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ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременният свят е сложна система, в която всеки негов елемент е изправен пред риск.
Дигиталната икономика добавя нови рискове пред всички предприемачи, а по време на кризи
тяхното оцеляване е резултат от предварителната им подготовка в образователния сектор.
Това поставя и поредния основен въпрос - дали в учебния процес да се въведе масово обучение
за справяне с кризи. Ето защо, целта на този доклад е да представи резултати от изследване,
насочено към нуждата от създаване на умения за оцеляване при кризисни ситуации в
условията на дигитална икономика.
Поставени са следните изследователски задачи: (1) да се представи необходимостта от
това изследване; (2) да се проучат нагласите сред български граждани, относно
необходимостта от придобиване на умения за оцеляване при кризи – природни (земетресения,
наводнения, пожари, студ и глад), организиран вандализъм, военни (химически, биологически
и ядрени атаки), тероризъм и други; (3) да се предложат насоки за въвеждане на обучения с
цел превенция и адекватна реакция на предприемачите при кризисни ситуации в условия на
дигитална икономика.
ИЗЛОЖЕНИЕ
Обосновка на необходимостта от настоящото изследване
Докладът е представен на 13.11.2020 г. в секция „Икономика и мениджмънт“ с оригинално заглавие на
български език: ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КРИЗИ В
УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА.
48
Докладът e част от резултатите в изпълнение на проект 2020-ФБМ-01, финансиран от Фонд „Научни
изследвания“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“.
47
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Предпоставките, които пораждат идеята за проучване на необходимостта от
придобиване на знания и умения за справяне с кризисни ситуации от различен характер, са
свързани с нуждата хората и особено младите предприемачи да се адаптират, оцеляват и
развиват в новата среда на 21-ви век (European Commission, 2020; OECD, 2015). Тази среда се
отличава с появата на нови индустрии; развитие на дигитална икономика; формиране на
общество, на което се налага да проектира бъдещето в условията на кризи от различен
характер (Slavova et all, 2014; Zafirova, 2016; Boneva et all, 2017; Kirova et all, 2018; Simeonova
& Nedyalkov, 2018; Kostadinova et all, 2019; Bakracheva et all, 2020):
• Природни катаклизми като земетресения, наводнения, опостушителни
пожари, трайни застудявания, пандемии и други водят до унищожаване на
природни ресурси и инфраструктура; променят за кратък или по-дълъг период от
време живота на засегнатите общности и изискват от хората съответни реакции,
за да оцелеят и продължат своето съществуване и просперитет.
• Кризи в обществата, породени от научно-техническия прогрес, свързани
с негативните проявления на новите технологии, изразяващи се напримр в замяна
на човека от автоматизирани линии и изкуствен интелект, изискват готовност за
преквалификация, учене през целия живот и придобиване на нови умения. Освен
това налагат необходимост от креативност за развиване на нови бизнес модели,
адекватни за дигиталната ера и развиване на социално предпримачество.
• Войни, независимо от вида на основните оръжия (химически,
биологически, ядрени), рефлектиращи в локален, регионален или глобален
мащаб.
• Тероризъм – физически и/или в киберпространството.
В същото време, в Закона за управление на кризи (Bulgarian Law in Crisis Management,
2007) се регламентират дейностите на публичните органи. Липсва нормативна уредба, която
да подготвя самите граждани за преодоляване на кризисни ситуации.
Изследване на нагласите сред български граждани, относно необходимостта от
придобиване на умения за оцеляване при кризи
Методика на изследването
Изследването има за цел да установи нагласите на анкетираните към необходимостта от
придобиване на умения за оцеляване при кризи от различен характер и способността на
младите предприемачи да се справят успешно в ерата на дигиталната икономика. За постигате
на така поставената цел е необходимо да се изпълнят и две изследователски задачи: (1) да се
установи дали има разлика между мненията на хората, които вече са родители и тези, които
все още нямат деца, както и (2) да се открие наличие или липса на съвпадение между
становищата на мъжете и жените. Обект на проучването са хора на различни възрасти от двата
пола, родители и такива, които нямат деца. Предмет на изследване са нагласите на български
граждани, относно необходимостта от придобиване на умения за оцеляване при кризи –
природни (земетресения, наводнения, пожари, студ и глад), организиран вандализъм, военни
(химически, биологически и ядрени атаки), тероризъм и други в дигиталната икономика.
Анкетният формуляр е създаден с помощта на уеб приложението GoogleForms и е
разпространен до целевата аудитория чрез персонални съобщения в Messenger. Анкетирането
е извършено в периода от 20.01. до 01.04.2020 г. Отзовали са се 774 български граждани на
възраст между 15 и 72 години. Всички те познават дейността на Русенски университет „Ангел
Кънчев“ и Центъра за насърчаване на предприемачеството, част от структурата на висшето
училище. Формулярът съдържа общо 30 въпроса, систематизирани в 8 групи. С изключение
на демографските въпроси, останалите са представени като твърдения, за които респондентите
трябва да изразят своето съгласие по 5-степенна ликертова скала със значения: (1) напълно
съгласен; (2) съгласен; (3) не мога да преценя; (4) несъгласен и (5) напълно несъгласен,
относно необходимите знания и умения, които следва да притежава гражданин от Република
България на възраст 19 години, за да се адаптира в дигиталната икономика. За целта на
настоящия доклад са обобщени и анализирани отговорите само на въпрос 20. Умения за
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оцеляване в кризи – природни (земетресения, наводнения, пожари, студ и глад), организиран
вандализъм, военни (химически, биологически и ядрени атаки), тероризъм и други и два от
демографските въпроси 28. Пол и 30. Брой деца, които имате.
Резултати от проучването
Отговорите на 774 респонденти за основния върос са представени на Фиг. 1. Въз основа
на демографските въпроси, свързани с наличието на деца и пола на респондентите са обобени
две подгрупи. Разбивката по признак «родителство» се съдържа в Табл. 1, а по признак «пол»
в Табл. 2. Прави впечатление, че преобладаващата част (81% от общия брой на анкетираните;
82% от тези, които имат деца и 77%, които не са родители; 83% от жените и 76% от мъжете)
имат положителна нагласа към необходимостта от обучение за придобиване на умения за
оцеляване в кризи.

