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THU-2G404-SSS-EM-01 

ENVIRONMENTAL SPECIFICS FOR STARTING-UP A BUSINESS IN 

DUBAI 1 
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Abstract: The paper discusses environmental specifics for starting-up a business in Dubai. An analysis of the 

business environment and a study of previous research in Dubai show that sustainable competitive advantage can be 

achieved if the strategy encourages entrepreneurship and innovation. For the past ten years, the Emirate of Dubai has 

been considered one of the best locations to start a business and develop it in the long run. The reasons for such an 

understanding can be found in the built infrastructure, security, government regulations that promote business 

development, digitalization of the economy. The tax policy in the emirate is also an exceptional factor in starting and 

developing a business in Dubai. These, of course, are just some of the factors of the business environment. The analysis 

requires consideration of other prerequisites, specifics, conditions for starting and developing a business. The impact of 

Covid-19 pandemic was taken into account, given the understanding that the most influencing factor of 2020 was the 

Covid-19 pandemic which changed the whole real and business life. The purpose of the paper is to analyze the specifics 

of the business environment in Dubai and related opportunities to start a successful business. The report is part of a 

planned larger investigation of business development and strategic planning opportunities in Dubai in the frame of a 

dissertation study. 

Keywords: Business Environment, Start-ups, Management, Business Economics 

 

The paper is awarded with "Best Paper" Crystal Prize – 61-th Science Conference of Ruse 

University, Bulgaria and it will be published in Compiled works „Best Paper‘22“. 
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SURVEY OF THE DEGREE OF SATISFACTION WITH THE PROVIDED 

SOCIAL SERVICE AMONG PEOPLE WITH INTELLECTUAL 
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Abstract: The report presents a study conducted at the Day Care Center for Children and Youth with Intellectual 

Disabilities "RALIZ-BALIZ" Ruse, which aims to establish the degree of satisfaction with the social service provided 

among its users. By surveying the users of the social service, a real idea of their opinion and perception of what is 

happening around them during the visits to the social service and their participation in the different types of activities is 

built. In this way it is possible to realistically assess the extent to which customers are satisfied with their work in the 

day center, how it affects them and in what direction a positive change has been achieved. The object of research are 

the degree of security of users in the social service, satisfaction with its use, frequency of attendance, established 

friendly relationships with other users. The results of the study give us reason to say that the social services provided in 

the Day Care Center for Children and Youth with Disabilities RALIZ - Ruse are of high quality. Consumers visit the 

social service willingly. They feel happy when they are there. They have a friendly relationship between them. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Темата за качеството на социалните услуги е сред актуалните за нашето съвремие и 

този въпрос е широко дискутиран. Определянето на качеството на една социална услуга  е  

сложен процес, при реализирането на който енеобходимо да се вземат под внимание 

множество  ключови фактори. Сред тях са: местоположението на материалната  база, 

компетентността на персонала, предоставянето на възможност за свободен избор за участие в 

определени дейности на потребителите, поставяне на задачи съобразени с техния ресурс за 

работа върху преодоляването на даден дефицит и др. Вземайки под внимание изложените 

тук фактори не бива да се пропуска и личното мнение, относно дейността в институцията на 

самите потребители, които са преки участници във всички процеси, свързани с подобряване 

на качеството на живот и развитие на дадени умения, благодарение на които ще постигнат 

определено ниво на автономност по отношение на задоволяване на ежедневните 

потребности. Поради тази причина е проведено изследване сред потребители с 

интелектуален дефицит от социална услуга в общността – Дневен център за деца и младежи 

с увреждания – „РАЛИЗ“. Изследователската работа с потребители на социалната услуга е 

реализирана под формата на анкета. В доклада е представена извадка, състояща се от пет 

 
2 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: ИЗСЛЕДВАНЕ НА СТЕПЕНТА НА 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНА СОЦИАЛНА УСЛУГА СРЕД ЛИЦА С ИНТЕЛЕКТУАЛНИ 

ЗАТРУДНЕНИЯ. 
3 Проучването е в рамките на проект 22-БМ-01 „Изследване на регионалните потенциали за развитие на 

социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“, финансиран от ФНИ на РУ „Ангел 

Кънчев“. 

mailto:ebratoeva@uni-ruse.bg


PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2022, volume 61, book 5.3. 

 - 14 - 

въпроса, като са отразени получените отговори, направен е анализ на всеки един от тях, в 

следствие на което са формирани изводи. Чрез анкетирането на потребителите на социалната 

услуга се изгражда реална представа за тяхното мнение и перцепция за случващото се около 

тях по време на посещенията в социалната услуга и участието им в различните видове 

дейности. По този начин е възможно да се оцени реално в каква степен клиентите са 

удовлетворени от своята работа в дневния център, как тя влияе върху тях и в каква насока е 

постигната положителна промяна. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Дефиниране на понятието интелектуален дефицит. 

Определението на Световната здравна организация за умствената изостаналост (Десета 

ревизия на МКБ – 1987) е следното „Умствената изостаналост е състояние на задържано или 

непълно развитие на интелекта, характеризиращо се с нарушение на уменията, които 

възникват в процеса на развитие и дават своя дял във формирането на общото ниво на 

интелигентност, т.е. когнитивните, двигателните и социалните умения“ (World Health 

Organization, 1987). На база посоченото определение може да бъде направен извода, че 

лицата с умствена изостаналост имат множество дефицити и затруднения в развитието на 

вниманието паметта и езиковите способности, бавен темп на развитие на моторни умения и 

множество проблеми в емоционалната и поведенческата сфера. 

Изследователят Я. Андреев коментира дефинирането на явлението умствена 

изостаналост, засягайки проявата, научните области и специалистите, работещи в тази 

насока. 

Умствените затруднения могат да се разглеждат като една обща категория, обхващаща 

множество разнородни патологични случаи. Да се изведат основните характеристики на 

умствената изостаналост и да се вмъкнат в едно универсално определение е изключително 

трудно. Освен това незавършеното или бавно развитите на умствените функции се проявява 

по различен начин, в различна степен през времевите периоди от човешкия живот, като 

условията и причините се различават 

Проблемът става по-сложен и поради факта, че с определенията за умствена 

изостаналост са ангажирани учени от множество научни области. Всеки специалист 

съсредоточава вниманието си само върху определени аспекти от проблема. Той не 

интерпретира състоянието на индивида само от гледна точка на науката, с която се занимава. 

Добър пример са лекарите и биолозите, които изследват причините, клиничните 

характеристики и нарушените функции на различните органи и системи (Andreev, I., 1993). 

П. Александров насочва вниманието към адаптивните умения и тяхната връзка с 

умствените затруднения. 

Умствената изостаналост най-често се свързва с трайните ограничения във функциите, 

представляващи препятствие в две или повече направления от следните адаптивни умения: 

комуникация, самообслужване, битови умения, използване на обществото за собствени цели, 

себенасоченост, здраве и безопасност, познавателни знания и умения. 

Обръща се внимание и на следните три положения: 

1. При хората с умствени затруднения процесът на адаптация протича по-трудно, 

като се наблюдават определени особености. 

2. Нарушенията в адаптивните възможности се проявяват по отношение на 

контактите в непозната среда. 

3. Чрез подходяща помощ и подкрепа за определен период от време животът и 

уменията за справяне в сложни ситуации на лицата с умствена изостаналост 

може да се подобри. 

Всичко това води неминуемо до нарушения и на социалното включване на тези лица, 

защото формирането на личността предполага едновременно развитие на когнитивните, 

емоционалните и социални структури. Нивото на когнитивното развитие се формира въз 

основа на съответното емоционално и социално израстване. Видимо се откроява фактът, че 
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степента на социална пригодност плюс стойностите от интелектуалния коефициент са 

критериите, които определят умствената изостаналост (Alexandrov, P., 1990). 

В. Станчева предлага в синтезиран вид дефиниране на понятието умствен дефицит. 

Изяснявайки същността на умствена изостаналост, множество изследователи акцентират 

върху връзката между нарушенията във висшата нервна дейност и нарушенията в 

познавателната дейност, емоционално-волевата сфера и поведението. На тази основа се 

извежда и следният обобщен извод: при лицата с умствен дефицит са налице качествени 

изменения в цялостното психо-физическо  развитие на личността. 

От всичко казано до тук може да се формулира следното определение за понятието 

„умствена изостаналост“. Това е съвкупност от различни наследствени, вродени или ранно 

придобити трайно непрогресиращи синдроми на общата психическа непълноценност, 

проявяваща се в затруднена социална адаптация (Stancheva, V., 2015). 

2. Изследователска работа. 

Изследването е проведено в социалната услуга Дневен център за сдеца и младежи с 

увреждания РАЛИЗ – Русе. Сдружение „Русенска асоциация на лица с интелектуални 

затруднения – БАЛИЗ” е доставчик на социалната услуга Дневен център за деца и младежи с 

уврежданияот 2005 година. Капацитетът на Дневния център е 30 потребители. Дневният 

център за деца и младежи с умствени увреждания като социална услуга в общността 

предлага разнообразни обучителни, игрови и рехабилитационни дейности, които осигуряват 

емоционална и психическа стабилност и развитие на специфични умения, съобразно 

конкретните индивидуални потребности на ползвателите на услугата. 

Дейността е организирана под формата на занимания в група, индивидуални 

консултации и рехабилитация. Елемент в дейността на центъра е консултирането на 

родителите и/или членовете на семейството в грижата за детето/младежа им с интелектуално 

увреждане.  

Целевите групи са: Деца и младежи на възраст от 7 до 35 година с различни по вид и 

степен на тежест увреждания – от лека до тежка степен на умствена изостаналост; с 

проблеми от аутистичния спектър; с трудности в говора, с двигателни нарушения; със 

съпътстващи физически или сетивни увреждания; с трудности в общуването и 

взаимоотношенията с другите хора; младежи над 18 години, при които емоционалната и 

психическа зрялост не съответства на хронологичната възраст (Daily center – “ RALIZ”). 

Изследването е проведено чрез анкетиране на потребители от ДЦ „РАЛИЗ“ в периода 

21.02.2022г. – 25.02.2022 г. Изследователският инструмент е разработен от авторите за целта 

на изследването.  

Брой въпроси в анкетата: 22 

Брой участници в анкетирането: 15 лица. 

Извадката от проведеното изследване представя пет области, имащи пряко отнощшение 

към основни моменти от живота в социалната услуга, даващи информация относно 

личностната преценка на потребителите на дневния център върху поставените въпроси, с цел 

разкриване нивото на удовлетвореност от посещенията в институцията. Впредвид 

спецификата на увреждане на потребителите на социалната услуга, в изследователския 

инструмент въпросите са представени посредством картинки или емотикони. Начинът на 

задаване на въпросите е максимално опростен и във вид, който позволява в максимална 

степен да бъдат разбрани и осмислени от потребителите. Чрез този способ се постига в 

максимална степен осъзнаване на въпроса от страна на потребителите и могат да бъдат 

получени най-достоверни отговори. 

Петнадесет лица от потребителите на социалната услуга отговориха на следните 

въпроси:  

1. Ти си:  
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Чрез този въпрос се цели установяване на броя потребители, участвали в анкетирането, 

разпределени според полов признак. Получените отговори разкриват, че участниците от 

мъжки пол са по-голям процент в сравнение с тези от женски пол. Този резултат е очакван за 

нас, защото в дневния център по-големия брой от потребителите са от мъжки пол. При 

участие в проучването оказват влияние и определени дефицити, водещи до невъзможност за 

включване в допитването. Резултатите от получените отговори на този въпрос са онагледени 

чрез фигура 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1 Разпределение на участниците в изследването по признак „пол“ 
 

2. На каква възраст си?  

Чрез този въпрос се цели определяне на възрастов диапазон на участниците в 

изследването. Възрастовите групи са съобразени с възрастовите ограничения за ползване на 

социалната услуга – лица от 7 до 35 години.  Получените резултати показват, че най-висок е 

процента на участниците във възрастова категория от 20 до 30 години – 60%, тъй като при 

потребителите в този диапазон се наблюдава най-високо ниво на интелектуален капацитет за 

справяне с поставената задача. Резултатите от отговорите на този въпрос са представени 

графично на фигура 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Разпределение на участниците в изследването по признак „възраст“ 
 

3. Имаш ли приятели? 

Този въпрос представя степента на социалнизация на  потребителите и нивото на 

поддържан контакт с останалите потребители на социалната услуга. Резултатие от 

получениет отговори показват, че по-големия процент от участниците отговарят 

положително – 87%. В следствие на този факт може да се направи извод, че потребителите 

поддържат социални контакти, характеризиращи се с високо ниво на изградени приятелски 

взаимоотношения. Графично резултатите от получените отговори на въпроса са представени 

на фигура 3. 
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Фиг. 3 Отговори на въпроса „Имаш ли приятели?“ 

 

 

Фиг. 3. Разпределение на участниците в изследването по признака „степен на социализация“ 

 

4. Харесва ли ти да идваш в Дневния център? 

