intellectual capital; 

- Economic growth, based on the ecological and environmental conservation – thus is 
impossible without usage of latest scientific and technical achievements, i.e. without 
investments in intellectual assets. 

It is important, on the other hand, to draw your attention to the relation between cost price, 
price and profit in productions with different innovation and technological levels. For 
reaching comparables data we need to record also the production type (series) in the process 
of relations determination. Figure 3 shows in principle the profit from innovation and high 
technology in case of equal cost price. With the innovation and high technology increasing, 
i.e. with increasing knowledge that company possesses, the possibilities for raising product 
cost price grow, and as a result of this – profit also grows. Of course the life cycle of each 
product also deserves attention. Even if the product is initially innovative, the possibility other 

Expenditures for row 
materials 

Amortizations 

Expenditures for energy 

Labour expenditures 

Expenditures for 
intellectual assets 
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companies to develop and produce analogous product, grows during the different stages of its 
life cycle. The effect of intellectual ageing is received – innovation and high technology are 
reduced.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3, Profit relation from innovation and high technology in equal cost price  
 

Interaction between cost price, price and profit in productions with different innovation and 
technology levels, in the context of timing, i.e. product life cycle, can be a subject for 
particular depth research.  
These facts are only minor part from all argumentations that can be founded for exceptional 
possibilities of knowledge in formation company and national competitiveness, based on the 
sustainable growth and forming high profit. Competitiveness and sustainable growth, based 
on the knowledge economy are preconditions for whole society development, including for 
realization of different social programmes. 
For description the cycle of guidelines on stimulating competitiveness and growth through 
adopted measures leading to the intellectual capital development in enterprises, it is needed to 
be analyzing the structure of intellectual capital. Figure 4 presents intellectual capital structure 
according to Leif Edvinsson and Gisela Brünig [8]. Three main structural elements, forming 
intellectual assets of an enterprise are highlighted:  
 1. Human capital includes knowledge, skills, motivation and staff experience in the 
enterprises. Human capital is hired by company, but company do not possesses human capital. 
This capital represents human factor of company. For its sustainable increasing it is needed 
not only trainings and qualification, but also staff motivation creativity and loyalty. Human 
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Profit 

Cost price 

Increasing innovation and high technology 

Profit growth 
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capital includes: education, knowledge, skills, experience, and ability for trainings during all 
life, creativity and loyalty.  
 2. Structural capital is divided into organizational and clients capital. Organizational 
capital is the medium for reproduction of human capital. Unlike human capital, organizational 
capital is the company property. Organizational capital is divided into innovation and process 
capital and consists of technologies, copyrights, patents, licenses, processes, organizational 
culture, internal organization communication, strategies etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4, Intellectual capital structure  
 

3. Client’s capital is the sign for relations between enterprise and its internal surroundings, i.e. 
clients, suppliers, strategic partners and other stakeholders. Size of client’s capital is the result 
of company reputation, expressed in client’s loyalty, in quality of interaction with companies’ 
partners etc.  
On the bases of all expounded facts and arguments, we can deduce the following directions of 
development policy for stimulating growth and competitiveness through development 
intellectual capital in the enterprises:  
1. It is needed to stimulate the development of human capital through different programmes 
for training and qualifications on the specified target groups:  
 - Students in technical schools and colleges with professional education and 
qualification and their future job in concrete sectors (defined as a priority sectors) of national 
economy is stimulated, including with scholarships;  
 - Students in universities. It has to be created a possibility for increasing quality of 
education through permanent actualization of university infrastructure and stimulating 
motivation of academic members, on the one hand – to intensify and strengthen the relation 
between universities – enterprises, and the other hand – to find a relevant way for students’ 
motivation.  
 - Enterprises employees – increasing their qualifications in order to achieve 
appropriate knowledge and skills to the science and technical development.  

- Unemployed people, to achieve new qualification in accordance with actual needs of 
the labour market.  

Intellectual capital 

Human capital  Structural capital 

Organization capital Client’s capital 

Innovation capital Process capital 
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For being successful, this policy has to guarantee financial resource in different programmes 
(each one of them with a small budget), directed to the large spectrum of beneficiaries.  
 2. Stimulating enterprises in their process of development organizational capital 
through:  

- stimulating scientific researches and innovations in order to development of new 
products, processes and technologies; 
 - increasing quality of processes through implementation of quality management 
systems (standards); 
 - stimulating enterprises to develop their own trade-mark, patents and other activities 
with authors rights; 
 - stimulating intensification in interaction between enterprises and universities and 
research and development centers  
 - building technologic parks, incubators etc; 
This policy has to combine both "soft" measures and "hard" measures. Each of these 
approaches as well as some combination of them may be appropriate depending on the 
characteristics of a particular situation – measures for small and medium sized enterprises, 
programmes for development of high technology in priority economy sectors, technologic 
parks, incubators etc.  
3. It is not suitable to develop special programmes for stimulating client’s capital. Successful 
increasing of a client’s capital can be achieved only when the requirements for increasing 
client’s capital become a part of a whole policy towards enterprises. As an example of this can 
be shown the formation of requirements, included in the policies for development of human 
resources in the enterprises – companies have to fill all requirements, to be admissible for 
grant programmes; as well as in determination of a level in grant financial contribution in 
concrete indicators for client’s capital (for example strategic partners) 
 
 
 
Analysis for Possibilities in development of the Bulgarian national economic, based on 
the intellectual capital growth in enterprises  
 
A number of different external and internal for Republic of Bulgaria factors have influence 
over possibilities in development of the Bulgarian National Economy, based on the 
intellectual capital growth have: financial and political stability, legislation, geographic 
situation, educational sector development, education level and inhabitant’s qualifications, 
national economic structure, European Union policies, member states economy situation and 
other countries as well as the other countries, potential contactors with Bulgaria.  
Republic of Bulgaria has political and financial stability. Political system corresponds to the 
democratic principles and the country is a member state to the European Union. There is a 
political consensus in Bulgaria about priorities in internal and foreign policy and these 
priorities are implemented irrespectively of the party or coalition, governing at the moment. 
From 2007 in Bulgaria works successively Currency Board. Bank and currency systems are 
stable and didn’t allow any fluctuations even in the world economic crisis situation. Data for 
bank sector and Currency policy of country can be finding in the quarterly reports of the 
Bulgarian National Bank [19]. Political and financial stability is a condition for long-term 
planning from entrepreneur side and presents really favourable factor for national economic 
development. This is a precondition for increasing direct external investments, one from the 
concrete possibilities for development of middle high technologic and high technologic 
productions in Bulgaria. Direct external investments mark a sustainable development in 
Bulgaria (Figure 5). It is absolutely normal in conditions of world economic crisis direct 
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external investments to be reduced in 2008 and 2009. Nevertheless, the competitive advantage 
of Bulgaria in this index has to be considered.  
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Figure 5, Direct External Investments 2000-2008 in million euros [19] 
 