Фиг. 1. Обобщение на отговорите за целевия въпрос
Таблица 1. Съотношение на респондентите по признак "родителство"
Родител
Да
Не
Общо

Абсобютна стойност (бр.)
Относителен дял (%)
1
2 3 4 5 Общо
1
2
3
4
5 Общо
335 75 27 21 33
491 66% 15% 5% 4% 7% 100%
169 48 18 21 27
283 60% 17% 6% 7% 10% 100%
504 123 45 42 60
774 65% 16% 6% 5% 8% 100%

Таблица 2. Съотношение на респондентите по признак "пол"
Пол
Жена
Мъж
Общо

Абсобютна стойност (бр.)
1
2 3 4 5 Общо
368
71 26 22 39
526
136
52 19 20 21
248
504 123 45 42 60
774

Относителен дял (%)
1
2
3
4
5 Общо
70% 13% 5% 4% 7% 100%
55% 21% 8% 8% 8% 100%
65% 16% 6% 5% 8% 100%

Анализ на резултатите
Анализът на резултатите за изследваната съвкупност N=774 е извършен с помощта на
вградените функции в Excel, Data Analysis за описателна статистика (Табл. 3) и t-Test (Табл.
4), при ниво на значимост α=0,05, ниво на доверие 0,95 и грешка 3.45%.
Таблица 3. Статистически показатели на четирите подгрупи
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Показатели на
описателната статистика
Mean
Standard Error
Median
Mode
Standard Deviation
Sample Variance
Kurtosis
Skewness
Range
Minimum
Maximum
Sum
Count