Този въпрос разкрива нивото на положителни преживявания у потребителите по време 

на посещенията им в социалната услуга. Всички анкетирани лица отговарят положително на 

този въпрос. Полученият отговор показва ясно, че всички потребители участвали в анкетата 

имат позитивно мнение относно посещенията си в социалната услуга. Може да бъде 

направен извода, че у потребителите се наблюдава високо ниво на удовлетвореност от 

посещението им в социалната услуга. Графично резултатът е представен на фигура 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4 Отговор за въпроса „Харесва ли ти да идваш в дневния център?“ 
 

5. Щастлив ли си когато си тук?  

Този въпрос цели разкриване нивото на позитивните емоции, които изпитват 

потребителите по време на посещенията и участието им в различните дейности. Отново 

всички анкетирани лица отговарят положително. Отговорът недвусмислено отразява 

мнението на потребителите. В следствие на това е възможно да се направи заключение, че 

предоставяните социални услуги се характеризират с високо ниво на качество, като се 

съблюдава запазването на добър психо-емоционален комфорт у потребителите по време на 

престоя им в социалната услуга. Графично резултатът е представен на фигура 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5 Оттговор на въпроса „Щастлив ли си когато си тук?“ 
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ИЗВОДИ  

Резултатите от проведеното изследване показват, че голям процент от участниците са 

удовлетворени от посещенията си в социалната услуга. Това твърдение се доказва от 

въпросите, в които те изразяват своето мнение относно социалните контакти с останалите 

потребители. Получените отговори на последните два въпроса  недвусмислено показват, че 

потребителите изпитват сигурност и положителни емоции по време на престоя си в 

социалната услуга.  

Резултатите от проведеното изследване ни дават основание да твърдим, че 

предоставяните социални услуги в Дневен център за деца и младежи с увреждания РАЛИЗ -

Русе са с високо качество. Потребителите посещават социалната услуга с желание. Чувстват 

се щастливи, когато са там. Имат изградени приятелски взаимоотношения между тях.  
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Abstract: Dynamic changes in the political, economic and social life of the countries of the European Union, the 

two-year pandemic, the subsequent inflation, after complicating international relations, set new priorities in health. 

Society increases its requirements for the quality of health and social services. The health costs rose, which make 

hospitals face necessary reforms to improve their competitiveness in order to survive. Because of this, there is a need 

for new elements, ideas, good practices and tools for entrepreneurship in health and the provision of health and social 

services. Reforms are needed aimed at greater efficiency, fairness and improving the quality of services. Successful 

tools for managing change in new economic conditions turn out to be projects and the development of project culture at 

both institutional and individual level. The provision of quality healthcare can be realized by providing modern 

equipment, high qualification of staff and quality services. For this purpose, investments and financial resources are 

needed, for which in Bulgaria they are mainly provided by the European and Structural and Investment Funds. The 

paper analyses the types of projects in health and the possibilities for their financing through the operational 

programmes in Bulgaria. 

Keywords: Health, project management, social services, quality of services. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Динамичните промени в политическия, икономическия и обществен социален живот на 

страните от Европейския съюз, двугодишната пандемия, последвалата инфлация и 

усложняването на международните отношения в световен аспект поставят нови приоритети в 

здравеопазването. Обществото повишава изискванията си към качеството на здравните и 

социалните услуги. Четвъртата медицинска революция предполага прилагането на 

информационни технологии, микросистеми, високо ниво на автоматизация, персонализирана 

терапия и интелигентни устройства ползващи изкуствен интелект чрез интернет на нещата. 

Пандемия от COVID-19 оказа значително влияние върху здравеопазването в глобален мащаб, 

като наложи изисквания за управление на здравеопазването и системи за отдалечен 

мониторинг в здравеопазването (Haleem, A., & Javaid, M. 2020). Пред управленските органи 

на българските болници изникват предизвикателства като оцеляване и цялостно бъдещо 

развитие на лечебните заведения. Необходими са реформи, насочени към по- голяма 

ефективност, справедливост и подобряване на качеството на услугите. Предвид, че в 

България болниците са сравнително автономни и са търговски дружества се предполага, че 

трябва да има реформи относно пазарните условия и фактори като цена, продукт, реклама, 

начин и ниво на обслужване. Успешни инструменти за управление на промяната в новите 

икономически условия се оказват проектите и развитието на проектната култура както на 

институционално, така и на индивидуално ниво. Националната здравна стратегия на 

 
4 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: АНАЛИЗ НА НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОЕКТИТЕ В 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. 
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България за периода 2014-2020 (Ministry of Health Republic of Bulgaria, 2013), поставя 

следните основни цели пред националното здравеопазване: 

1. Подобряване на здравето, безопасността и благосъстоянието на населението до 

средните нива на ЕС; 

2. Трансформиране на здравната система за осигуряване достъпно и качествено 

здравно обслужване; 

3. Въвеждане на единна интегрирана информационна система чрез развитие на 

електронното и мобилно здравеопазване; 

4. Осигуряване на капацитета на човешките ресурси за посрещане на нарастващите 

здравни потребности; 

5. Развитие на научните знания и иновации. 

Реализацията на тези цели може да се постигне чрез изпълнение на проекти от 

отговорните и ангажирани институции по осъществяването на съответните политики, 

посочени в стратегията. Един от основните въпроси, който следва да се изясни е кои са 

възможните източници на финансиране на последващите проектни инициативи.  

Настоящата разработка има за цел да анализира използваните до 2022 година 

източници за финансиране на проекти в сферата на здравеопазването и медико-социалните 

дейности и на тази база да изведе изводи за спецификата на проектите, реализирани в тази 

сфера. 

За постигане на целта са формулирани следните задачи: (1) да се проучи и 

систематизира информация за възможностите за финансиране на проекти в сферата на 

здравеопазването и медико-социалните дейности; (2) да се систематизира информация за 

видовете проекти в сферата на здравеопазването и медико-социалните дейности, 

финансирани от националните оперативни програми; (3) да се формулират изводи за 

особеностите на проектите в сферата на здравеопазването и медико-социалните дейности, 

реализирани с публично финансиране. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Източници за финансиране на проекти в сферата на здравеопазването и медико-

социалните дейности, функциониращи през програмен период 2014-2020 година 

След 2007 година членството на България в Европейския съюз осигури достъп до 

финансов ресурс, насърчаващ икономическото и социалното и развитие, като към областта 

на здравеопазването и предоставянето на социални грижи, бе насочено финансиране за 

реализация на проекти от оперативни програми. Две са оперативните програми, осигуряващи 

ключов ресурс за реализация на проекти в сферата на здравеопазването и медико-социалните 

дейности. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) за периодите 

2007-2013 г. и 2014-2020 г., с управляващ орган Министерство на труда и социалната 

политика (МТСП) осигурява финансиране за меки проекти през периода 2007- 2013г. и 2014-

2020г., а оперативни програми „Регионално развитие“ 2007-2013г. и „Региони в 

растеж“ 2014-2020г. (ОПРР) с управляващ орган Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) предоставиха финансиране за инфраструктурни (твърди) проекти, 

включително ремонт на сграден фонд и закупуване на оборудване. 

Анализирахме източниците на финансиране, чиито финансови средства са осигурени от 

съфинансиране на „Европейските структурни и инвестиционни фондове“ (ЕСИФ) за периода 

2014-2020г. – ОПРР и ОПРЧР, както и „Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство“ и „Норвежки Финансов механизъм“ (2014 -2021г.), като 

изведохме основните им приноси към проектите в сферата на здравеопазването. 

Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020г.  

ОПРР е интегрирана оперативна програма, финансирана от Европейския съюз (ЕС) 

чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от държавния бюджет на 

Република България, насочена към регионалното развитие и към постигане на целите на 

градската политика в България. ОПРР подпомага балансираното и устойчивото развитие на 
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българските градове. Финансовата подкрепа по ОПРР е насочена към преодоляване на 

различията в развитието на регионите, както и овладяване на негативните миграционни 

процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от 

България. Инвестициите от страна на ОПРР в градовете подпомагат преодоляването на 

териториалните диспропорции в страната, както и използването на потенциала на 

територията с цел финансиране на конкретни нужди и проблеми. Тя подкрепя реформите в 

няколко ключови сектора, свързани с устойчивото и балансирано регионално развитие на 

България до 2023г. ОПРР финансира проекти в областта на регионалното развитие, 

образованието, здравеопазването, социалната политика и транспортната достъпност. ОПРР 

2014-2020г. има 8 приоритетни оси, като ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и ос 5 

„Регионална социална инфраструктура“ пряко касаят здравеопазването и социалните 

дейности. 

По Ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ (общ бюджет – 83,5 млн. евро) 

финансовата подкрепа е насочена към подобряване на системата на спешната медицинска 

помощ (СМП) чрез изпълнение на голям проект, по смисъла на Общия Регламент 1303/2013, 

с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването. В рамките на големия проект 

са закупени съвременни санитарни превозни средства (линейки), обновяват се и оборудват 

сгради на филиалите на Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП). Приоритетната 

ос е насочена към тематична цел 9 на ЕСИФ: „Насърчаване на социалното приобщаване, 

борба с бедността и всяка форма на дискриминация“ и инвестиционен приоритет 9: 

„Инвестиране в здравна и социална инфраструктура“, която допринася за националното, 

регионалното и местното развитие, намаляването на неравнопоставеността по отношение на 

здравния статус, насърчаването на по-добро социално приобщаване чрез подобряване на 

достъпа до социални, културни и развлекателни услуги и преминаването от услуги, 

предоставяни в институции, към услуги, предоставяни в общността. 

 По Ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ (общ бюджет – 50,8 млн. евро) 

финансовата подкрепата е насочена към деинституционализация на социалните услуги за 

деца и възрастни. Финансира се изграждане, реконструкция, оборудване и обзавеждане на 

дневни центрове за деца и възрастни, центрове за настаняване от семеен тип, както и 

защитени жилища. Проектите се изпълняват в координация с МТСП, а конкретни 

бенефициенти са общини и Министерство на здравеопазването (за домовете за медико-

социални грижи). 

По ОПРР през периода 2014-2020г. е предоставена финансова подкрепа по следните 

процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП): 

По приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ през програмния период 

2014-2020 г. са отворени три процедури (Таблица 1):  

BG16RFOP001-4.001 – „Регионална здравна инфраструктура“ - процедурата е насочена 

към подобряване на структурата и материално-техническата обезпеченост на елементите на 

интегрираната система за СМП в България. Осигуряването на равнопоставен достъп на 

населението до спешна медицинска помощ, съответстваща на най-добрите европейски 

практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност, следва да 

бъде осъществено чрез дейности за подобряване на инфраструктурата на интегрираната 

система за спешна медицинска помощ. 

BG16RFOP001-4.002 – „Регионална здравна инфраструктура“-2 - основната цел е да 

осигури подходящи превозни средства за транспорт по въздух за равнопоставен достъп до 

качествена медицинска помощ при спешни състояния в съответствие с най-добрите 

европейски практики и изисквания за своевременност, достатъчност, качество и безопасност. 

BG16RFOP001-4.003 – „Борба с COVID 19“ - специфична цел на операцията е да се 

подобри капацитет на системата на здравеопазването в условията на глобалната пандемична 

криза чрез инвестиции в продукти и услуги, с цел успешно справяне и навременна реакция 

при възникнали кризи, в т.ч. и повишаване на качеството на медицинските услуги в 

болничната и доболничната помощ. 
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По приоритетна ос 5 – „Регионална социална инфраструктура“ са реализирани две 

процедури (Таблица 2):  

BG16RFOP001-5.001 - „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ - 

процедурата е в съответствие и е разработена в контекста на „Актуализирания план за 

действие“ към Националната стратегия, „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България“. Резултатите по процедурата: 

• Премахване на институционалната грижа за деца – като законова възможност и 

реална форма за отглеждане на деца; 

• Премахване на резидентната грижа за деца до 3-годишна възраст без увреждания; 

• Осигуряване на качествена грижа за децата с увреждания, вкл. с тежки увреждания, 

чрез създаване на дневни центрове за комплексна подкрепа на деца с увреждания и техните 

семейства и центровете за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания. 

 

Таблица 1 Финансово изпълнение по приоритетна ос 4 „Регионална здравна 

инфраструктура“, ОПРР 2014-2020г.* 

Име на 

процедура 

Договорени средства 

Общо 
% на 

изпълнение 

Финансиране 

от ЕС 

Финансиране 

от НФ 

Собствено 

финансиране 

Регионална 

здравна 

инфраструктура-

2 

19 999 

990,96  
100,00  16 999 992,31  2 999 998,65  0,00  

Борба с COVID 

19 

40 439 

291,10  
101,10  34 373 397,43  6 065 893,67  0,00  

Регионална 

здравна 

инфраструктура 

163 897 

815,62  
100,24  

138 976 

812,76  
24 525 319,92  395 682,94  

* Източник на информация Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) 

 

BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреждания” – нейната основна цел е да се осигури достъп до качествени 

социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с „Плана за 

действие“ за периода 2018-2021г. за изпълнение на „Националната стратегия за дългосрочна 

грижа“. Финансира се изграждането, ремонта, обзавеждането и оборудването, необходими за 

създаване на следните нови услуги: 

• 6 бр. Дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства; 

• 68 бр. Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора (за лица с психични 

разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни 

хора в невъзможност за самообслужване). 