Membership in European Union is the other factor, strongly stimulating development of the 
intellectual capital in Bulgarian enterprises mainly because of three reasons: Lisbon strategy, 
possibilities for financing different projects by European Cohesion and Structural Funds, geo-
strategic position of Bulgaria.  
Most direct relation to the intellectual capital financing has European Fund for Regional 
Development as well as European Social fund. These funds give possibilities for financing 
major infrastructural projects in the intellectual capital sphere, as well as projects through soft 
measures. Geo-political and geo-strategic position of Republic of Bulgaria are the main 
trumps in national economy development. Reasons for that are: 

- The country is an attractive place for penetration of productions from Asia and 
America in the European Union countries; 

- The country is an attractive place for different productions from EU-10, because of 
low level of labour expenditures and requirements taxes. As an example we can 
point the active from 7 years period in Bulgaria SAP Labs – software enterprise of 
a German company SAP; 

- From the geo-strategic point of view, Bulgaria is a bridge between Europe and 
countries from Lesser Asia and countries from the Black Sea - the Caucasus 
region. Realization of different energy projects – oil and gas are expected from this 
region. These are pipelines projects Burgas – Alexandropoulos, Nabucco, and 
South Stream - that don’t have an alternative except for passing through Bulgaria. 
We have to mention and building a new power for production of electric power in 
the electric power station – joint project of Bulgaria, Russia and the German 
concern ERW, which are designed for supply with energy the whole region.  

The implementation of energy projects is profitable for intellectual capital 
development mainly in two aspects: development of high-technology productions, connected 
to the building and maintenance of energy nets and guaranteeing of high level of security.  
Legislation development concerning economy development, stimulating of direct external 
investments and intellectual capital development correspond to all European and world 
requirements. In Republic of Bulgaria the legislation concerning intellectual capital is 
developed on the all level – education (basic, professional, and university), science, 
innovation and high technology stimulation. Legislation on the one hand, allows quality 
education on different level, science developing, high technologies and innovation, and 
provides adequate protection for the intellectual property.  
Lows that exert most influence on the intellectual capital are: 
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- Law for the Academic Autonomy of the Higher Education Institutions;  
- Law of Higher Education; 
- Law on Academic Degrees and Ranks; 
- Law of the Bulgarian Academy of Sciences;  
- Law for National Centre of Agricultural Sciences; 
- Law of Encourage the Scientific Research work in Bulgaria; 
- Law on Small and Medium Enterprises;  
- Law on Investments Promotion;  
- Law on the Competition Defense;  
- Law for author’s right and related rights; 
- Patent Law; 
- Law on industrial design; 
- Law of Trademarks and geographical indications;  
- Law on the genetically modified organisms.  

 
National Strategy for development of high technologies in Bulgaria (started in 1999), 
National Innovation Fund (in 2001) have also strong positive influence. On the other hand, 
National Strategic Reference Framework makes out basics for national economy policy 
development through European Structural and Cohesion funds.  
Profitable business climate is supported by low level of corporative taxes (10%) and low level 
of insurance. For the time being, these types of taxes are among the lowest in the EU member-
states. In its actual programme, Bulgarian Government is planning decreasing of insurance 
taxes with 5% for the next four years (in 2010 – 2%, and the next three years – with 1%). 
Thus can makes situation even more attractive for investments – local or foreign in the 
industry, in particular – in the sphere of intellectual capital development.  
In the Republic of Bulgaria the education system is well developed in all educational level. 
University structure has long experience and traditions and covers all scientific fields. In 
Bulgarian educational system the representation of science, related to the development of 
knowledge based economy is good. Data in confirmation to this statement are presented on 
the figures 6, 7, and 8.  
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Figure 6, Students participating in tertiary education, proportion of the population aged 20-29, 
EU-27 and Bulgaria, Czech Republic, Germany and Latvia, 2005 [43] 
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Figure 7, Doctoral students (ISCED level 6), in any field and in selected fields of study, in 
proportion of the population aged 20-29, EU-27 and Bulgaria, Czech Republic, Germany and 

Latvia, 2005 [43] 
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Figure 8, Percentage of the population aged 24-64 with a higher education degree [43] 
 
Each University has a Research and Development Center. Institutions under Bulgarian 
Academy of Sciences, which cover all field of scientific knowledge (from humanities sciences 
to the technologies, used in the Cosmos) have experience and traditions of long standing in 
the scientific researches (this year Bulgarian Academy of Sciences fetes its 140 anniversary). 
Some of these centers under university or Bulgarian Academy of Sciences Institutions are 
well managed and developed – with many projects from European Programme for encourage 
scientific researches (for instance projects financed by Seventh Framework Programme -FP7).  
It has to be admitted that research departments in the Bulgarian industry are not enough 
developed. To some extend this is a result of the structure of national economy. At the 
presence, Bulgarian industry is not directed as a priority to the high-technologic production 
and high-technologic knowledge for achieving intensive services. This fact is a consequence 
from the feeble position of the Bulgarian economy in the world labour market.  
On the other hand, we have to mention and the lack of sufficient strategic planning in 
Bulgarian entrepreneurs and enough investments in intellectual capital. At the present time 
they prefer to invest in long-lasting material assets, instead of investing in intellectual capital. 
This is explicable because of the fact that the majority of them are first generation 
entrepreneurs; they don’t understand the nature of the contemporary economy and are 
unprepared for work in situation of market competition, or because of inappropriate 
education, or routine which is experienced in planned economy. Thus results in difficulties in 
perceiving and implementing new postulates in which the knowledge economy is based on. 
Unfortunately this weakness condemns major sectors of Bulgarian economy to rest on the 
periphery of the European and world practices. This is the reason for poor interaction between 



Volume 4  Number 3 September 2011 
 

 72 

business and researches centers in universities and institutions of the Bulgarian Academy of 
Sciences. The question about interaction between educational sector and enterprises is 
analogical. Bulgarian entrepreneurs don’t have a sensation for being active partner to the 
educational institutions in the process of realization education. Hardly ever Bulgarian 
enterprises offer scholarships for students, opportunities for practice, and trainings for 
guaranteeing after graduation a potential for successful professional realization. The attitude 
to the universities is the same – universities are “obliged” to be a supplier for cheap and 
quality working resource, without any activities on the part of the enterprises for achieving 
this goal: lack of sponsoring specialized laboratories and material base of universities, 
scholarships and prizes for excellent students, activity actions in students’ motivation and 
others methods for interaction between universities and enterprises, effectively used in 
European Union, USA, Japan, Canada and other developed countries.  
The assumption nowadays is that in situation of unemployment the graduated are the only 
one, interested in finding job opportunities in the enterprises. But the labour market of 
European Union (which is more and more opened for Bulgarian) this paradigm is obsolete. 
This tendency, of course, expels strong innovative development of some enterprises, or 
sectors (for instance ICT sector).  
As a result of all, we can define important problems for intellectual capital development in 
Bulgaria, such as:  

- Poorly enterprises demanding of researchers specialists; 
- Increasing tendency young specialist to look for professional realization in other 

countries;  
- Financial resources for education, sciences and innovation come mainly from 

national budget; the financial share from the enterprises doesn’t correspond to this 
one in the developed economic countries; 

- Small number employees in scientific-research activities (Figure 9); 
- Growing average age of the scientists, due to a lack of qualitative young 

specialists. 
  