без деца

родители

жени

мъже

1,901060071
0,0800369
1
1
1,34642906
1,812871213
0,3133532
1,313908808
4
1
5
538
283

1,6598778
0,05340556
1
1
1,18338807
1,40040733
2,13156724
1,81826974
4
1
5
815
491

1,65589354
0,0528293
1
1
1,21162365
1,46803187
2,07457257
1,8317925
4
1
5
871
526

1,94354839
0,08311961
1
1
1,30896887
1,7133995
0,24392816
1,24061187
4
1
5
482
248

Обобщената информация за резултатите на четирите подгрупи, обособени по два
признака «пол» и «родителство» не позволява еднозначен отговор на въпроса за различие или
сходство в мненията на респондентите. Допълнителна статистическа обработка на данните с
помощта на t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances, ще позволи да се установи
наличие или липса на различия между (1) анкетираните, които нямат деца и респондентите,
които вече са родители и (2) представителите на двата пола, относно необходимите умения за
оцеляване в кризи – природни (земетресения, наводнения, пожари, студ и глад), организиран
вандализъм, военни (химически, биологически и ядрени атаки), тероризъм и други. Избран е
точно този тест за проверка на хипотези, тъй като се наблюдават две двойки независими
извадки с различни дисперсии. В тази връзка са издигнати две хипотези:
1) H0: σ12 = σ22, т.е., мненията на двете сравнявани подгрупи съвпадат;
2) H1: σ12 ≠ σ22, т.е., двете сравнявани подгрупи изразяват мнения със статистически
значими различия.
Таблица 4. Анализ на резултатите след проверка на хипотези с t-Test: Two-Sample
Assuming Unequal Variances
Показатели за t-Test: Two-Sample
Assuming Unequal Variances
Mean
Variance
Observations
Hypothesized Mean Difference
df
t Stat
P(T<=t) one-tail
t Critical one-tail
P(T<=t) two-tail
t Critical two-tail
Хипотеза

без деца

родители

1,90106
1,659878
1,812871
1,400407
283
491
0
529
2,506602
0,006244
1,647739
0,012489
1,964459
Н0 се отхвърля

жени

мъже

1,655894 1,943548
1,468032
1,7134
526
248
0
452
-2,92072
0,001833
1,648232
0,003667
1,965226
Н0 се приема