Финансирането на посочената в плана инфраструктура се осъществява само в 

общините, които са включени в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за 

подкрепа в общността. Картите на услугите са разработени от работна група с участието на 

представители на Министерството на труда и социалната политика в Агенцията за социално 

подпомагане и Националното сдружение на общините. 
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Таблица 2 Финансово изпълнение по приоритетна ос 5 „Регионална социална 

инфраструктура“, ОПРР 2014-2020г.* 

Име на процедура 

Договорени средства 

Общо 
% на 

изпълнение 

Финансиране 

от ЕС 

Финансиране 

от НФ 

Собствено 

финансиране 

„Подкрепа за 

деинституционализация 

на социалните услуги 

за възрастни и хора с 

увреждания” 

35 074 

480,33  
87,14  

29 461 

387,61 
5 199 068,37 414 024,35 

„Подкрепа за 

деинституционализация 

на грижите за деца“ 

43 901 

441,88  
75,57  

37 028 

313,94 
6 534 408,28 338 719,66 

* Източник на информация Информационна система за управление и наблюдение на средствата от 

ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) 

 

По процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни 

и хора с увреждания” има сключени 30 договора с 28 бенефициента с обща стойност на 

проектите 35,06 млн. лв. По процедура „Подкрепа за деинституционализация на грижите за 

деца“ има сключени 53 договора с 46 бенефициента, а общата стойност на проектите е 43,90 

млн. лв. 

В заключение може да се обобщи, че финансовият ресурс на ОПРР се предоставя за 

твърди проекти с допустими разходи за ремонт на сграден фонд и доставка на оборудване. 

 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 

През програмен период 2014-2020г., ОППЧР е насочена към изпълнението на две от 

целите на стратегията на ЕС „Европа 2020” в областта на трудовата заетост и борбата с 

бедността и социалното изключване. Приносът за постигането на тези цели е от 

основополагащо значение за визията и стратегията на ОПРЧР. Общият размер на средствата 

по ОПРЧР 2014-2020г. възлиза на малко над 2 млрд. и 611 млн. лв. (ЕС принос и национално 

съфинансиране).  

Оценката на ефективността, ефикасността и въздействието на мерките за 

деинституционализация и насърчаване на социалното включване, финансирани в рамките на 

ОП РЧР 2007 – 2013г. (Association Strategma - Balkan Institute, 2019) посочва, че е 

необходимо намиране и прилагане на подход, който да "върне" частните доставчици на 

социални услуги при предоставянето на този тип услуги в домашна среда. Този подход без 

съмнение следва да бъде обвързан с мерки, които да развият пазара на услуги, вкл. чрез 

прилагане на мерки за включване на потребителите в заплащането (частично) на 

предоставяните услуги. 

Мерките за деинституционализация през периода 2014-2020г. се реализират чрез 

финансиране от приоритетна ос 2 – „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“. Приоритет на ос 3- „Модернизация на институциите в сферата на социалното 

включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията и условията на 

труд“, също осигурява финансиране за проекти в сферата за здравеопазването. Като пример 

може да бъде изведена процедура за предоставяне на БФП BG05M9OP001-3.007 - 

„Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“, чиято основна цел е да се 

подобри качеството на предоставяната СМП чрез инвестиции в човешкия капитал в тази 

сфера. По-конкретно тя е насочена към подобряване на знанията и уменията на персонала в 

системата на СМП на територията на цялата страна чрез продължаващо обучение. 

Дейностите и резултатите от операцията следва да допринесат за развитие на потенциала на 

заетите лица в системата на СМП, които ще разширят, ще могат да поддържат и да 

актуализират наличните си знания и умения и да придобиват нови, необходими за 

осигуряването на качествена здравна помощ. Включването в продължаващо професионално 
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обучение на медицинския и немедицинския персонал, зает в системата за СМП спомага да се 

повиши задоволеността на „белия“ сектор от висококачествена работна сила, разполагаща 

със специфични умения, отговарящи на високите изисквания за добре подготвени и обучени 

кадри. Договорът е на обща стойност 7 млн. лв. с конкретен бенефициент Министерство на 

здравеопазването. Проектът е с продължителност пет години и десет месеца с дата на 

стартиране 28.02.2017г. и дата на приключване - 31.12.2022г. 

В резултат на пандемията в ОПРЧР се разкри приоритетна ос 6 „Подкрепа за 

преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19“, и 

подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката. По него 

бяха реализирани процедури:  

BG05M9OP001-6.001 – „Защита на населението от заплахи за общественото здраве, 

причинени от пандемични кризи“ - Компонент 2, чиято основната цел е превенция и 

подкрепа за медицинския и немедицинския персонал, който посреща първи 

предизвикателствата на глобалната пандемична криза, свързана с разпространението на 

COVID-19. По тази процедура с директен бенефициент Министерство на здравеопазването 

са финансирани: 

1. Подбор и наемане на медицински и немедицински персонал; 

2. Поемане на допълнителни възнаграждения, вкл. и осигурителни вноски на заетите 

лица; 

3. Предоставяне на обучителни мерки, в т.ч. и супервизия за преодоляване на стреса; 

4. Транспорт на медицински и немедицински персонал между болничните заведения, 

както и до/от домовете на пациенти под карантина;  

5. Осигуряване на безопасни условия на труд и подобряване на работната среда и 

организацията на труд. Предоставяне на лични и колективни предпазни средства, 

необходими във връзка с превенцията от заразяване с COVID-19; 

6. Изхранване на болничен персонал. 

Анализът на финансираните процедури за БФП и на допустимите дейности и разходи 

показва, че проектите са насочени към квалификация, преквалификация, предоставяне на 

услуги, осигуряване на трудови възнаграждения, повишаване на информираност на експерти 

и заинтересовани страни анализи и изграждане на системи за мониторинг, подобряване на 

достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и 

възстановяване на трудовата активност и други сходни дейности, т.е. меки мерки. 

 

„Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство“ и 

„Норвежки финансов механизъм“ (2014 -2021г.). 

Това са инструменти за принос към европейската солидарност и сближаване, и за 

намаляване на социалните и икономически различия между европейските региони. Също 

както и Кохезионния фонд на ЕС, тези финансови механизми предоставят подпомагане на 

държавите-членки, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90% от 

средния за ЕС. Те отразяват приоритетите на ЕС за зелена, конкурентноспособна и 

приобщаваща Европа. По тази линия през програмния период 2014-2021г. се предоставят 2,8 

млрд. евро за проекти, с което се увеличават инвестициите на ЕС в Централна и Южна 

Европа. България има достъп до безвъзмездно финансиране в размер на 210,1 млн. евро, 

разпределени в 10 проекта в ключови сектори. 

По приоритет „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвимите групи“ са финансирани проектни инициативи за „Иновативни модели за грижи в 

общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, с проектен 

изпълнител/бенефициент Български Червен кръст, „Възстановителен център за деца с 

онкохематологични заболявания“ (проект) и „Здравеопазване за всички“ (предефиниран 

проект). 

По програмите, финансирани от „Европейското икономическо пространство“ и 

„Норвежки Финансов механизъм“ се финансират както меки, така и твърди проекти, 
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включително разходи за оборудване и обзавеждане, за закупуване на земя и недвижими 

имоти, за материали и консумативи и за персонал.  

 

Видове проекти в здравеопазването 

Като дефиниция проектът е съвкупност от: идея, план и действие за промяна 

(Naydenov, N., 2014). Той е плод на човешка дейност и обект на управление. Проектната 

дейност бива специфична за различните организации. Една от основните диференциации на 

проектите е, че са твърди и меки ( Crawford, L., Costello, K., Pollack, J., & Bentley, L., 2003, 

Gustavsson, T. K., & Hallin, A.,2014, Crawford, L., & Pollack, J., 2004). В здравеопазването 

меките проекти са насочени основно към човешките ресурси на организацията – 

предоставяне на услуги, повишаване на квалификация, предоставяне на допълнително 

възнаграждение и др., докато твърдите проекти са насочени към ремонт или изграждане 

сграден фонд, закупуване на оборудване, необходимо за подобряване на качеството на 

предоставяните услуги. Според съдържанието в здравеопазването може да се обособят 

няколко вида проекти изцяло насочени към здравеопазването според закона за лечебните 

заведения (Medical institutions Act). Според него на територията на страната съществуват 

лечебни заведения за: (1) извънболнична помощ (индивидуални и групови практики, 

амбулатории, практика за специализирана помощ, Диагностично-консултативен център, 

индивидуална и групова практика здравни грижи и др.); (2) лечебни заведения за болнична 

помощ: (Болници за активно лечение, за продължително лечение, рехабилитация, 

многопрофилни и специализирани болници, университетски и др.); (3) третия вид лечебни 

заведения по този закон са: (ЦСМП, Център за психично здраве, център за кожно - 

венерически болести, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи за 

пълнолетни лица, център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични 

заболявания, хоспис, диализен център и тъканна банка). Проектите могат да бъдат 

разгледани според спецификата на услугите, които се предоставят на тези етапи, но те 

отново ще бъдат диференцирани основно на твърди и меки. Детайлното изследване на 

характеристиките и особеностите на проектите в различните видове лечебни заведения е 

обект на последващи изследване и анализ. 

 

ИЗВОДИ 

От казаното до тук, можем да изведем изводи, че използването на Европейските 

Структурни и инвестиционни фондове е от изключително значение за осигуряване на 

качествени здравни услуги в лечебните заведения, като финансова подкрепа се предоставя 

както за подобряване на управлението на здравеопазването, повишаване на квалификация на 

персонала и социални услуги, така и за ремонт на сграден фонд и доставка на оборудване. За 

ефективно управление и разходване на предоставените финансови средства се използва 

инструментариума на проектното управление, като може да се заключи, че  той е един от 

ключовите елементи за провеждане на реформите в здравеопазването.  

Според вида на финансираните дейности и разходи проектите в здравеопазването се 

разделят на твърди и меки, като могат да бъдат обособени според спецификата на лечебните 

заведения, което е обект на бъдещи изследвания.  

Според източника на финансиране на национално ниво проектите могат да се разделят 

на проекти, финансирани от ЕСИФ чрез ОПРЧР, ОПРР и „Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство“ и „Норвежки финансов механизъм“ (2014 -

2021г.), както и проекти, финансирани от националния и местните бюджети. 
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Abstract: Psychosocial work is aimed at preserving as much as possible and improving the quality of life of 

people. The elderly are among the most vulnerable groups in our society. The implementation of psychosocial support 

in the form of group work or individual intervention is aimed at increasing resources to cope with everyday life 

situations, overcoming changes in perceptions of the world around, coping with increased psycho-emotional lability, 

keeping under control new or deteriorating conditions. pre-existing diseases, tackling the consequences of financial 

instability and insecurity, preventing the effects of loneliness, the need to pass on experiences and a sense of need to 

younger generations. Timely psychosocial support and psychosocial rehabilitation would help to preserve the quality of 

life of the elderly and the elderly to the maximum extent. When providing psychosocial support to the elderly, it is 

necessary to take into account their values, characteristics, traditions, views and cultural differences. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Възрастните и старите хора са специфична категория от населението, която се отличава 

от останалите възрастови групи със своите физически и соматични особености на 

функциониране и психологически и поведенчески особености на приобщаване към социума. 

С напредването на възрастта във всеки индивид се наблюдава промяна в начина за справяне 

с ежедневни житейски ситуации, промяна във възприемането на заобикалящия свят, 

повишена психоемоционална лабилност, поява или влошаване на вече съществуващи 

заболявания. Прекратяването на трудовата дейност е фактор, който способства за намаляване 

на финансовите постъпления, вследствие на което възрастните и старите хора обичайно 

живеят с доходи, които не им осигуряват добро качество на живот. Самотата, в която 

обичайно живеят възрастните и старите хора оказва съществено влияние върху психическото 

им състояние. Посочените специфични за тези възрастови групи особености са предпоставка 

за психосоциална работа. Оказаната навременна психосоциална подкрепа и психосоциална 

рехабилитация би спомогнала за запазване в максимална степен на качеството на живот на 

възрастните и стари хора. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Едно от полетата на реализиране на психосоциална работа са възрастните и стари хора. 

При тези възрастови групи псохосоциалната работа се реализира посредством 

 
5 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: ПСИХОСОЦИАЛНА РАБОТА С ВЪЗРАСТНИ И 

СТАРИ ХОРА. 
6 Проучването е в рамките на проект 22-БМ-01 „Изследване на регионалните потенциали за развитие на 

социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“, финансиран от ФНИ на РУ „Ангел 

Кънчев“. 
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психосоциална подкрепа и психосоциална рехабилитация. Нейната цел е запазване в 

максимална степен на качеството на живот на възрастните и стари хора. 

 

1. Психосоциална подкрепа на възрастни и стари хора. 