 
Figure 9, Employees working in the field of scientific researches and development in 

European Union and other selected countries [23] 
 
The most serious problem is the financial gap of many years in educational and scientific 
systems.  
This is most obvious from the comparison of investments for scientific researches and 
development as a percentage from the Gross Domestic Product (GDP) for EU-27 and 
Republic of Bulgaria (Figure 10).  
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Figure 10, Investments for scientific researches and development as a percentage from the 
Gross Domestic Product for EU 27 and Republic of Bulgaria [14, 24, 29, 30] 

 
Ageing of scientists is an extremely negative phenomenon; real possibility for lack of 
succession between generations in some branches of science exists which can results in 
necessity of restoring traditions years later. Figures 11 and 12 show evidences for that. 
Statistics on figure 11 are based on the total number of employees in scientific-research 
activities. Data on figure 12 refers only to persons with PhD and/or persons with academic 
rank in concrete filed in the Technical University of Sofia on the base of author’s research.  
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Figure 11, Age Structure of all scientists as well as scientists from the Bulgarian Academy of 
Scientists for 2006[24, 30] 
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Figure 12, Age structure of scientists having academic ranks in Technical University of Sofia 

from all employees with teaching and scientific activities  
 
Negative influence over intellectual capital development in Bulgarian enterprises has also and 
geographical misbalance of the Bulgarian economy. As a result of this fact, the main 
scientific-research potential is concentrate in Sofia (BG 41 South-Western Planning region 
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according NUTS 2) to a certain extend in Varna (BG33 North-Eastern Planning Region) and 
Plovdiv (BG 42 Southern Central Planning Region). The rest three regions (BG34 South-
Eastern, BG32 Northern Central and BG31 North-Western) possess comparatively small 
potential for development of scientific researches and innovations, especially the last one - 
absolutely small (figure 13). 
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Figure 13, Researchers arrangement in planning regions in % [14] 

 
The shown weaknesses have extremely negative influence over competitiveness of the 
Bulgarian science. Bulgaria is on the 26 place in high technologies export and is on the 24 
place for results in participation of 7FP within EU-27 member states [18]. In comparison 
Great Britain has 43 times more declared standards per hand of population and 9 times bigger 
export percentage of high technologies in relations to the whole export [18, 25].  

 
 

Table 2, SWOT analysis of possibilities for development of the Bulgarian national economy 
based on the increasing of intellectual capital of the enterprises  

Strengthens  Weaknesses  
 - financial and political stability 
 - member state in European Union 
 - developed legislation in the field of 

intellectual capital  
- favorable tax and insurance policy  
 - profitable situation for foreign investments  
 - strategic geo-political and geo-economy 

situation  
 - developed educational sector  
 - developed scientific-researches sector 
 - good educational level of population  
- strategy for development of high 

technologies and innovations  
 - built system for national and European 

financing of intellectual capital  
 - well developed ICT sector  

 - structure of the national economy  
- insufficient financing of the educational and 

science sector  
 - age structure of the scientists  
- insufficient motivation of the young people 

to find their job in the filed of science and 
to develop their qualifications  

 - priority investments of the Bulgarian 
enterprises in machines, technical 
equipment and other material assets and 
not enough investments in human capital 

 - poor interaction between business and 
education centers and science centers  

 - geographical unbalanced national economy 
development  

- insufficient number of Research and 
development personnel  

 - poor or bad relations with foreign research 
and development centers through mutual 
projects, including projects, financed by 
EU funds.  
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Opportunities Treats 
 - profit for its strategic location in Europe 
and creation of joint enterprises of the leading 
high-technology companies  
 - Bulgarian companies as subcontractors of 
the leading high-technology companies  
 - development of companies in ICT sector  
 - usage of the possibilities for financing 
education, science and innovations by EU 
funds through operational programmes  
 - strengthen participation of the Bulgarian 
R&D centers and educational institutions in 
international and European programmes 
 - structural change in the Bulgarian industry 
and transformation to the higher technology 
productions  

 - development of the world economy crisis  
- loss of the competitive advantages for the 
educational and science sectors in Bulgaria 
due to the long period of insufficient 
financing  
 - lack of project capacity for assumption of 
financial resources from the EU funds.  
 - development direction of the Bulgarian 
economy to the low technology sectors  
 - young people emigration in other countries 
to find the jobs with better possibilities for 
professional development (brain outflow) 

 
On the base of the SWOT analysis of possibilities for development of the Bulgarian national 
economy based on the increasing of intellectual capital of the enterprises, we can recommend 
measures in order to realize profitable opportunities and as a response of the potential threats.  
 1. Usage of the strategic situation of the Bulgaria in Europe and formation of mixed 
enterprises or association of leading technology companies as well as increasing chances for 
Bulgarian companies as subcontractors in high-technology projects. ITC sector in Bulgaria is 
well developed in order to be a base for progress. This is a real possibility for change in the 
structure of the Bulgarian industry and passing to high-technology production. Realization of 
this profitable opportunity depends on the one hand on the policies implementing in the 
Republic of Bulgaria on the governmental level (many of them are executed) and on the other 
hand – qualities of the Bulgarian entrepreneurs, which have to realize created potential and on 
the third hand –on the restoring of the world economy after the crisis from the last two years. 
The last one is a factor, which can not be controlled or prognosticated and is the base for the 
successful realization of this strategy.   
 2. Insufficient financing sources for the education and science sector are the cause for 
the weak competitive position of the Bulgaria in the field of the intellectual capital. Due to 
specific of society and economic development, the main way of financing rests through the 
different programmes from the state budget. Besides these programmes, working on the 
projects under Operational programmes financed by European Social fund or European 
Region Development Fund has to be more intensive, as well as developing possibilities for 
participation of the Bulgarian researches and educational institutions in European 
programmes.  
The real risk in front of the realization of the strategy is related to the potential shortage of the 
project capacity. The shortage of the project capacity can be a result from the impossibility of 
the Bulgarian companies to prepare sufficient (in quality and in quantity) projects or to 
implement this project, according European programmes and requirements. Another obstacle 
related to this insufficient project capacity is the administrative capacity of institutions 
(Managing Authorities, Intermediate Bodies). In most cases the administration is acts too 
clumsy, with huge bureaucracy and delay. Possibilities for intensifications of administrative 
processes connected to the Operational programmes are investigated in the [1]. For policy 
making in realization of the financing of the intellectual capital is devoted the next part of the 
study.  
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Lack of the successful stapes in the two above-mentioned directions can lead to the significant 
negative consequences for the whole socio-economic development in Bulgaria: loss of the 
competitive advantages of the educational and scientific sector in Bulgaria due to a long 
period of insufficient financing, accompanied with redirection young people to work in the 
other countries with better conditions of professional development (brain run out) as well as 
lasting direction of the Bulgarian economy development to the poor technology sectors.  
Present analysis is only one view on the possibilities for intellectual capital development 
according to the governmental policy on the supporting its development. It is impossible to 
give to the reader complete analysis based on the all sources, examined by author; subject of 
the research and the size of the monograph do not allowed us for this. This subject demand 
separate detailed analysis, which is be an object of the future study.  
 