За първите две подгрупи, обособени по признак «родителство», тестовата статистика t
Stat = 2,506602 е по-голяма от критичната стойност за едностранен тест t Critical one-tail =
1,647739. Следователно нулевата хипотеза не се приема, т.е. има статистически значими
различия между респондентите без и със деца, относно уменията, които са необходими за
оцеляване в кризи.
За подгрупите по полов признак тестовата статистика t Stat = -2,92072 е по-малка от
критичната стойност за едностранен тест t Critical one-tail = 1,648232. Това означава, че
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нулевата хипотеза се приема, т.е. не съществуват статистически значими различия между
анкетираните жени и мъже по въпроса за необходимите умения за оцеляване в кризи при
нивото на значимост 0.05, въпреки на пръв поглед големите различия, които се визуализират
в Табл. 2.
Анализът от проверката на хипотезите дава основание да се твърди, че няма
статистически значима разлика между мненията на мъжете и жените, но съществува разлика
в нагласите на респондентите, които имат деца, спрямо тези, които не са родители във връзка
с обучението по управление на кризи в условията на дигитална икономика, тъй като
родителите са по-загрижени и считат за необходима предварителната подготовка за справяне
с кризисни ситуации.
Насоки за въвеждане на обучения с цел превенция и адекватна реакция на
предприемачите при кризисни ситуации в условия на дигитална икономика
Насоки за въвеждане и актуализиране на обучения по:
Кризисен мениджмънт. Обществените затруднения, причинени от COVID-19, показват
острата необходимост от обучения на населението (още от ученическата и студентската
скамейка) да оцелява и да се развива в условия на кризи. Това налага да се подготвят и
съответните софтуерни програми, симулиращи ситуации и възможни решения, които да
указват как да се реагира по оптимален начин в случай на природни кризи (земетресения,
наводнения, горски пожари и други), обществени сътресения (стачки, войни и други),
промишлени аварии и други.
Риск мениджмънт. Със засилване на несигурността във външната среда на фирмата се
увеличава и нуждата от подготовка на варианти (сценарии) на различни реакции в отговор на
външни източници на риск, произтичащи от: икономическата, технологичната, политическата,
законадателната,
природната,
демографската,
когнитивната
и
други
среди.
Вътрешнофирмената среда също е източник на риск. Разработването и внедряването в учебния
процес на дигитални продукти, които да симулират различни източници на риск, подпомага
мениджърите да управляват подчинените им структури при настъпване на неблагоприятните
събития.
Информационна сигурност и киберзащита. Високата степен на онлайн обработка и
съхранение в «облака» на документи (например, в банковия и транспортния) поставят
съответните фирми в постоянна несигурност и уязвимост от кибератаки. В условията на
дигитална икономика е напълно правдоподобно да се увеличават кибератаките и особено
важна става ролята на предварителната подготовка за осигуряване на надеждна защита на
информационните ресурси и системи, както и умения за превенция и противодействие на
неправомерен достъп до данни, неутрализиране на кибервируси и осигуряване на адекватна
защита от хакери.
Социално предприемачество. Изкуственият интелект във все по-голяма степен подменя
персонала във всички отрасли. Засилващата се дехуманизация в сферата на производството и
услугите поставя под заплаха физическото оцеляване на изместените от производствените и
обслужващи дейности хора. Тяхното усещане за сигурност може да се получи само при
работодатели, които имат за цел «осигуряване на заетост», а не «максимална печалба».
Именно тази цел различава социалния предприемач от дарителя (спонсора). Високата
безработица и климатичните промени вече предизвикват трайни регионални кризи с
унищожителни последствия, които поставят под въпрос физическото оцеляване на
домакинства и предприятия. Ето защо социалното предприемачество може да предотврати или
да намали щетите от посочените кризи.
ИЗВОДИ
Аргументирана е актуалността на изследване, насочено към нагласите за придобиване на
знания и умения за справяне с кризисни ситуации (природни, научно-технически, военни,
терористични и др.), тъй като са свързани с нуждата на хората и особено младите
предприемачи да се адаптират, оцеляват и развиват в динамичната среда.
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Установено е, че преобладаващата част (81% от общия брой на анкетираните; 82% от
тези, които имат деца и 77%, които не са родители; 83% от жените и 76% от мъжете) имат
положителна нагласа към необходимостта от обучение за придобиване на умения за оцеляване