Изследователите в областта на психосоицалната работа  в свои трудове посочват 

различни дефиниции на понятието „психосоциална подкрепа“ в зависимост от обекта на 

реализиране. В най-общ смисъл психосоциалната подкрепа е „комплекс от въздействия, 

които имат за цел да стимулират и да поддържат на ниво когнитивното, емоционалното, 

поведенческото и социалното функциониране на индивида“ (Mehandzhiyska, G., 2012).  

Когато говорим за възрастни и стари хора тази подкрепа най-често идва от най-близките на 

клиента -  неговото семейство и близки. Получавайки психосоциална подкрепа клиентът се 

чувства удовлетворен от контактите и близостта с други хора. В такива ситуации той 

получава внимание, разбиране, грижа, подпомагане във всякакъв аспект, както и 

себереализиране и изява. От особено значение при предоставяне на психосоциална подкрепа 

на възрастни и стари хора е да се отчитат индивидуално техните ценности, характерови 

особености, традиции, виждания, културни различия и др.  

При пряката работа с хора от третата възраст се вземат под внимание разбира  се, 

техните потребности, психо-физически статус, здравен и материално-битов. Заедно с това 

най-често се извеждат и съобразяват ограниченията, дефицитите и дисфункциите на 

потребителите (Mehandzhiyska, G., 2012).  В този контекст се вземат под внимание ресурсите 

и възможностите, които биха спомогнали за удовлетворяване на потребностите на старите 

хора от всякакво естество и характер.  

Реализирането на психосоциална работа с възрастни и стари хора е предизвикателство 

пред всеки социален работник. Хората от третата възраст са по-особена част от обществото и 

тяхното мотивиране предвид здравословното им състояние, може да се окаже нелесна задача. 

От изключително важно значение за тази възрастова група от населението е здравословното 

хранене и балансираната физическа активност (Bratoeva, Е., 2021). Осигуряването на живот с 

добро качество на тази част от населението е  едно от ключовите предпоставки на 

специалистите в областта на помагащите  професии. 

Според редица автори, занимаващи се с изследвания в областта на старите хора, техните 

потребности са на първо място. В свой труд Евгения Братоева споделя позициите на двама 

изследователи – В. Ганчева и Е. Ченгелова, които посочват, че сред основните потребности 

на старите хора са защитата от глад, болести, внезапни травми и сривове (Bratoeva, Е., 2021). 

Подкрепям това мнение и мисля, че е един от съществените приоритети на България е да 

защити и осигури качествен живот на хората, които са дали толкова много за нас. Всеки иска 

близките му да са на сигурно място, защитени и обгрижени, а невинаги това може да се 

случи в домашни условия. 

Както бе посочено по-рано балансът между насърчаването и физическата активност на 

старите хора е от съществено значение за тях. Стратегиите за активен живот на възрастните 

хора са посочени обширно в Националната стратегия от 2019 до 2030. Част от тях са:  

1) Създаване на благоприятна среда за активен живот на възрастните хора;  

2) Участие в пазара на труда и насърчаване към обучение за професионално 

развитие; 

3) Насърчаване към самостоятелност на старите хора;  

4) 4.Укрепване капацитета на институциите, които координарат политиките за 

възрастни хора и др. (Bratoeva, Е., 2021). 

Основната цел е да се осигури достоен живот за хората от третата възраст, който те 

всъщност заслужават. Ползите от физическата активност за всеки човек в повечето от 

случаите могат да доведат само до положителни резултати, освен ако не е налице 

пренатоварване.  Смятам, че ако за всеки човек е важно да се движи и да изпълнява някаква 

физическа активност, то за старите хора  това е от  значение за запазване на здравето, духа, 

самочувствието и усещането за пълноценност и значимост. В своя статия Евгения Братоева 

споделя някои ползи от физическата активност, сред които са:  
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 - повишаване на личното самочувствие, настроението и намаляване на стреса;  

- поддържане на костите, ставите и мускулите в добро дееспособно състояние – 

подобрява се обмяната на веществата и устойчивостта на организма;  

- благоприятно въздействие върху стойностите на кръвното артериално налягане, 

телесното тегло и холестерола;  

- нормализиране на нивата на глюкозата в кръвта;  

- подобряване функционалната пригодност на организма;  

- намаляване риска от остеопороза, атеросклероза и деменция;  

- повишаване на костната плътност и риска от счупвания предимно при жените;  

- намаляване риска от развитие на сърдечно-съдови заболявания;  

- повишаване на имунитета;  

- намаляване риска от рак на дебелото черво (Bratoeva, Е., 2021). 

Не  рядко при възрастните и стари хора се отчита нежелание за извършване на каквито и 

да е дейности, защото нямат правилната мотивация. Тук идва основната роля на социалния 

работник, чрез подходящи средства и наличие на добра професионална компетентност да 

открият начина за възвръщане на мотивацията в старите хора.  

Психосоциалната работа с възрастни и стари хора има и своя клиничен компонент. 

Представителите на тези възрастови групи обичайно страдат от едно или съвкупност от 

няколко соматични и/или психични заболявания. Често това е и причината те да имат 

потребност от помощ и подкрепа. При работата си със стари хора, социалният работник 

трябва да се стреми към развитие на личностния потенциал за справяне, отключване и 

разширяване на възможностите за  използване на съхранените способности, въпреки 

нарушенията, предизвикани от болестта (Mehandzhiyska, G., 2017). 

Силно подкрепям позицията на автора Г. Механджийска, защото смятам, че всеки човек 

има нужният потенциал за развитие. И независимо кога и как – чрез прилагане на подходящи 

методи, той ще се отключи. Понякога просто е необходимо “леко побутване” от страна на 

някого, показване на пътя за правилното развитие, даване на насока. И в този случай за 

хората от третата възраст, страдащи от проблеми от различно естество, имащи дефицитите 

си – това е социалният работник. 

 

2. Методи на псохосоциална подкрепа. 

Психосоциалната подкрепа, насочена към възрастни и стари хора има своите 

специфични особености на реализиране. Те произхождат от спецификата на възрастовата 

група. Като възрастова група възрастните и старите хора имат общи за всички потребности, 

произтичащи от възрастта. По отношение на задоволяването на общите за възрастовата група 

псохосоциални потребности е уместна работата в група. Всеки индивид, независимо от 

възрастта, е отличава със своята уникалност. Поради това и възрастните и стари хора имат 

свои характерни и индивидуални потребности. По отношение на задоволяване на 

индивидуалните потребности или преодоляване на индивидуален за отделен възрастен човек 

проблем е уместна индивидуалната рпсихосоциална работа с него. 

 

2.1. Психосоциална работа с възрастни и стари хора в група. 

Възрастните и стари хора притежават потребности, които са характерни за всеки 

индивид в тези възрастови групи. Такива са потребностите от: жилищна осигуреност, 

финансова стабилност, добро физическо и психическо здраве, осигурен редовен контакт с 

членове на семейството, принадлежност към група, предаване на опит и знания, себеизява, 

зачитане на достойнството и авторитета, сигурност.  

Основната цел на групите в социалната работа е хората да могат да окажат подкрепа на 

себе си и на хора с общи интереси. Погледнато от психосоциалната работа и оказването на 

психосоциална подкрепа Р. Тоузланд обособява пет основни групи за подкрепа на възрастни 

и стари хора: 

1) Групи за подкрепа;  

2) Терапевтични групи;  
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3) Социални, развлекателни и образователни групи; 

4) Групи за услуги и застъпничество; 

5) Групи от близки, роднини, обкръжаващи лица. 

Всички от изброените групи са насочени към оказване на подкрепа на старите хора. Към 

тези групи може да се добавят и психотерапевтичните групи, които имат за цел да 

подпомогнат хората при справянето с различни, по-задълбочени и съществени проблеми.  

Според С. Джонев в  групата става цялостно формиране на човешката личност, а заедно 

с това и социализация на личността (Dzhonev., S., 1996). Подкрепям мнението на автора, 

защото социализацията на личността е един непрекъснат процес – независимо дали говорим 

за група от възрастни хора, или за такава от младежи и подрастващи. Ключов момент на 

групите, в които участници са възрастни и стари хора са начините и подходите  на груповия 

водещ в лицето на социалния работник е да възобнови техните функции и капацитет въпреки 

дефицитите. 

 

2.2 Индивидуална психосоциална работа с възрастни и стари хора. 

Изследователите С. Петева и С. Костадинова- Петрова в своя труд „Наръчник за 

вземащи решения и помагащи в областта на дългосромните грижи за възрастни хора“, 

споделят виждането, че дългосрочната грижа следва да включва психо-социална подкрепа в 

зависимост от заявените или необходимите потребности на всеки един индивид (Peteva, S., &   

Kostadinova-Petrova, S., 2016).  Това е така защото психосоциалната подкрепа сама по себе 

може да предостави необходимата психологическа грижа.  

Важно е да се отбележи, че за да се окаже психосоциална подкрепа, то първо трябва 

възрастният човек да се опознае – да се проучат неговите интереси, навици, желания и 

характерови особености.  

Е. Братоева споделя позицията, че психосоциалната подкрепа и оказването й към 

възрастните хора може да се определи като насърчаване на общуването и запазване на 

емоционалния баланс на възрастния човек (Bratoeva, Е., 2021). Подкрепям мнението и на 

трите авторки, поради следните причини: 

• не може да окажем каквато и да било помощ без първо да опознаем клиента в 

лицето на възрастния човек; 

•  подкрепата е необходимо да бъде оказана по начин, запазващ достойнството на 

възрастния човек; 

•  подкрепата е необходимо да бъде оказана така, че възрастният човек в процеса на 

интеракция да се чувства полезен и значим. 

 

ИЗВОДИ  

Психосоциалната подкрепа в социалната работа е насочена към това – да съхрани 

възможностите на клиентите,  въпреки наличните дефицити, които те имат. Когато става 

дума за работа с възрастни и  стари хора, според мен трябва да е налице един непрекъснат 

процес на насърчаване към различни дейности, с цел развитие и поддържане на наличните 

възможности у хората от тези възрастови групи. Психосоциалната работа е насочена да 

съхрани в максимална степен качеството на живот на хората. По отношение на възрастните и 

стари хора тя може да бъде реализирана както индивидуално, така и в група. В практиката 

работата в група с тази категория лица е по-широко приложима и с доказани във времето 

резултати. Индивидуалната психосоциална работа е подходяща при случаи, когато 

проблемът на клиента е специфичен и има конфиденциален характер или изисква 

индивидуален подход. Както груповата, така и индивидуалната психосоциална работа са 

приложими в социални услуги за възрастни и стари лица – специализирани социални услуги, 

дневни центрове или центрове за социална рехабилитация и интеграция. Успешното им 

приложение и постигане на желания резултат изисква добра подготовка и опит на социалния 

работник, който реализира психосоциалната интервенция. 
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Abstract: The conceptual framework of aggression and aggressive behavior as a form of deviance is a broad 

concept that different authors define differently. The presented results are part of a study of manifestations of 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Девиантно поведение по дефиниция може да се определи като поведение, невписващо 

се в обществените норми. То е отхвърлено, нежелано и опасно поведение, което има поле на 

проявления в отделните индивиди, групи и общности. Този вид  поведение може да е опасно 

не само за човека, който има прояви на това явление, но и за други. В литературата е 

посочено, че девиацията може да се определи като поведение, излизащо от рамките на 

действащите социални норми в дадено общество. Р. Манчева споделя позицията си по този 

въпрос, казвайки, че девиантното поведение  особено при подрастващите има специфични 

особености (Mancheva, R., 2017), които от своя страна могат да се проявят в някои от 

следните моменти: импулсивен характер, висока степен на подражание към поведенческите 

реакции на някого, високо ниво и готовност за извършван на девиантни действия.   

Концептуалната рамка на агресията и агресивното поведение като форма на 

девиантност е широкообхватно понятие, което различните автори дефинират по различен 

начин. Агресията и агресивното поведение се определя като инстинкт за самосъхранение на 

всяко човешко същество. Агресията като форма на девиация представлява множество 

разнообразни действия, които нарушават физическата или психическата цялост на човек. 

В нашето съвремие агресията като явление може да се прояви във всеки един човек под 

каквато и да е форма.  Според различни изследвания подрастващите индивиди показват по-

висока степен на склонност към извършване на девиантни действия свързани или със себе 

си, околните или обществото. Тези индивиди се  определят като агресивни, избухливи, 

груби, емоционални, със силно  изразена безотговорност и др. Съществуват много и 

 
7 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: ИЗСЛЕДВАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В 

ИНТЕРНЕТ СРЕД ЛИЦА В МЛАДЕЖКА ВЪЗРАСТ. 
8 Проучването е в рамките на проект 22-БМ-01 „Изследване на регионалните потенциали за развитие на 

социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“, финансиран от ФНИ на РУ „Ангел 

Кънчев“. 
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разнообразни фактори, които могат да повлияят и да породят у човек чувство за извършване 

на девиантни действия. Редица психолози споделят мнение в тази насока, казвайки че 

причините могат да бъдат обособени в три категории: биологични, психологични и социални 

(Mancheva, R., 2017). 

Агресивните прояви в интернет пространството са често срещани при комуникацията 

между лица в младежка възраст. Факторите за това са многообразни и могат да бъдат 

разгледани от различни аспекти. Сред най-честите са: 

• Във виртуалното пространство лице в младежка възраст и с все още незряла 

психика се чувства много по-уверено в действията си.  