 
 
 
Analysis of the policy for enhancement intellectual capital development in the 
enterprises   
 
As it was explained in the previous part, the intellectual capital development is in the close 
relation to the different policies on the governmental level. According to the data from 
Eurostat [44] the dominant financing for scientific researches comes form the state budget 
(figure 14). All others statistic data, as well as the authors’ own observations for the period of 
different years are in complete unison with this data, shown on the figure 14. Therefore we 
can speak for a tendency for stimulating scientific researches mainly with governmental 
funding. At the same time, we have to make the following comment for the data on the figure 
14. Most part of the resources which are not directly coming from the state budget, are as a 
result of the governmental policy in this sector. For instance almost whole universities 
financing comes from the state budget (for state universities) or financing is a result of the co-
financing requirements in projects. The last one includes also enterprises and private 
organization. For participation in projects under policy for enhancement innovation and 
scientific researches, they have to share some percentage for project co-financing.  
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Figure 14, Structure of R&D expenditure by institutional sectors (in % for 2006) [44] 

 
In analogical way the role of the government is having an affect in educational stimulating of 
specialists with higher and secondary education, as well as through systems for secondary and 
higher education, through different programmes for stimulating qualification of the 
enterprises employees. An attempt for objective analysis of the governmental policies in the 
filed of stimulating intellectual capital development in the enterprises in order Bulgarian 
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economy transformation into knowledge economy is made in the present part of the study. 
Due to this reason the following measures are liable to be analyzed:  
 - Measures for stimulating intellectual capital development through different 
programmes for education and qualification, executing the postulates of the knowledge 
economy;  
 - Measures for stimulating human capital development through different programmes 
for education and qualification, executing the postulates of the knowledge economy;  
 - Measures helping enterprises for increasing their organizational capital;  
 - Measures pursuing to the increasing of the clients capital.  
On the base of this analysis are used official governmental institutions reports on the progress 
and implementation of the concrete programmes, as well as author’s own researches and 
observations made in his work in different stages of the administrative procedures in the 
National Innovation Fund, Scientific Research Fund, and evaluation commissions under 
Operational programmes.  
Policies can be classified by different indications. I will give the main of them (Figure 15): 
 

1. According to the type of financing they are: 
1.1. Financed by the state budget: 
 - Programming financing by Scientific Research Fund; 
 - Project financing by the National Innovation Fund;  
 - Budget subvention for the Bulgarian Academy of Sciences; state universities 
and other scientific institutions;  
 - Programming or project financing from other ministry programmes.  
1.2. Financed by the EU Structural or Cohesion funds and co-financed by the state 

budget (Cohesion Fund financing for this type of policy comes indirectly through preparation 
phase of the major infrastructure projects): 

- Operational programme Development of the competitiveness of the Bulgarian 
economy 2007-2013 
 - Human Resources Development Operational Programme 2007-2013 
1.3. Financed by international or bilateral programmes – financing depends on the 

respective international or bilateral agreement; 
1.4. Indirect governmental financial support: 

- Membership due in The Seventh Framework Programme for research and 
technological development of the EU;  
 - Membership due in the Competitiveness and Innovation Framework 
Programme 2007-2013 

 2. According to the type of the intellectual capital formation: 
2.1. Programmes for stimulating human capital development: 

- For improving quality of education services; 
- For educational system modernization; 
- For stretching the ties between the educational institutions and the business 

and research sector. 
2.2. Programmes for increasing organizational capital in enterprises: 

- For encourage scientific researches and innovations in order to develop new 
products, processes and technologies;  

- For encourage intensification in interaction between enterprises and 
universities and scientific-research centers;  

- For development and modernization of the scientific infrastructure of the 
enterprises, universities and scientific-research centers;  
 - For building technologic parks;  
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Figure 15, Types of policies for intellectual capital development in the enterprises 
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 - For supporting enterprises for develop proper trade marks, patents and other 
activities with author’s rights;  

 - For increasing processes quality through implementation of quality 
management systems. 

2.3. Programmes for stimulating clients capital. 
3. According to the beneficiaries: 
 - With enterprises as beneficiaries;  
 - With universities and education institutions as beneficiaries; 
 - With scientific-research centers (in the universities and Bulgarian Academy 

of sciences as well as in the enterprises) as beneficiaries; 
 - With physical person (students, PhDs, scientists) as beneficiaries.  

In order to make a correct analysis of the policy for enhancement intellectual capital 
development in the enterprises it is needed to examine indicators for amount of the grant 
financing, correlation between state budget financing, EU-share (from European Funds) as 
well as other sources, extend of policy for development of different types of intellectual 
capital, contracting budget under different programmes, number of beneficiaries etc.  
 