в кризи.
Анализирано е, че няма статистически значима разлика между мненията на мъжете и
жените, но съществува разлика в нагласите на респондентите, които имат деца, спрямо тези,
които не са родители във връзка с обучението по управление на кризи.
Предложени са насоки за въвеждане, респективно актуализиране на учебни програми по
кризисен мениджмънт, риск мениджмънт, информационна сигурност и киберзащита,
социално предприемачество и др. с цел превенция и адекватна реакция на предприемачите при
различни кризисни ситуации в условия на дигитална икономика.
REFERENCES
Bakracheva, M., Pavlov, D., Gudkov, A., Diaconescu, A., Kostov, A., Deneva, A., Kume, A.,
Wójcik-Karpacz, A., Zagorcheva, D., Zhelezova-Mindizova, D., Dedkova, E., Haska, E., Stanimirov,
E., Strauti, G., Taucean, I., Jovanović, I., Karpacz, J., Ciurea, J., Rudawska, J., Ivascu, L., Milos, L.,
Venera,M., Sheresheva, M., Tamasila, M., Veličković, M., Damyanova, S., Demyen, S., Kume, V.,
Blazheva, V. (2020). The intergenerational family businesses as a stress management instrument for
entrepreneurs (Volume 1) . Academic Publisher University of Ruse “Angel Kanchev”. e-ISBN: 978954-712-794-4, also published at URL: http://intergen-theory.eu/INTERGEN-BOOK-1.pdf
(Accessed on 14.04.2020).
Boneva, M., Petkov, A., Nedyalkov, A., Sheludko, I. Vitliemov, P. (2017) Application of
Integrated Information Systems for Process Management in Organizations. Ruse, PRIMAX. Pp 101,
ISBN 978-619-7242-24-9 (Original tytle: Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И.,
Витлиемов, П. Приложение на интегрирани информационни системи за управление на
процесите
в
организациите.
Русе,
Примакс,
2017).
URL:
https://www.researchgate.net/publication/313376927 (Accessed on 22.09.2020).
Bulgarian Law in Crisis Management. State Paper 19/2005, 78/2007. (Оригинално заглавие:
Закон за управление при кризи, Обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г., посл. изм. бр. 11, 41 и 78 от 2007
г.)
European Commission (2020). Communication from the Commission on the EU Security
Union
Strategy.
URL:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?qid=1596452256370&uri=CELEX:52020DC0605 (Accessed on 22.09.2020).
Kirova, M., Nedyalkov, A., Pencheva, M., Yordanova, D. (2018). University as Prerequisite
for Sustainable Regional Development in International Context. IN: Proceedings of the 18th
International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University
of Zilina, Slovak Republic, 10-11 October 2018, Web of science, 2018, pp. 2578-2585, ISBN 24540943.URL: https://www.researchgate.net/publication/329802157 (Accessed on 23.04.2020).
Kostadinova, I., S. Kunev, D. Antonova. (2019) Integrating the principles of responsible
management education according to the needs of CSR learning // The 7th International Conference
Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019), Vysoká škola
ekonomická v Praze, Czech Republic, Prague, Nakladatelství Oeconomica - Praha, 2019, pp. 369380, ISBN 978-80-245-2274-6.
OECD (2015), Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity: OECD
Recommendation
and
Companion
Document,
OECD
Publishing,
Paris.
DOI:
http://dx.doi.org/10.1787/9789264245471-en
Simeonova, A., Nedyalkov, A. (2018), Crisis Management: Is it Possible to Solve
Organizations’ Problems by Lean Six Sigma?. IN: Challenges to Industrial Growth: Anniversary
Industrial Growth Scientific Conference, 12-14 October 2018, Sofia, 2018, pp. 8-17, ISBN 978-6197009-12-5.
- 145 -

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2020, volume 59, book 5.1.

Slavova, V., Parashkevova, B., Ivanov, V., Dimitrova, D., Karaslavova, E. (2014). Protection
of the population and providing humanitarian aid in disastrous situation – European policy // General
Medicine 16 (4), pp.18-22. (Оригинално заглавие: В. Славова, Б. Парашкевова, В. Иванов, Д.
Димитрова и Е. Караславова. Европейски политики за защита на населението и оказване на
хуманитарна помощ при бедствени ситуации // Обща медицина, 16, 2014, № 4, 18-22), URL:
http://cml.mu-sofia.bg:8080/jspui/bitstream/10861/1195/1/Slavova-V_et-al_OM-4-2014.pdf
(Accessed on 22.09.2020).
Zafirova, Tz. (2016). The public crisis management: world experience and practice in
Bulgarian education // MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 4/2016(59),
pp.39-44. (Оригинално заглавие: Зафирова, Ц. Публичният кризисен мениджмънт: световен
опит и българската практика в обучението // УПРАВЛЕНИЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
4/2016), URL: http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/articles/59/59-06_T_Zafirova.pdf (Accessed on
22.09.2020).

- 146 -