• Във виртуалното простраство индивидът може да запази анонимността си. 

• Прикрит за своята анонимност той свободно може да извърши постъпки, за 

които би се въздържал в реалния живот. 

• В съвременния живот младежите прекарват повече време във виртуалното 

пространство, отколкото в директна комуникация с връстници. 

• Влияние върху поведението им оказват и свибодния достъп до видеоматериали 

със съдържание с изключително агресивен характер.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Съвременният човек е пряко обвързан със социалните мрежи. Всеки един от нас 

членува във различни социални мрежи, общува с различни хора, обменя информация, което 

от своя страна създава сериозни предпоставки за кибертормоз.  Кибертормозър и интернет 

агресията са много тясно свързани. В своя статия Е. Христова извежда твърдението, че 

агресивните характеристики като личностни черти предполагат предпочитания към 

насилствени видео игри и разгръщане на агресивно поведение в социалните мрежи (Hristova-

Yordanova, E., 2019). От това може да се направи заключението, че личностовите особености 

в характера и поведението имат съществено значение при прояви на агресия – както като 

лице обект на агресивно поведение, така икато лице, проявяващо агресия. Ако самата среда 

на предимно момчетата е агресивна, те ще вземат като пример тази агресия и тя ще се зароди 

в тях. Въпреки всичко не смятам, че компютърните игри могат да създадат предпоставки за 

агресивно поведение, като тук е важно да отбележа нагласата на личността към това. 

Немалка част от обществото си пуска някоя игра просто да разпусне след тежък и натоварен 

ден. 

В съвременното общество и ежедневие немалка част от деня ни минава пред 

компютрите. Особено що се отнася до така нареченият “home office” модел на работа, 

въведен благодерение на настъпилите промени от епидемичната обстановка. Това обаче 

може да се окаже сериозна предпоставка за формиране на агресивно поведение най-вече сред 

младото поколение.  Стоенето вкъщи определено понякога ни подтиква към пускането на 

някоя игра просто за разпускане след натовареното ежедневие на всеки.  

Технологиите особено в 21 век са неизменна част от нашият начин на живот. Но също 

така трябва да се оказва контрол над малките деца. Подкрепям родителският контрол в това 

отношение. Даже вече тази функция е интегрирана в повечето нови смартфони. Това от своя 

страна е изключително полезно и налага поне минимале контрол върху детето в интернет 

пространството.  

В своя статия И. Койчев споделя виждането, че  една от основните критики към 

компютърните игри е, че подстрекават към насилие (Koychev I., 2006). Възрастта е ключов 

момент, защото мисля, че по-малко склонни към насилие породено от компютърни игри и 

интернет са младежите от 20-годишна възраст нагоре. Докато при малките деца  нещата са 

доста по-различни – едно подрастващо дете лесно се влияе, подръжава и имитриа близките 

около себе си. Не съм привърженик на идеологията за “първите 7 години”, но в този случай 

са наистина важни. Защото въпросните “първи седем” ще научат детето на всичко основно, 

което трябва да знае. 

Девиацията и девиантното поведение определено е явление, което все повече се 

наблюдава през последните години. Интернет агресията и проявата на вербална такава е 
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нещо, което силно може да повлияе както на извършващия девиантното действие, така и на 

поемащия го. Поради този факт е важно да се вземат необходимите мерки и да се окаже 

помощ и подкрепа на тези хора, показвайки им, че извършеното от тях деяние не е правилно.  

Технологиите в днешно време все повече се развиват и хората все по-често започват да 

ги използват. Това може да се окаже сериозна предпоставка за появата на агресия, най-вече в 

подрастващите младежи. В онлайн среда хората се чувстват по-свободни, добиват смелост и 

изливат своята негативна енергия, но това доста често може да се окаже нож с две остриета. 

В своя статия Е. Христова споделя виждането, че онлайн агресията представлява използване 

на интернет пространство за нанасяне на емоционална вреда върху други хора (Hristova-

Yordanova, E., 2019). Съвременният човек е пряко обвързан със социалните мрежи. Всеки 

един от нас членува във различни социални мрежи, общува с различни хора, обменя 

информация, което от своя страна създава сериозни предпоставки за кибертормоз.  

Кибертормозър и интернет агресията са много тясно свързани. В същата своя статия Е. 

Христова извежда твърдението, че агресивните характеристики като личностни черти 

предполагат предпочитания към насилствени видео игри и разгръщане на агресивно 

поведение в социалните мрежи (Hristova-Yordanova, E., 2019). 

С цел проучване на прояви на агресивно поведение в интернет сред лица в младежка 

възраст от авторите е проведено изследване по метода на онлайн анкетирането. Изследването 

е проведено в периода 10 април – 30 април 2022 г. За целите на изследването от авторите е 

разработен собствен изследователски инструмент. В проучването доброволно и анонимно са 

участвали 60 лица на възраст от 16 до 24 години. В различни периодизации на възрастовите 

групи горната граница на младостта е представена променливо: от 20 до 22 години. Поради 

това, че анкетирането се извършва онлайн,   анкетата е попълнена  от две лица, които са 

извън посочената възрастова група.  

На въпроса „Вие били ли сте обект на интернет агресия?“ 20 лица, които 

представляват 33,3 % от всички изследвани лица отговарят положително. Вследствие 

получения резултат на този отговор може да бъде направено заключението, че макар и в 

младежка възраст 1/3 от всички анкетирани лица вече са били обект на прояви на агресивно 

поведение в интернет. Графично отговорите на въпросите са представени на фигура 1. На 

база получените отговори на този въпрос може да се изведе заключението, че агресията в 

интернет е често срещан проблем.  

Изследователски интерес представлява установяване на начина, по който лицата, обект 

на интернет агресия отговарят на прояви на агресивно поведение в интернет пространството, 

на анкетираните лица бе зададен въпроса „Споделихте ли с някого за упражнената върху 

Вас агресия?“. Най-голям брой участници в изследването – 36 лица, които представляват 

65,5% от всички изследвани лица, отговарят отрицателно. 11 лица (20%) посочват, че са 

споделили с приятели, а едва 7 лица (12,7%) отговарят, че са споделили с родители. 

 

Фиг. 1. Отговори на въпроса „Вие били ли сте обект на интернет агресия?“ 

 

Само едно от анкетираните лица посочва, че е споделило това с представител на МВР. 

Получените отговори на този въпрос предразполагат за тълкуване в различни посоки. От 

една страна категорично се доказва наличието на агресия в интернет пространството. Преоно 

несподеляне на потърпевшите лица за нея. Тези, които споделят предпочитат да го направят 
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с приятели, малка част – с родители, и само едно лице – с преставител на МВР. Заплахите и 

агресията в интернет предразполагат към прояви на симптоми в две насоки – потиснатост, 

напрегнатост, чувство за страх, депресия или отвръщане от страна на лицето, станало обект 

на това поведение със същото.  Отговорите на въпросите са представени графично на фигура 

втора. 
 

Фиг. 2. Отговори на въпроса „Споделихте ли с някого за упражнената върху  Вас агресия?“ 
 

С цел установяване на последващото влияние върху лицето на упражнената върху него 

агресия в интернет пространството, на изследваните лица са зададени следващите два 

въпроса.  

Първият от тях е „Вие отвръщате ли на агресията в интернет?“  33 от аткетираните 

лица, които представляват 55,9 % от всички лица, обект на нашето изследване, посочват 

отговор „Не, игнорирамм постъпката и забравям за нея“. 19 (32,2 %) посочват отговор „Не, 

игнорирам постъпката, но съм наранен/а“. 6 младежи (10,2 %) отговарят „Да, когато е 

упражнена върху мен агресия, отвръщам по същия начин“ и1 лице (1,7 %) отговаря „Да, на 

всяка упражнена агресия отвръщам по по-агресивен начин“. Отговорите на този въпрос 

могат да бъдат нееднозначно тълкувани. Прави впечатление, че един немалък процент от 

анкетираните лица отговарят, че отвръщат на упражената върху тях агресия.  

 

Фиг. 3: Отговори на въпроса „Вие отвръщате ли на агресията в интернет?“ 

 

Тези отговори будят притеснение, изхождайки от факта, че обект на изследване са лица 

в младежка възраст, които са в период на формиране на характера. Проявената агресия 

оказва влияние върху психическото състояние и чувството на сигурност при лицата, 
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посочили отговора „Не, игнорирам постъпката, но съм наранен/а“ (10,2%). Графично 

отговорите на въпросите са представени на фигура 3. 

Със същата насоченост е и следващия въпрос „Вие проявявате ли агресия във 

виртуалното пространство?“. Отговорите на този въпрос са в желаната от нас насока – 

98,3 % от анкетираните лица, които са 59 от общо 60 човека, посочват отговор „не“. Едно 

лице посочва отговора „Да, но преценявам към кого мога да бъда агресивен/а“. Нито едно 

лице не е посочило отговора „Да, често го правя, независимо към кого“. Тези отговори са 

желани от нас и показват добра тенденция в поведенито на младите хора, но съпоставяйки ги 

към отговорите на предходните въпроси, буди съмнение у нас доколко са реални. Ние сме 

склонни да мисли, че при отговора на този въпрос лицата не желаят да споделят за прояви на 

агресия от тяхна страна. Визуално отговорите са представени на фигура 4. 

 

Фиг. 4: Отговори на въпраса „Вие проявявате ли агресия във виртуалнот 

пространство?“ 

 

ИЗВОДИ  

Въз основа на представените резултати от проведеното изследване могат да бъдат 

изведени следните изводи: 

• Агресията в интернет пространството сред лица в младежка възраст е често 

срещана.  

• Голяма част от лицата, обект на агресия в интернет, не споделят за това. 

• Лицата, които споделят за упражнената върху тях агресия в интернет 

предпочитат да го направят с приятели, по-малка част – с родители, а много 

малко – с представители на МВР. 

• Повече от половината анкетирани илица отговарят, че по никакъв начин не 

отвръщат на агресията в интернет, а игнорират постъпката. 

• 36% от анкетираните лица посочват, че не отговарят на проявена агресия в 

интернет, но се чувстват наранени. 

• Едва 2 % от анкетираните лица отговарят, че отвръщат на проявена агресия 

спрямо тях по  по-агресивен начин. 

• 98% от всички анкетирани лица отговарят, че не проявяват агресия във 

виртуалното пространство. 

• 2 % от всички анкетирани лица посочват, че проявяват агресия в интернет, но 

преценяват към кого могат да имат такъв тип поведение. 

Агресията в интернет сред младите хора е често срещана поведенческа проява. Принос 

за това, а и дори създаване на блогоприятни условия за формиране на този вид агресия като 

отделна форма, има епидемична обстановка в която беше поставено нашето общество през 

последните две години. Създалите се епидемични мерки и оставането по домовете даде 

основи за наличието на интернет агресия. Немалко хора започнаха да четат и фалшивите 

новини, свързани с непознатият тогава вирус. Използването на мобилни устройства, 

независимо дали телефон, лаптоп, таблет, компютър се превърна в задължение за малки и 

големи. Влияние за онлайн агресия сред младите хора оказа и наложеното дистанционно  
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обучение, което в доста голям процент намалява социалният контакт. Когато децата са в 

онлайн среда на обучение те се чувстват свободни и може би нямат такава строга 

дисциплина.  
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Abstract: One of the fields of professional activity of a social worker is the work with persons addicted to 

psychoactive substances. The problems of persons addicted to psychoactive substances are multifaceted. The social 

work with this category of persons has a pronounced psychosocial orientation. The techniques and methods of psycho-

social work used are aimed at changing the personal-individual level, changing public attitudes towards these groups, 

inclusion in public life as equal and full citizens. The publication reviews historical facts about the path of psychoactive 

substances from antiquity to the present day, analysis of motives for use, review of resources to prevent addiction and 

programs to prevent psychosocial risk in addicts. Present are the psychosocial interventions applied when working with 

persons addicted to psychoactive substances and the methods used, which are aimed at changing the behavior of the 

drug addict. 

Keywords: psychosocial work, people addicted to psychoactive substances, motivation, intervention  
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

В своята професионална дейност социалните работници рутинно се сблъскват с 

проблеми, свързани с различни форми на зависимости. Психо-социалната работа при 

наркозависими лица включва разнообразни дейности. Интервенциите, насочени към тази 

група лица по своята същност са най-сходни като характер и изява с грижите за хората с 

увреждания. Използваните техники и методи на психо-социална работа и при двете 

категории лица са насочени към промяна на личностно-индивидуално ниво, към промяна на 

обществените нагласи спрямо тези групи, към приобщаването им в обществения живот като 

равноправни и пълноценни граждани. 

Професионалната дейност на социалните работници при работа със зависими лица е 

силно подкрепяща. За да успеят да проникнат в душата на зависимия и да му вдъхнат 

нужната доза мотивация за промяна в положителен аспект, се налага да експериментират, 

поради което професията им според предмета на упражнявания труд и спецификата на 

методиката, може да се определи като творческо-иновативна дейност. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Определяне на проблема. 