1. Policy in the filed of increasing organizational capital of the enterprises  
1.1. Policies, financed by state budget 
Financial resources for education and investments in scientific researches and development, 
coming from state budget, are realized as a budget subsidy, directed to state universities and 
scientific-research organizations (37 universities and colleges, 53 institutions and research 
centers of the Bulgarian Academy of Sciences, 15 institutions and research centers of the 
Agricultural Academy etc. ). Although institutional financing exceed project financing, 
namely the last one can be considered as a precondition for increasing competitiveness and 
respectively – quality of education and science research activity, and from that point – 
achieving Lisbon Strategy requirements for developing knowledge based economy. In the last 
few years in Republic of Bulgaria the share of the project financing grows continuously. 
Regarding to this, the present research is concentrate on the analysis of financing, coming 
from programmes and projects.  
Science Research Fund  
Republic of Bulgaria implements policy for increasing organizational capital in the enterprises 
through Science Research Fund as well as National Innovation Fund. Other financial 
instruments supporting organizational capital in the enterprises exist, but they are with less 
significance. We can not skip the Scheme for transfer support of knowledge to the enterprises, 
administrated by the Ministry of economy and energy. In 2008 and 2009 through this scheme 
the Ministry of economy and energy finance gave to Bulgarian enterprises vouchers for the 
total amount of 1 million leva (about 500 000 Euro) for solving technological problems with 
the help of the external suppliers of knowledge (universities and scientific organizations). 
This was one successful way for stimulation relation between enterprises and scientific sector. 
Due to the small size the vouchers (from 5 000 to 20 000 leva, i.e. from 2 500 to 10 000 Euro) 
it was certainly positive but not enough financial well-provided mechanism in this policy 
direction.  
Science Research Fund (until 2005 – National Council Scientific Research) is administrated 
by the Ministry of Education, Youth and Science. This is the fund with the longest experience 
and history in financing scientific and research projects in Bulgaria. Most part of the projects 
comes mainly from the Bulgarian Academy of Sciences, Agricultural Academy, as well as 
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Universities. The Science Research Fund is similar to the Czech Science Foundation1 
(Grantova agentura Ceske republiky) in its conception, and by this reason it is possible to be 
made a comparison of their activities and results. Basic aims of the two funds are: 

- to facilitate research by providing competitive financing to scientific programs and 
projects 

- to promote research through long-term funding, based on the peer reviewed 
evaluation of submitted proposals, science-policy expertise and global cooperation  

- to provide financial support for excellent research projects and at the same time to 
audit the effective use of the financial means  

- to raise the public understanding of science and to enhance the esteem and social 
status of scientific research  

- to develop high-quality research environments and to improve scientific career 
opportunities  

- to support multi- and interdisciplinary research projects and communication  
- to represent national science among international research organizations and in 

national and international scientific bodies  
- to cooperate and support international scientific co-operation on research projects 

through agreements with research councils all over the world.  
The structures of the two funds are identical, with one significant difference (Figures 16 and 
17). Science Research Fund is administrated by Department Science Research in the Ministry 
of Education, Youth and Science, and the activity is assisted by the commission of scientific 
experts.  
The deputy minister, responsible for stimulating of the scientific researches in the Ministry of 
Education, Youth and Science traditionally is a Chairman of the Executive Council of the 
Scientific Research Fund.  
The Czech Science Foundation – GACR (Grantová agentura České republiky) was 
established in 1993 as an independent institution. The Czech Science Foundation is 
administered by a Presidium appointed by the Government of the Czech Republic, which is 
assisted by Discipline Committees. The work of the GACR is monitored by an independent 
Supervisory Board appointed by the Czech Parliament. All organizational and administrative 
work is provided by the GACR Office.  
The fact that Czech Science Foundation is not managed by the structure from the ministry 
allows Foundation, on one hand to develop equal activities for the enterprises as well as the 
educational and scientific institutions, and on the other hand – its budget is not bound by the 
policy of anyone ministry or government.  
Both Funds for stimulating scientific researches are supported by scientists – experts in 
different professional aria in the Scientific-expert Commissions as a reviewers or evaluators 
of the project applications. Reviews made by foreign scientists are executed in both funds. 
The whole evaluation stage is, on one hand, maximum transparent, and on the other hand – 
the reviewer’s and scientific-expert commission independence as well as the confidentiality of 
their work are guaranteed. Reviews are made through Internet access, which also help for 
keeping confidentiality of the reviews and evaluations.  
 
 
 
 
 
                                                
1 The author is acquainting with the activities of both foundations by official reports and documents, as well as in 
his capacity of an independent (national and foreign) expert - evaluator of the project applications.  
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Figure 16, Basic interactions in the Scientific Research Fund  
 

 

 
 

Figure 17, Basic interactions in the Czech Science Foundation  
 

Programmes administrated by Scientific Research Fund and Czech Science Foundation cover 
whole spectrum of the scientific filed and they are directed into different possibilities for 
scientific research stimulating (table 3). Nevertheless, an impression is created, that these 
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competitions are directed mainly to the beneficiaries from the university and scientific-
research organizations, and not directed to the enterprises. The practice shows that the 
enterprises possess the minority of the approved for funding projects. Thus reflects the 
tendency that scientific organizations implement projects for which they search a potential 
interaction with the industry, and not the contrary – enterprises to be the active part, which is 
responsible for project implementation and which is capable to select a partner for its 
scientific-research activities. Meanwhile, as a tradition, the majority of the project, approved 
for funding by the Scientific Research Fund, is implemented by structures under Bulgarian 
Academy of Sciences (Figure 18).  
Budgets of the Scientific Research Fund and the Czech Science Foundation are important 
indicators for their possibilities for stimulating scientific researches. For 2009 the Scientific 
Research Fund has an available amount total budget of the 100 million leva (approximately 
50 million Euros). This is the biggest budget gave for the fund so far. At the same time it is 
necessary the following comments to be made:  
 1. Due to a fact, that the ending if the study is before the announcement of the results 
for the competition session for 2009 year, it is not clear at the moment what part of this 
budget will be contracted.  
 2. The growing of the budget compared to the last year’s budget is a result of the 
assumption for budget of the National Innovation Fund. A result for the competition session 
for 2009 have to present to what extend this union is correct from the point of view of the 
stimulation interaction between scientific organizations and enterprises.  
 The total amount of money from the state budget allocated for the Czech Science 
Foundation [21] for 2009 is 1 770 mil. Kč (71 mil. Euro). Continuing projects launched in 
previous years require about 950 mil. Kč and for the new launched project in 2009 is assessed 
820 mil. Kč. For 2008 and 2007 these amounts are: 

• 2007: Total amount -1 500 mil. Kč (55 mil. Euro) 
Continuing projects - 1 000 mil. Kč 
New launched project in 2007 - 500 mil. Kč. 

• 2008: Total amount -1 500 mil. Kč (55 mil. Euro) 
Continuing projects - 990 mil. Kč 
New launched project in 2008 - 510 mil. Kč. 

Table 4 and Figure 19 show the comparison between budgets of the Scientific Research Fund 
(from 2003 to presence) and Czech Science Foundation (2007-2009) in Euro. The difference 
in the financing amount in these two foundations is impressive. It is the last year that we can 
speak for a certain leveling of the correlation. In analogical way are the differences in the 
average amounts for financing of one project from the point of view of the juxtaposition of 
the two countries as a social economic development (both countries are EU member states), 
population and territory.  
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Table 3, Programmes (competitions) implemented from the Scientific Research Fund and  
Czech Science Foundation 

Scientific Research Fund  Czech Science Foundation 
 Scientific Periodical Competition  
 Stimulating Scientific Researches in the 

State Universities Competition 
 Competition for Scientific Researches 

Enhancement in priority sectors  
(thematic competition) 

 Competition “Ideas” 
 „Young Scientists” Competition  
 Sabbaticum Year for Bulgarian Scientists 

Competition  
 Reintegration grants for Bulgarian 

researches working abroad Competition 
 Stipends for Post-Doctoral practice in 

international organizations and obligatory 
work in Bulgarian Science organization 
Competition  

 Stipends for Doctoral Students Preparing 
Their Theses in a National Company  

 Competition “Stimulation development of 
the science potential in the universities”  

 Centers for top achievements competition  
 Integration centers in the universities 

Competition  
 Competition “Development of the 

Scientific Infrastructure” 
 International or Bilateral Programmes  

 Standard projects 
 Doctoral projects 
 Post-doctoral projects 
 Bilateral projects 
 Eurocores 
 Scheme of the research networking 

programmes 
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Figure 18, Projects financed by the Scientific Research Fund, session 2006 year [33] 
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Table 4, Budgets of the Scientific Research Fund and Czech Science Foundation in million 
Euros [21, 32, 33, 34, 35] 

Year Scientific Research Fund Czech Science Foundation 
2003 2.5 - 
2004 3 - 
2005 4.5 - 
2006 6 - 
2007 8 55 
2008 30 55 
2009 50 71 
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Figure 19, Budgets of the Scientific Research Fund and Czech Science Foundation in million 

Euros [21, 32, 33, 34, 35] 
National Innovation Fund 
National Innovation Funs is founded according to the Council of Ministers Decision N 723 
from 8 September 2004 with the adoption of the Innovation Strategy of the Republic of 
Bulgaria and measures for its implementation, as well as its amendment with the Decision 
385 from 22 May 2006. The Fund is a financial schema for encourage innovative enterprises, 
which is accepted as eligible by the Commission for protection of competition (CPC) with the 
Decision of CPC N 142 from 31 May 2005.  
With the Decision N 31 from 21.12.2006 CPC has accepted for eligible the Amendment of 
the schema and has approved grant giving through the schema. With the Official letter 
(2007)4472/24.ІХ.2007 European Commission has confirmed that the “Amendments in the 
financial schema for encouragement innovative enterprises through National Innovation 
Fund” are considered as an existing aid in the sense of the article 88 (1) from the date of 
Bulgaria entering in European Union [39]. Thereby the National Innovation Fund has become 
the most important instrument for stimulating enterprises innovational activities.  
National Innovation Fund is managed through the Guidelines for resources management 
approved by the Minister of the Economy and Energy [46, 47, 48, 49]. The administrative 
Body of the National Innovation Fund is a Managing Committee, which includes Chairman 
and three members. The Chairman of the Managing Committee is the Deputy Minister of the 
Economy and Energy, responsible for the Bulgarian Small and Medium Enterprises 
Promotion Agency. Members of the Managing Committee by their rights are: the Deputy 
Minister of the Finance; the Director of the “Enterprise Policy” in the Ministry of Economy 
and Energy, the Executive Director of the Bulgarian Small and Medium Enterprises 
Promotion Agency and the Head of the Management Unit of the National Innovation Fund 
within Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency.  
The Executive Director of the Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency 
provides the activities of the National Innovation Fund on the organizational and resource 
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level, regarding the limits for the credit with budget resources, approved by the Ministry of 
the Economy and Energy. Evaluation process of the project applications is executed by the 
Evaluation Committee, supported in its activities with independent experts. Evaluation 
Committee includes 9 regular members. The Chairman and the Secretary of the Evaluation 
Committee are the officials from the Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion 
Agency, they don’t have a right to vote in the decision making process. The rest members of 
the Evaluation Committee (without Chairman and Secretary) are experts from business and 
science with proved professional reputation. Independent experts are experienced 
professionals in the same industrial and scientific sectors, as the projects are. They have to 
have real experience in the management and evaluation of the projects, as well as knowledge 
and experience in: researches in relevant scientific-technical fields; technology transfer and 
innovations, economy analysis.  
The division into administrative and scientific evaluation allows executing a high level 
effective range of the project proposals. This way for organization and management of the 
National Innovation fund was enable to secure implementation of the five sessions with  
675 project proposals. Table 5 shows the most significant indicators of the National 
Innovation Fund. 
 

Table 5, National Innovation fund [14, 44] and authors’ researches  
Session Year Project 

Proposals 
Approved 
Projects 

Success 
% 

Contracted 
subsidiary 

in mln. 
Euro 

Average 
amount of the 

financed 
project in Euro 

I session 2005 118 43 36 3.35 78 000 
II session 2005 120 67 56 4.15 62 000 
III session 2006 146 108 74 8.3 77 000 
IV session 2007 168 102 61 8.45 83 000 
V session 2008 123 61 50 6.15 10 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 20, Interaction on the process of evaluation and monitoring of the projects in the 
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The main difference between Scientific Research Fund and National Innovation Funs is 
hiding in the diverse direction purpose of towards the national economy. During the years 
Scientific Research Fund is financing mainly the scientific projects, which don’t intent 
immediately to be implemented and put in industry practice. In contrast to that, the National 
Innovation Fund finances innovational projects with proved economy perspective. 
Beneficiaries of the Science Research Fund are mainly Bulgarian Academy of Sciences as 
well as the universities. Since last year enterprises are eligible for financing by that fund. 
Whereas the National Innovation Fund finances projects of the enterprises, developed by their 
R&D departments or developed by their partners – scientific organizations. Enterprises co-
finance project, and by that reason we can consider the National Innovation Fund on the one 
hand as a motive for knowledge transfer between enterprises and scientific organizations, and 
– on the other hand – as a tool for enterprises to give their financial support to the R&D 
researches.  

Priority sectors in the national economy has stimulated as a result of this approach; it 
is expected from these priority sectors to build and develop knowledge-based economy and 
respectively – to increase competitiveness and economy growth. These sectors are:  
 - information and communication technologies; 
 - instrument-building; 
 - biotechnologies, pharmacy and chemistry; 
 - nanotechnologies and new materials; 
 - eco-technologies and waste-treatment technologies; 
 - technologies for energy saving and energy. 
 