 
9 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: ПСИХОСОЦИАЛНА РАБОТА ПРИ ЛИЦА 

ЗАВИСИМИ ОТ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА. 
10 Проучването е в рамките на проект 22-БМ-01 „Изследване на регионалните потенциали за развитие на 

социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“, финансиран от ФНИ на РУ „Ангел 

Кънчев“. 

mailto:ebratoeva@uni-ruse.bg
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Проблемите на зависимите от психоактивни вещества лица са многоаспектни. 

Употребата на наркотични вещества оказва влияние върху здравното състояние на 

зависимото лице и този проблем е обект на медицината. Нарушенията в характера на 

взаимоотношенията между зависимото лице и останалите лица от социалното обкръжение са 

обект на социалната психология.  

Проявите на зависимостта към психоактивните вещества са с различни проявления и с 

различна степен на изразеност при отделните индивиди. Като цяло зависимостта води до 

социална изолация, невъзможност за учене, невъзможност за извършване на трудови 

задължения, загуба на финанси, загуба на имущество, прояви на несдържаност и агресия, 

склонност към престъпни деяния, а в най-тежките случай – до смърт.  

Многоаспектността на проявленията предполага работа със зависимото лице от екип от 

специалисти, в който да бъдат включени клиничен социален работник, медицински 

специалист, психолог, психотерапевт и при необходимост – други специалисти. 

 

2.  Пътят на психоактивните вещества – от древността до наши дни. 

За повечето европейци алкохолът е средство, което им помага временно да притъпят 

напрежението, чувството за безизходност и отчаяние или да намерят изгубеното 

самочувствие; на Изток опиумът и канабисът са били не по-малко употребявани с подобна 

цел. Един от хилядите примери за това са американските войници във Виетнам, сред които 

алкохолът, марихуаната и по-късно хероинът се ползвали с голяма популярност. Те са били 

много по-разпространени в частите, непосредствено ангажирани в бойни действия, а в 

съседен Тайланд, където войниците се радвали на евтини жени и спокойствие, много по-

рядко обръщали внимание на наркотиците, независимо от по-ниската цена. Тук бихме могли 

да отбележим, че войните-поне тези, които са се водили от 150 години насам-неизбежно са 

довеждали до рязко увеличаване на употребата на наркотици. 

Отношението на съвременния човек към наркотиците, най-вече към халюциногените, 

значително се отличава от това в древността. В архаичните общества, употребата на силно 

действащи средства е била ритуализирана и поради това, силно ограничена. Древния човек е 

използвал психоактивни средства не от любопитство, а за да се приобщи към отвъдното; 

впрочем, и днес има много хора, които се отнасят към LCD и подобните на него вещества, 

като към врати към един друг свят. Различните психоактивни средства са играли огромна 

роля в примитивните религии, но с превръщането на религиозните ритуали в подобие на 

оперен спектакъл са загубили своето значение. 

Не на последно място позначимост е още един мотив на употреба на наркотиците - за 

манипулиране на поведението на други хора. От древността почти до наши дни, много майки 

са успокоявали ревливите бебета с помощта на алкохол, опиум, канабис или рауволфия-

средства, които съвсем не са невинни. Инките използвали като стимулант коката, а втората 

световна война извежда на сцената амфетамините, с чиято помощ германската, японската и 

американската армии пришпорват своите войници до пълно изтощение. Освен това, от 

древността до днес различни психоактивни средства са били използвани от военните, 

шпионите и по-обикновените престъпници за временно замъгляване на съзнанието на 

техните врагове или, по-точно, жертви. Този аспект от употребата на наркотици винаги е 

будил особени рискове и опасения за човека (Karadzhov, Yu., 2003). 

Луис Карол е живял през Викторианската епоха. Той използвал лауданум (опиум с 

алкохол) като форма на лечение. Много хора сериозно смятат, че „Алиса в страната на 

чудесата” е толкова гениална заради това. Има теории, според които книгата е трябвало да 

бъде описание на психеделично преживяване. Основните причини за това, хората да се 

стремят към създаване на някакъв, макар и временен химически рай, могат да се сведат до 

два мотивационни типа, които можем да наречем крал Макбет и Алиса в Страната на 

чудесата. Подобно на Макбет за много хора изходът от житейските проблеми е единствено 

бягството от тях, колкото и нереално да е то, несъмнено всеки от нас е имал подобно 

желание. В Страната на чудесата, където Алиса е олицетворение на любопитния тип. 
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Реалните хора, разбира се са някъде между тези два крайни модела на поведение (Karadzhov, 

Yu., 2003). 

 

3. Мотиви за употреба на психоактивни вещества. 

За да приема психоактивно вещество едно лице трябва да има мотивация за това. 

Изследователи в областта на употребата на наркотични мвещества посочват като най-често 

срещани причини проблеми в семейството, неудовлетвореност от живота, загуба на близък 

човек, желанието за забравяне, психическа травма, личната драма също е причина за 

употреба на наркотици. Жертва на наркотиците стават и деца, които са с ниско 

самочувствие, притеснителните, търсещите начин да избягат от реалността или които искат 

да се приобщят към дадена общност и посягайки към наркотиците биват приемани, т.e. под 

чужд натиск, а в някои случаи и от любопитство.  

Мотивацията е необходима предпоставка за започване на пирема на психоактивни 

вещества, но тя е в основата на успешния завършек на процеса на психосоциална работа, 

насочена към справяне с нея. Всеки, попаднал в порочния кръг на зависимостта, трябва да 

бъде стимулиран от помагащия специалист и изведен от заплетената мрежа, основавайки се 

на принципа на мотивация. Мотивацията се осъществява след ясно дефинирана цел, или 

както се казва ,,хората правят място на този, който знае накъде точно отива“.  

В науката за психология на личността, психологическа ценност на мотивацията се 

отнася до начало, поставена цел, тоест посока, интензитет и упоритост в преследването й, в 

поведението, желание и готовност да се извърши определена дейност (Gardner, R. & Lambert, 

W., 1972). 

 

4. Ресурси за предотвратяване настъпването и програми за превенция на 

психосоциален риск при зависими лица.  

4.1 Ресурсите за промяна и преодоляване на риска при наркозависими лица, които 

могат да се използват са нормативни, институционални и комуникационни. 

• Нормативни ресурси. 

По данни от Национално представително проучване относно нагласи и употреба на 

психоактивни вещества сред общото население в България (на възраст 15-64 години), 

проведено през 2016 г., общо 11,2% (между 472 000 – 565 000 лица) от възрастното 

население са употребили поне веднъж в живота си някакво наркотично вещество. В 

сравнителен план делът на тези хора е по-висок от всички други предходни години. 

Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 - 2024 г.) включва пет основни 

области на действие - Ограничаване на предлагането и разпространението на наркотични 

вещества; ограничаване на търсенето, употребата и влиянието на наркотичните вещества и 

зависимостите върху личното и общественото здраве; повишаване на експертния капацитет 

за изследвания и обновяване на технологичното оборудване; подобряване на 

взаимодействието и координация между институциите; усъвършенстване на нормативната 

база. 

• Институционални ресурси. 

Областните превантивно-информационни центрове, здравните медицински центрове за 

лечени и рехабилитация, Национален център по наркоманиите, Националния съвет по 

наркотичните вещества, Европейския център за мониторинг на наркоманиите и наркотиците.  

• Комуникативни ресурси. 

Стремеж за изграждане на активна и позитивна личност, която може да взема решения, 

да устоява на натиск и да изгражда позитивни взаимоотношения с другите. Тези умения са и 

в основата на превенцията на употребата на психоактивни вещества. 

Подпомагане въвеждането на добри практики за рехабилитация и реинтеграция на 

лица, зависими от психоактивни вещества, и популяризирането им чрез разнообразни форми, 

за по-добра осведоменост от реални опасности. 

4.2 Програми за превенция и самоусъвършенстване 
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Повечето изследователи в областта на лечението от психоактивни вещества считат, че 

най-добрите подходи за трайна рехабилитация от зависимостта са психотерапевтичните, 

основани на различни психо-социални методи, включени и прилагани в различни програми:  

• Програми за мотивационно обучение за придобиване на умения за активно 

поведение на пазара на труда и трудова реализация; 

• Програми за придобиване на трудови навици, професия и допълнителни умения 

(компютри, езиково обучение и др.); 

• Програми за осигуряване на работодатели; 

• Програми за общ и специфичен тренинг на социални умения и самоконтрол: 

• Програми за консултиране, мотивация, насочване и водене на случай; 

• Програми, основани на духовността; 

• Програми за ангажиране на свободното време, в т.ч. трудо-терапия, спорт, културни 

и развлекателни мероприятия; 

• Програми за превенция на рецидив; 

• Програми за подкрепа на лица със зависимости; 

• Програми за подпомагане на групи за самопомощ – “12-стъпкова за анонимни 

наркомани” (АН); 

• Други програми за специфични интервенции, за подобряване на здравния, 

психологичен и социален статус на нуждаещото се лице. 

 

5. Поведенчески подходи, цели и и методи на психосоциалните интервенци с 

лица, зависими от психоактивни вещества. 

Психосоциалните интервенции с лица, зависими от психоактивни вещества включват: 

информиране, индивидуално консултиране, семейно консултиране, индивидуална 

психотерапия - Роджърсова и краткосрочна психотерапия; групова психотерапия  (American 

Psychiatric Association). 

Най-често използван и с доказани в практиката при психосоциална работа със зависими 

лица от поведенческите подходи на психо-социална интервенция. Поведенческите подходи 

се основават на промени в отрицателна или положителна форма на поведението. В 

практиката с доказан положителен ефект е Бихейвиористичен (поведенчески) подход. Той се 

основава се на бихейвиористката или бихейвиорална психотерапия, чиито представител е 

Барес Скинър. Целта на подхода е промяна в поведението на клиента.  

Интервенцията използва различни методи, които са насочени към промяна на 

поведението на наркозависимия:  

• метод на систематическа релаксация, чиято цел е да се помага на поведението;  

• метод на оценка на ресурсите, т.е. уменията, навиците, качествата, които притежава 

клиента;  

• метод на предотвратяване на рецидиви, т.е. промяна на средата и свързаните с нея 

фактори, които водят до нежелано поведение;  

• метод на поставяне и преследване на цели;  

• метод на поощряване на желаното поведение;  

• метод на оценка на резултатите (Docheva- Drenska, D., 2006). 

Социалната работа от гледна точка на психотерапията и връзката, която съществува 

между тях по отношение на използваните подходи при терапията на наркозависимите, се 

основава на сравняване и разграничаване между понятията психотерапия, терапия и 

консултиране. Изводът, който може да се направи по този въпрос е, че на практика тези 

понятия се препокриват. Социалният работник от своя страна може да използва еднакво 

успешно в своята работа и консултирането и психотерапията. Някои по-специфични видове 

психотерапия, използвани в практиката са психоанализата, фамилната терапия, групова 

психотерапия, психо-социална терапия, психодрама, когнитивно-поведенческа терапия, 

психо-динамична терапия, транзакционен анализ. Социалните работници използват често в 

работата си с лица зависими от психоактивни вещества,  модела ,,Цикълът на промяна“ на 
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Джеймс Прохазка. Този модел е разработен въз основа на когнитивно-поведенческата 

терапия (КПТ) и се използва в области, където е необходимо да се извърши промяна в 

поведението на хората (World Drug Report 2019).   

 

ИЗВОДИ  

Основен фактор за ефективна психосоциална работа със зависими лица е мотивацията 

за отказ от веществото, към което е развита зависимостта. Основният момент за едно лице, 

попаднало в порочната тъмнина на омагьосаният кръг и реалността да преодолее 

зависимостта е не защо е станал зависим, а да си зададе въпроса ЗАЩО да спре да е зависим. 

Когато има мотивация за кардинална промяна, има и резултат. Зад всяко действие на 

зависимия, социалният работник или психотерапевт трябва да разкодира причината, или 

скритото „защо”. А за всяка положителна промяна и отказ от зависимостта също трябва да 

има основна цел – или въпрос ЗАЩО – защото спирайки своята пристрастеност, на първо 

място ще се осмисли неговия живот, ще спаси семейството и работата си, ще бъде здрав и ще 

успее в бъдещото си развитие. Не на последно място, ще възвърне своята нормалност, 

преодолявайки състояние, защото наркозависимостта е заболяване. Затова е важно да има 

превенция на болестта, но тук това може да се постигне единствено, ако наркозависимото 

лице пожелае и постави своите бъдещи ,,стабилни основи“ - основният ,,виновник“ за 

промяна, който е един добър индикатор за неговата положителна трансформация.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Девиантното поведение, разбирано като нарушаване на социалните норми е актуален 

проблем и тревожен феномен на съвремието. Той е в центъра на вниманието на социолози, 

социални психолози, лекари, служители на правоприлагащите органи и социални работници, 

които са ангажирани в служби, отдели и социални услуги, свързани с предоставянето на 

помощ и подкрепа на хора за преодоляване на тяхното непристойно поведение. 

Актуалността на тази тема се крие в сложността и разнообразието на дефиницията на 

психологическото и социалното развитие на подрастващото поколение, което може да 

повлияе неблагоприятно на обществото като цяло.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Проучвания на литературни източници, имащи отношение към развитието на 

зависимостите показва, че 70-74% от юношите са опитвали алкохол преди завършването на 

средното училище; над 40% от юношите в гимназиална възраст консумират алкохол в 

рамките на един месец, а 61% от мъжете и 43% от жените в зряла възраст в САЩ редовно 

консумират алкохолни напитки. Най-високите проценти на редовна консумация на алкохол 

сред хората в зряла възраст са на тези с бакалавърска степен или по-високо образование 

(64%). Честата употреба на алкохол е свързана със засилен риск от чернодробно или 

неврологично увреждане, определени форми на рак, сърдечносъдови проблеми, фетален 

 
11 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: СОЦИОКУЛТУРНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ЗАВИСИМО ПОВЕДЕНИЕ 
12 Проучването е в рамките на проект 22-БМ-01 „Изследване на регионалните потенциали за развитие на 

социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“, финансиран от ФНИ на РУ „Ангел 

Кънчев“. 
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алкохолен синдром, физическа агресия, самоубийство и насилие (Trill, T., & Princestein, M., 

J., 2016).  

През годините много подходи към терапията са били прилагани към проблемните 

консуматори; повечето от тях проповядват пълно въздържание. Те се простират от 

медицински терапии и лекарства до традиционна психотерапия и групови подкрепящи 

стратегии като Анонимните алкохолици. Алкохолизмът обаче е проблем, който е 

изключително силно съпротивляващ се практически срещу всички интервенции и процентът 

рецидиви е висок (Trill, T., & Princestein, M., J., 2016). 

Днес голяма част от страните имат много слаба политика по отношение на алкохола. 

Мюсюлманите, индусите и мормоните забраняват всяка консумация на алкохол. Обратното, 

други религиозни групи приемат спорадичното и умерено пиене. Европейците, макар и само 

15% от световното население, консумират около 50% от алкохола на Земята.  

По данни на Световната здравна органицзация в световен мащаб консумацията на 

алкохол през последното десетилетие е приблизително 6 литра на човек на възраст 15 години 

и по-голяма. Беларус е на върха в световната класация: там хората консумират средно 17,5 

литра чист алкохол годишно, следвана от Молдова, където пият 16,8 литра. Австралия и 

Канада също имат високи нива на консумация на алкохол: съответно 12,2 и 10,2 литра 

годишно. В САЩ се консумират 9,2 литра. В Северна Африка и Близкия изток числата са по-

малки: 2,5 литра алкохол на човек . Почти 30% от консумирания алкохол е домашно 

произведен или продаван. Най-висока консумация са в богатите страни в Северното 

полукълбо, но и в Аржентина, Австралия и Нова Зеландия. Средна консумация се наблюдава 

в Южна Африка и в Северна и Южна Америка. Най-малка е консумацията в страните в 

Северна Африка и Африка под Сахара, Източното Средиземноморие, Южна Азия и 

Индийския океан. 

По света алкохолът причинява 3,3 млн. смъртни случая годишно; 7,6% от всички 

смъртни случаи при мъжете през 2012г. могат да се препишат на алкохола, сравнено с 4,0% 

от смъртните случаи при жените. Глобално хората с по-нисък социоикономически статус са 

по- уязвими на свързани с алкохола болести в сравнение с другите групи. Консумацията на 

алкохол на родителите влияе върху функционирането на семейството, отношенията родител-

дете и бъдещето на детето (Shiraev, E., B. & Levy, D., A., 2019). 

Цената на зависимостите често е непоносима – тя е здравето ни, семействата ни, 

работата ни. Зависимостта с времето се разпростира практически във всички сфери на нашия 

живот като къса и без това тънките връзки, които имаме със самия живот. 

В един момент става точно както Екзюпери описва планетата на пияницата в „Малкия 

принц“ – „Защо пиеш? – пита Малкия принц пияницата. / „Пия, за да забравя, че пия.“. 

Със зависимостите е точно така – с времето развиваме толеранс и за да постигнем 

същите усещания се нуждаем от по-високи дози. И така става като във влакче на ужасите – 

може да се предозира фатално, алкохолиците сутрин да треперят абстинентни, преяждащите 

с храна да започнат да повръщат, хазартно зависимостите да имат все по-остра нужда да 

залагат като по този начин разорят себе си и близките си, зависимите към секса да търсят все 

повече и повече секс и да се чувстват все по -кухи и празни, зависимите към материалните 

неща да стават все по-алчни и все по-алчни. 

Зависимостта има много лица. Тя може да бъде зависимост към наркотици, зависимост 

към алкохол, зависимост към хазарт, зависимост към секс, зависимост към пазаруване и 

много други. Това са на пръв поглед толкова различни поведения, но са проявление на една и 

съща психологическа дефицитност. 

Един от най-задълбочените изследователи за зависимостта, с над 40 години опит в 

сферата – доктор Габор Мате казва: „Зависимостта е само симптом на нещо много по-

дълбоко, по-фундаментално. Когато говорим за зависимост трябва да си зададем въпроса 

откъде идва цялата тази болка, която хората не могат да понесат и бягат неистово в различни 

форми на зависимост. Както повечето от психологическите ни рани и при зависимостта 

можем да открием корените на зараждането й в ранното детство. За да оцелее бебето то има 

две базисни психологически нужди – това са нуждата от привързаност и нуждата от 



PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2022, volume 61, book 5.3. 

 - 45 - 

автентичност. Без да има привързаност бебето няма шанс да оцелее. В привързаността 

живеят едновременно много нужди –потребността от безусловна любов, от ласки, топлина, 

допир до гръдта на мама“.  

Какво става обаче, когато майката или обгрижващата ни фигура не може да ни осигури 

тези наши нужди, защото самата тя не е успяла да ги даде на себе си? Тогава малкото бебе 

развива несигурна, тревожна или амбивалентна привързаност и в по-късна възраст има 

различен вид дефицити със свързването с околните, включително и романтичните 

партньори. 

Другата наша базисна психологическа нужда е да ни се осигури възможност да бъдем 

автентични. Зад това понятие стоят много неща – да можем да бъдем свързани със 

собствените си усещане, да можем да ги изразяваме, да бъдем във връзка със интуицията си. 

От древни времена няма как да оцелеем ако това, което чувствата не ни предупреждава за 

дебнещите опасности, ако чрез плача си не можем да приканим мама да ни гушне, ако чрез 

усмивката си не можем да накараме мама да ни прегърне. 

Понякога, обаче, близките не могат да ни осигурят тази сигурна емоционална база, на 

базата на която да можем да се научим да разпознаваме своите емоции и да ги изразяваме 

открито и спонтанно. Тогава ние губим връзката със себе си. Това първо наше дълбоко 

изгубване е в основата на формирането на бъдещи зависимости. 

Понякога се изгубваме и по друг начин – когато нуждата ни от привързаност и нуждата 

ни от автентичност са в конфликт. Когато, за да оцелеем чрез привързаността трябва да 

загубим връзката със себе си. Когато трябва да избираме. Тогава ние несъзнавано избираме 

да останем привързани като започваме да се държим по угоден за близките ни начини. Така 

ние заравяме своя автентичен Аз дълбоко зад много пластове роли и имитации, които 

започваме да играем. В основата си всички зависимости са загуба на връзката – със себе си и 

загуба на връзката със другите. Тази загуба предизвиква в нас огромна празнота и отчаяние. 

Все едно сме оставени да се реем сами в космическия безкрай. Габор Мате описва това 

състояние като „травма“. Травмите се пораждат не от това какво ни се е случило, а какво се 

е случило в нас на базата на събитието, което сме преживели. Травмите често се пораждат от 

това, че първоначално сме чувствали изолация, страшна самота и болка, когато те са се 

случили. Можем да наречем болката от травмите сърцето на зависимостите. Те сами по себе 

си са опити за неистово бягство именно от усещането за празнота, от усещането, че не можем 

да си намерим място в собствената си кожа, от раздиращото чувство, че не сме самите себе 

си, че сме се загубили някъде по пътя. Че сме забравили кои сме. Че нямаме идентичност и 

като хамелеони сменяме кожите си според хората, само и само да се нагодим към тях, да ни 

харесат и да не ни изоставят. Не можем да казваме „ не“ защото ние страх, че така ще 

изгубим благоволението на другите и в крайна сметка те ще си тръгнат от нас. Когато не 

можем да казваме „не“ тогава тялото ни казва не, пращайки ни болести. Колкото и да е 

парадоксално дори и болестите са опит на природата ни да възстановим загубената си някога 

цялостност. И това е така. Ние наистина някога, много отдавна сме загубили способността си 

да се свързваме – навътре с автентичния си Аз и навън с другите. 

Така пристрастяванията стават нашата емоционална анестезия. Дали ще избягаме в света 

на наркотиците, алкохола, хазарта, хранителните разстройства, пристрастяванията към хора, 

сексуалните пристрастявания в основата си ние правим едно и също ден след ден, седмица 

след седмица, понякога година след година – пълним бясно вътрешна празнота и чувство за 

безмисленост. Да се чувстваш празен е едно от най-страшните за понасяне състояния. То 

може да причини тежки депресии, тревожни разстройства, обсесивно-компулсивни 

състояния. 

Зависимостите са опит за компенсиране именно на това усещане за вътрешна 

непоносимост. Чрез тях поне за малко ние се чувстваме свързани, сякаш сме в майчината 

прегръдка отново, сякаш сме защитени, сякаш сме себе си. Разбира се цената на това 

временно облекчение е твърде висока. Понякога плащаме със самия си живот за това 

временно островче, в което сме самите себе си. Обществото също наказва хората със 

зависимости чрез различни форми на отхвърляне (Veleva, D., 2022). 
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ИЗВОДИ  

Темата за социокултулните предпоставки за възникване на зависимо поведение  е 

обхватна и  предразполага за по-задълбочен анализ на проблема. От представените в 

публикацията данни може да се направи извода, че корените на основните причини за 

развитие на девиантното поведение при младите хора са в семейството. То е една от най-

важните институции за благоприятното развитие и ранна социализация на детето. В 

семейството  подрастващото дете усвоява най-фундаменталните норми, основни ценности, 

поведенчески стереотипи. Там се формира емоционалната сфера на неговата психика. 

Следователно пропуските и недостатъците в ранното семейно образование са много трудни 

за коригиране. Работата със семейството е сложен процес, който изисква нови форми, методи 

и иновативни подходи.  Семейството оказва най-активно влияние върху развитието на 

духовната култура и социалната ориентация на личността. Всъщност, спектъра на 

въздействие на семейството върху възпитанието на децата е толкова широк, колкото и 

обхватът на социалното влияние.  

Моделът на откритостта заявява, че хората наистина променят нагласите и поведението 

си, защото трябва да се приспособят към динамичните ситуации и трансформациите може да 

са съществени. От тук следва, че преживяванията през ранното детство и юношество не 

определят задължително какъв ще бъде човекът днес. Повечето анализатори са съгласни с 

факта, че етапът на социализация не спира на 18 или 20-годишна възраст, а продължава и 

през периода на зряла възраст, когато се осъществяват много преходи в мненията и 

поведението на човека.  

През цялата история на човечеството проблемите за премахване на нежеланите за 

обществото форми на човешка дейност не са загубили своята актуалност. Проблемите за 

доброто и злото, нормите и патологията привличат вниманието на велики философи и 

изследователи, но едва през 50-60-те години на XX век се появяват необходимите 

предпоставки за цялостно разбиране на процесите на девиация. ,,За възпитанието на 

подрастващото поколение е важен личният пример на родителите. Основната грешка, 

пише Л. Толстой, е, че те се заемат с възпитанието на децата, без да се занимават със 

собственото си самообразование“.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Социално значимите заболявания все по-често се срещат в нашия забързан живот. Те са 

основна причина за смърт или настъпване на инвалидност, която води до дълготрайни 

страдания и затруднения в начина на живот на много работещи хора. През последните 

години тези заболявания засягат не само възрастни, но и все по-често младежи и хора на 

средна възраст. Причините за появата им се коренят основно в неправилния начин на 

хранене, липса на здравна профилактика  и неподходящите условията на живот, както и 

трудовата дейност в екстремна среда. Здравната програма на Европейската комисия е 

ориентирана към общностите с подход за промоция на здравето и намаляване на бремето на 

хроничните болести. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Социално значими заболявания - същност 

 Социално значимите заболявания са определени болести, които са свързани със 

съвременния начин на живот. Те са сред главните причини за заболеваемост и смъртност 

сред населението. Големите и резки промени в начина на живот, разнообразните рискови 

фактори (тютюнопушенето, заседналия начин на живот, стреса, консумация на 

нездравословна храна) рязко променят честотата и в немалко случаи повишават смъртността 

сред големи групи хора. Можем да кажем, че социално значимите заболявания 

икономически и психологически обременяват хората и семействата им, водят до 

инвалидизиране.  Могат да се определят като заболявания причиняващи смъртност в 

определен регион. Според изнесени данни в „Годишен доклад за състоянието на здравето на 

гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия 2020 г.“ за да се причисли 

дадена болест като социално значима, тя трябва да е отговорила на следните белези: 

• да води до висока смъртност и заболеваемост сред популациите, която очертава 

неблагоприятна динамика; 

 
13 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: СОЦИАЛНО ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – 

КРИТЕРИИ, ГРУПИ, РИСКОВИ ФАКТОРИ. 

mailto:ivo_toshkov@abv.bg


PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2022, volume 61, book 5.3. 