1.2. Policies financed by European Union Cohesion and Structural Funds and co-
financed by the national budget  
 
Operational Programme "Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy 
2007-2013" is one of the seven operational programmes under the National Strategic 
Reference Framework for this first for Bulgaria programme period. Operational Programme 
"Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy" is financed by the 
European Regional Development Fund and co-financed from the national budget. The total 
amount of the public resources is around 1,1 bill. euro.  
The purpose of the support of OP „Development of the Competitiveness of the Bulgarian 
Economy” is to develop a competitive and efficient production and business potential, to 
contribute to increasing the economic effect and to assist the necessary structural changes in 
economy with a view to achieving a sustainable progress and feasible cohesion during the 
programme period. The overall objective of OP "Development of the Competitiveness of the 
Bulgarian Economy " is to develop a dynamic economy competitive at the European and 
world market.  
The general objective of the operational programme is implemented through specific 
objectives. One of these objects is to develop competitive economy, based on the knowledge. 
This is the reason that the First Priority of the OP „Development of the Competitiveness of 
the Bulgarian Economy” is “Development of knowledge-based economy and innovation 
activities”. Measures in this Priority are directed to the restructure of the Bulgarian economy 
and focus on the sectors with high value added of the production and regarding to that – 
strengthen the role of the new innovative productions, products or technologies.  
In order to achieve this goal, OP „Development of the Competitiveness of the Bulgarian 
Economy” implements policies [37]:  
 

1. Promotion of R&D activities and commercialization of innovation in enterprises; 
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2. Provision of funding for innovation through mechanisms for stimulation proper 
investments; 

3. Supporting enterprises to implement new technologies and to improve innovation 
activities; 

4. Protection of the industrial property rights of Bulgarian enterprises and research 
organizations;  

5. Increasing the efficiency if manufacturing and market performance of enterprises 
through business networking and clustering; 

6. Supporting start-ups and working enterprises in order to increase its innovative 
potential; 

7. Providing mechanisms to attract foreign investments in science. 
The directions of the OP Competitiveness” for financing organizational capital are two [37]: 

1. Promotion for innovation activities in enterprises and protection of the industrial 
property rights, with the following sub-directions: 

- Support for the creation and development of innovative start-up companies 
- Support for creation and commercialization of innovations by enterprises. 
- Support for increase of the share of R&D personnel in enterprises 
- Support for protection of the industrial property rights. 
2. Improvement of the pro-innovative infrastructure, with the following sub-

directions: 
- Creation of new and development of existing pro-innovative infrastructure  
- Support for modernization of applied research equipment 
- Creation of national innovation network. 
This direction focus on the creation and support of business, innovative and 

technology incubators, technology transfer centers and offices, Technology parks, centers for 
entrepreneur in the universities, creation and support for development national virtual network 
of the innovative enterprises and structures, providing innovative enterprises with specific 
services, consultancies etc.  

In order to secure innovations, developed by Bulgarian enterprises and scientific 
organizations, the OP “Competitiveness” offers protection of the industrial property rights 
through grants for registration on the national, European or world level of patents, useful 
models, trade marks and design. In this way are stimulated the preparation of the evaluation 
for innovative ideas, for development patent files; the eligible expenditures here are for patent 
registrations, useful models, trade marks etc. 

Conception of the OP „Development of the Competitiveness of the Bulgarian 
Economy” creates favourable possibilities innovative enterprises and sectors with high value 
added to achieve real growth. Thus can solve of one of the major problems and weaknesses of 
the Bulgarian economy – to be energy and other sources dependant, with low value-added of 
its productions.  

It is much too yearly to be considered the  results of this programme. Only two years 
have been passed for its implementation so far. It is more appropriate first analysis on the 
implementation of the OP “Competitiveness” to be made in the middle of the programming 
period (at the beginning of 2011). 
 
2. Policy in the field of human capital development in the enterprises 
In the Republic of Bulgaria there is a developed system for financing education and training 
of the different groups: students (in schools and universities), unemployed people, long-life 
qualifications etc. Many of these measures are not directly aiming to increase human capital 
development in the enterprises; their goal is to built knowledge –based economy and as a 
result of this – increasing competitiveness growth. On the other hand, the limit extent of the 
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present study is not allows us to examine in details each elements of the policies of the 
Ministry of Education and the Ministry of Labour and Social Policy.  
There are also other projects and programmes, as an example “TECHNOSTART”, which 
beneficiaries are students or graduate students (not older that 29 years) – 20 000 leva (10 000 
Euro) with 10% financed by the Ministry of Economy and Energy and United Nations 
Development Programme.  
Possibilities of these programmes to increase human capital in the enterprises are slight, in 
comparison with the Human Resources Development Operational Programme. These are 
main reasons to focus present study on the basic source, forming human capital development, 
based on the principles of knowledge – based economy. 
The strategic objective of the Human Resources Development Operational Programme (HRD 
OP), co-financed jointly by the European Social Fund of the EU and the national budget, is to 
improve the quality of life of people in Bulgaria through enhancement of the human capital, 
achievement of high employment levels, improvement of the productivity, access to high-
quality education and lifelong learning and strengthening the social inclusion [38]. The HRD 
OP specific objectives are: 

• Increasing the labour supply and the quality of the labour force; 
• More intensive investment in the human capital through better and more accessible 

education; 
• More social capital, partnerships and networks and development of the social 

economy. 
From these specific objectives, first one completely and second one partly correspond to the 
competitive development and growth of the Bulgarian economy, following the postulates of 
the knowledge-based economy. It is necessary to focus your attention to the close synergy that 
exists between Human Resources Development Operational Programme and Operational 
Programme “Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy”. These 
programmes have positive influence over intellectual capital development through active 
interaction projects. Operational Programme “Development of the Competitiveness of the 
Bulgarian Economy” finances development of the enterprises organizational capital, while the 
Human Resources Development Operational Programme – human capital. With the 
achievement the goals of both programmes is forming a dynamic economy, competitive on 
the European and world market.  
The synergy between these programmes in clearly visible in the comparison between third 
Priority Axes of the Human Resources Development Operational Programme (Improving the 
quality of education and training in correspondence with the labour market needs for building 
a knowledge-based economy) with the activities of the First Priority Axes of the OP 
„Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” (Development of 
knowledge-based economy and innovative activities). 
Interaction between 1 Priority Axes of OP “Competitiveness” and the 3 Priority Axes of 
“Human Resources” can be summarized as follows[38]:  

- HRD OP finances activities related to improving the quality characteristics of the 
workforce in line with the needs of the economy. It aims at enhancing the application and use 
of diverse forms of maintaining the workforce qualifications in order to improve its creative, 
analytical and constructive abilities. 
 - OP „Development of the Competitiveness of the Bulgarian Economy” finances 
activities for development of R&D as well as interaction between research organizations, 
universities and enterprises, for development of science and research capacity in order to 
implement innovations in enterprises, which can lead to the productivity increasing, 
development of new or improving the existing products and services, improving production 
process etc. 
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 Specific objectives of the Human Resources Development Operational Programme are 
executing through implementation of seven Priority Axes [38]: 

1. Priority axis 1: Promotion of economic activity and development of inclusive 
labour market; 

2. Priority axis 2: Raising the productivity and adaptability of the employed persons; 
3. Priority axis 3: Improving the quality of education and training in correspondence 

with the labour market needs for building a knowledge-based economy; 
4. Priority axis 4: Improving the access to education and training; 
5. Priority axis 5: Social inclusion and promotion of social economy; 
6. Priority axis 6: Improving the effectiveness of labour market institutions and of 

social and healthcare services; 
7. Priority axis 7: Transnational and interregional cooperation; 

Direct relations to the human capital development for building a knowledge-based economy 
possess second, third and forth Priority Axes. We will make a brief analysis on each one of 
them.  
The Objective of the Priority axis 2: Raising the productivity and adaptability of the employed 
persons is to Increasing in productivity and adaptability of the workforce and its 
competitiveness within the context of the strategic goals of the Lisbon Strategy [38]. This 
Priority Axes covers 18% from the total budget of the Operational Programme. There are two 
arias of interventions leading to the achievement of the human capital development:  
 1. Improving the adaptability of employed persons (provision of training for 
acquisition of vocational qualification and re-qualification of employed; provision of training 
in information and communication technologies; provision of foreign language training; 
provision of on-the-job training and integrated training; elaboration of human resources 
management strategies; adoption of advanced and innovative models of organizing labour in 
the enterprises. 
The aim is to enhance adaptability and competitiveness of employed persons through 
upgrading the qualification and re-qualification, provision of foreign language training and 
ICT training, establishment and strengthening the human resource development systems in the 
enterprises. 
 2. Promoting the labour market flexibility (Provision of incentives for promoting 
territorial mobility; development of flexible forms of employment; promotion of 
entrepreneurial initiative; provision of training for encouraging professional mobility; 
provision of incentives for acquisition of post-graduate qualification; establishment of career 
development centers).  
 
Priority axis 3 [38]: Improving the quality of education and training in correspondence with 
the labour market needs for building a knowledge-based economy has most directly influence 
on human development in the innovative enterprises.  
The objective of this Priority Axis is to improve “the workforce’s employability through high-
quality education and training services, effectively performing educational and training 
institutions and sustainable links between education, vocational training and business”. The 
Budget of this the Priority Axis is 20% of the total OP budget. 
The aria of interventions under this priority Axes are: 
 1. Improving the quality of services in education and training (updating the existing 
and developing new state educational requirements, curricula and syllabi at all educational 
stages and levels of education; introducing modern information and communication 
technologies and means into the educational process, and electronic educational content; 
improving the qualification and career development of the pedagogical staff; continuation of 
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the introduction of the European Credit Transfer System in the higher education schools and 
development of this system for the vocational education and training). 
 2. Modernizing the education and training system (introduction of a system for 
internal and external assessment of the quality of education and training; improvement of the 
accountability and opening the education and training system for integrating the community 
into the processes of monitoring, control and assessment of the educational services provided; 
optimization and restructuring of the network of educational institutions). 
 3. Strengthening the ties between educational and training institutions, R&D sector 
and business (development of R&D programmes in horizontal scientific organizations and in 
universities; development of practice training mechanisms for pupils and students; support the 
development of PhD students, post-graduate students and young scientists). 
 
Priority Axes 4 [38]: Improving the access to education and training has for objective “More 
productive social and labour advancement of the people through improvement of conditions 
for equal access to education and training and development of a life-long learning system”. 
16% from the total budget of the Operational Programme are allocated into this priority axes. 
Two from three arias of interventions have extremely positive influence over creation 
conditions for increasing human capital development:  
1. Children and youth in education and society ( expansion of the out-of-class 
(extracurricular) and out-of-school forms of learning; setting up a mechanism and provision 
of student scholarships and loans with the aim of facilitating the access to higher education.) 
2. Development of the life-long learning system (creating a system for vocational guidance 
and career development; development of the vocational education and training; providing 
opportunities for making adults literate; development of distance learning forms). 
This conception of the Human Resources Development Operational Development creates 
profitable possibilities for achieving growth in innovation enterprises and economy sectors 
with higher value-added. The last one allows avoiding one of the biggest weaknesses of the 
Bulgarian Economy – Bulgarian Economy dependence on the energy and other resources and 
low value-added of the production.  

It is also much too yearly to results analysis of this Operational Programme. Only two 
years have been passed for its implementation. During this period, we can notice as success of 
achieving some of the temporary indicators, as well as problems, cased mainly by the 
insufficient administrative capacity. The extend of the present study do not allow us to pay 
more attention on the concrete grant schemas during this two-years period. It is more 
appropriate first analysis on the implementation of the HRD OP to be made in the middle of 
the programming period (at the beginning of 2011). 
 
 
 
Guidelines for Development of the National and European Policy and activity 
organization for intellectual capital development of competitiveness and growth in 
Bulgaria 
 
As a result of the research and analysis of the policy for intellectual capital development in 
the Bulgarian national economy, we can make the following conclusions:  
 1. The research prove as the profitable existing conditions in front of the Bulgarian 
economy in connection with the transformation to the high competitive, based on the 
innovative enterprises, generating growth and high value-added, as well as the main 
weaknesses and threats – being far away from the new world tendencies. Research focuses 
our attention to the no-alternativeness for the Bulgarian society of the restructure of the 
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national economy on the principles of the knowledge-based economy. Solving this problem 
will provide building a high level life standard, corresponding to the European Union 
member-state country, according to the Lisbon Strategy postulates.  
 2. Research proves balance approach of the Republic of Bulgaria in the enterprises 
intellectual capital development in several dimensions: 
 - balancing stimulation of the development of human as well as the organizational 
capital in the enterprises;  
 - tendency for assumption of different financing resources for the policies of the 
intellectual capital development. The last one is really important in order of the impossibility 
of the national budget to realize all planned measures.  
 3. Comparisons with the intellectual capital development of the other countries, as 
well as the governmental policy for its stimulation convincingly clarify the strengths and the 
weaknesses of these activities in the Republic of Bulgaria. The analysis allows to present 
success in this direction of the socio-economy development, as well as to trace measures for 
more effective activities on the national policies.  
 4. Dominant importance in the process of implementation of the policy for intellectual 
capital development in the Bulgarian enterprises is the assumption of the EU structural funds. 
Thus enforces optimization of the organization as well as the processes of management, 
control and spending the resources from the European funds and programmes. Only high level 
of the financial resources assumption from the European Funds through Operational 
Programmes can lead Republic of Bulgaria to the implementation of all measures for 
intellectual capital development in the Bulgarian enterprises and building a national 
knowledge based economy. The last one shoes the importance role of the continuously 
development of the Bulgarian governmental administration, The author has made and makes 
the researches on the status and the improvement of the legislation framework, administration 
of the European Funds in Bulgaria, procedures for management, human capital and 
administrative capacity [1, 2, 3]. 
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