 - 48 - 

• да обхваща големи части от населението в трудоспособна възраст; 

• да заема висок дял от структурата от причините за смъртността сред населението; 

• да заема висок дял от разходите за лечение и рехабилитация; 

• да налага наличието на специализирана медицинска помощ; 

• да изисква комплексна терапия с наложителна употреба на скъпоструващи 

медикаменти и високотехнологична апаратура; 

• да носи високи социални, икономически и психологически вреди на населението; 

• да ангажира различни обществени фондове и социалната служба вследствие на 

продължителната нетрудоспособност и инвалидизация;  

• В страните, на които гражданите имат високи дохиди по-разпространени са 

хроничните заболявания, защото населението е по-възрастно – има застаряване. 

Хората поради нездравословният си начин на живот имат хронични заболявания. 

• В държавите с по-нисък доход на населението са разпространени повече 

инфекциозните заболявания, които се дължат на слба лична хигиена и 

недохранване. Тук също се наблюдават и хронични неинфекциозни заболявания.  

• У нас основните заболявания са свързани с болестите на кръвоносната система и 

сърцето, на злокачествените образования, травмите от злополуки и отравянията. 

 

2.  Измерване на глобалната тежест на заболяванията. 

Измерването на глобалната тежест на заболяванията се съществява се чрез науката   

епидемиология. Тя определя обхвата на болестта, нейните модели на промяна и 

разпространение на определящите рискови фактори. Обект на епидемиологичното проучване 

е определената популация, която може да бъде характеризирана по различни критерии – по 

географски, по полови, възрастови, по етническа принадлежност и т.н. Единиците на 

епидемиологичното проучване могат да бъда и контингенти от хора, групирани по определен 

признак – работници в определено предприятие, пациенти в болница, майки и т.н. 

• популация – това е сборът от индивиди (група от хора) / населението на даден 

регион / отделна страна; 

• рискови групи (популация в риск) е тази част от популацията, която е 

предразположена към определено въздействие на даден фактор или заболяване; 

• риск е вероятността за възникване на определено неблагоприятно явление или 

събитие (заболяване, умиране, инвалидизация и т.н.) при въздействието на 

определен фактор; 

• рискови фактори са всички значими въздействащи върху здравното състояние на 

индивида или популацията явления – поведение, околна среда или определени 

вродени или унаследени характеристики, за които има епидемиологични 

доказателства; 

• експозиция – количеството от въздействащия върху индивида или популацията 

фактор; 

• експонирани лица – това са лицата, които са изложени на въздействието на 

определен фактор; 

Основен метод в епидемиологията е сравнението.  За измерване разпространението на 

дадено здравно явление (заболяване или рисков фактор) сред населението не е достатъчно 

само да имаме информация за броя на настъпилите събития. Този брой трябва да бъде 

сравнен с определена база – популацията сред която се случва или така наречените честотни 

показатели или пропорции. Различаваме два основни вида сравнение: 

• абсолютно – установяваме с колко по-висока е заболеваемостта сред експонираните 

лица в сравнение с неекспонираните (изчисляват се рискова разлика, етиологична 

фракция на експониране и популационен атрибутивен риск); 

• относително – установяваме колко пъти е по-голяма вероятността експонираните 

лица да развият определено заболяване в сравнение с неекспонираните (изчисляват 
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се относителен риск съотношение на две допълващи се вероятности (съотношение 

на шансовете). 

Данните за общата заболеваемост са от особено значение при вземане на решение за 

предприемането на каквито и да са здравни интервенции. Те са свързани с измерване на 

показатели като свежа заболеваемост, болестност, смъртност. Оценката на здравните 

потребности се основава на доброто познаване на заболеваемостта във всичките и аспекти, 

както и влиянието на нейния ефект върху здравната система.За да се определят реални и 

адекватни действия е необходимо точното установяване на причините и рисковите фактори, 

които влияят върху здравето. Оценка на връзката между постигнатия резултат и вложените 

средства се нарича ефективност. На базата на анализа на това, какъв размер от вложените 

средства води до желания резултат, се разработват подходящите подходи за изразходване на 

ресурсите. 

 

3. Рискови фактори на социално значимите заболявания. 

В приложение №12 на Националната здравноосигурителна каса са посочени следните 

рискови фоктори за развитие на социално значими заболявания: 

• основните фактори на риска за възникване на ССЗ са хипертония, диабет, 

тютюнопушене, високи кръвни нива на липиди, ниска физическа активност, 

нездравословен модел на хранене, затлъстяване и обременена фамилна анамнеза. Те 

често съществуват заедно, което увеличава  

• многократно риска за здравето и налага те да бъдат третирани по комплексен начин. 

Например в зависимост от нивото на холестерола в кръвта при хипертоници пушачи 

има от три до шест пъти по-висок риск от смъртност, свързана с исхемична болест на 

сърцето, отколкото при нормотонични непушачи. Пациенти с артериална хипертония 

имат двойно по-висок риск от инфаркт на миокарда, а при хипертония и силно 

увеличени нива на холестерола рискът от инфаркт на миокарда е приблизително 15 

пъти по-висок. Рискът от заболяване на периферните артерии се повишава три пъти 

при пушачи, които имат артериална хипертония;  

•  нездравословно храненен води до болести на сърдечно-съдовата система - исхемична 

болест на сърцето, артериална хипертония, мозъчно-съдова болест; 

• средата на живот  и стреса водят до онкологични заболявания; 

• ектремни ситуации водят до травми и отравяния; 

• неблагоприятни условия на живот и труд водят до заболявания на дихателната 

система; 

• нездравословен начин на живот води до туберкулоза; 

• неблагоприятна среда за живот или наследствена предразположеност водят до 

болести на нервната система; 

• стресът води до захарен диабет; 

• случайни полови контакти и липса на лична хигиена водят до полово преносими 

болести; 

• стандартизираната заболяемост нараства с по-ускорени темпове при мъжете в 

сравнение с жените. Налице са тенденции, които показват, че в близко бъдеще 

ситуацията може да стане по-неблагоприятна. Масовото разпространение на редица 

рискови фактори (тютюнопушене, нездравословно хранене), ниската ефективност или 

отсъствието на профилактични действия (рак на женската гърда, маточната шийка, 

простатата, колона и ректума) ще задълбочи проблема рак у нас в близко бъдеще. 

Увеличаващото се с бързи темпове засягане и застаряване на населението изисква 

адекватни действия в областта на рака, насочени в най-голяма степен към 

профилактиката и ранната диагностика; 

• качеството на живот на диабетно болните е от съществено значение за развитието и 

тежестта на късните усложнения, като диабетна ретинопатия, диабетна нефропатия, 

макроангиопатия, мозъчно-съдова болест и исхемична болест на сърцето. Рискови 
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фактори, водещи до възникване на това заболяване са затлъстяването, нездравословен 

модел на хранене, ниска физическа активност, фамилна анамнеза. Съчетаването на 

диабета с хипертония, повишен серумен холестерол и тютюнопушене увеличава 

многократно риска за здравето. Проучвания установяват съкращаване на 

продължителността на живота с 5-10 години при болни на възраст над 40 години. 

Най-честите причини за смърт при захарен диабет тип 2 са сърдечно-съдови 

заболявания и бъбречна недостатъчност; 

• основните рискови фактори са – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, 

нездравословно хранене и ниска физическа активност (https://www.nhif.bg/) 

 

4. Превенция на социално значимите заболявания. 

Превенцията на социално значимите заболявания включва стратегии по промоция на 

здравето с цел намаляването на рискови фактори – намаляване на употребата на никотин, 

затлъстяването, по-добри навици при хранене, увеличаване на физическата активност. Тези 

дейности трябва да имат индивидуална насоченост. Програми с цел промяната на начина на 

живот и навиците се превръщат в здравно-политически решения в помощ на общественото 

здравеопазване. Има няколко програми за превенция: 

• Програма СИНДИ – стартирала през 1982 год. и е с адрес към общността като цяло и 

нейните целеви групи – децата и подрастващите, старите хора и популациите в 

неравностойно социално-икономическо положение. България е взела участие в 

програмата с няколко региона (Ямбол, Добрич, Кърджали, Видин, Стара Загора, Русе, 

Габрово, Ловеч и Велико Търново) – (Програма СИНДИ  https://www.rzi-vt.bg/ ) 

• Програма МОНИКА (Мултинационален мониторинг на тенденциите и 

детерминантите на кардиоваскуларните заболявания) – епидемиологично 

проспективно кохортно проучване, целящо изясняването причините за различията в 

смъртността от ИБС и МСБ в различни страни и региони; 

Първичната и вторичната профилактика включват група от дейности за промоция на 

здравето, свързани с намаляване на специфичните рискови фактори – намаляване на 

тютюнопушене и затлъстяване, по-добри хранителни навици, увеличена физическа 

активност. Те изискват институционална подкрепа, образование на населението, адекватни 

информационни системи за мониториране на заболеваемостта и разпространението на 

рисковите фактори и добре информирана медицинска общественост. Тези дейности трябва 

да са популационно базирани и индивидуално насочени. Популационно базираните 

програми, създадени с цел промяна на начина на живот и навиците, като метод за намаляване 

на рисковите фактори са се превърнали в общоприети елементи на здравно-политическите 

решения и на мерките предприемани от общественото здравеопазване – 

(http://medic.etilena.info/topics) 

• Ранно откриване на заболяването – скрининг; 

• Добър контрол върху хода на заболяването; 

• Интензивно лечение – хранителен режим, медикаментозно – инжектиране на инсулин 

или приемане на перорални хипогликемични препарати; 

• Третична профилактика. 

 

5. Видове социално значими заболявания. 

5.1 Злокачествени новообразувания  

Те са втората водеща причина за смърт. Те причиняват много страдания и тежко 

икономическо бреме за обществото, индивида и семейството, изразяващо се с повишени 

потребности от медицински услуги, загуба на работоспособност и преждевременна смърт. 

Честотата на разпространение на злокачествените заболявания в България непрекъснато се 

увеличава. Структура на стандартизираната смъртност от злокачествени заболявания на 100 

000 души от населението в Българияе следната: белодробни – 20%; колоректален карцином – 

12%; простатни – 10%; гръдни – 7%; карциноми на яйчниците, на шийката на матката, 

Кръвни неоплази, на черния дроб- 5%  (Статистически данни на НСИ - 2020г) 

https://www.nhif.bg/
Програма%20СИНДИ%20
https://www.rzi-vt.bg/
http://medic.etilena.info/topics
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Необходима е първична  и вторична профилактика на тези заболявания. 

5.2 Травми и отравяния - те са една от водещите причини за смърт, както в света и в 

България (на трето място), поради високата си честота сред младата и средна 

възрастови групи. Това са широка категория увреждания на здравето, 

включваща: пътно-транспортните произшествия; изгаряния; трудова злополука; 

спортни травми; отравянията; удавяне; самоубийствата; убийствата и насилието 

– в дома и навън; 

Този тип увреждания на здравето са водеща причина за загуба на живот. 

5.3 Заболявания на дихателната система 

• Бронхиална астма - заболяването се свърза с фамилна обремененост, инфекции, 

алергии, психосоциални и екологични фактори. За рискови фактори се считат 

алергените от животински произход, домашен прах, пряко или пасивно пушене, 

външни алергени и замърсители на околната среда. 

• Хронична обструктивна белодробна болест – свързва се с тютюнопушенето, което се 

счита за основна причина. 

• Белодробни заболявания, свързани с трудовата среда - група заболявания, свързани с 

трудовата дейност и вредното влияние на прах, изпарения, които имат канцерогенно 

или имунологично действие (пневмоконизота, силикозата, азбестозата, бисинозата и 

професионалната астма). 

• Туберкулоза - СЗО препоръчва ваксинация  веднага след раждането като част от 

общозадължителната имунизация. 

5.4 Болести на нервната система – с най-висока степен на социална значимост 

са:болест на Алцхаймер; Паркинсонова болест; множествената склероза; 

епилепсия; травми на главата и гръбначния мозък; 

Те често водят до инвалидност, загуба на трудоспособност и до   преждевременна 

смърт,   високи медицински разходи по лечението и рехабилитацията им. 

5.5 Полово преносими заболявания. 

Разпространението им се свързва с ниската здравна и репродуктивна култура, липсата 

на хигиенни навици, социално-икономически фактори – проституцията. Към тази група 

заболявания се отнасят: Сифилис; Гонорея; Хламидиоза; Трихомониаза; папирола вирусни 

инфекции; HIV/СПИН; 

Тези заболявания са лечими, но при късно откриване или неправилно лечение могат да 

доведа до различни усложнения, както и да нарушат репродуктивните функции на 

индивидите, или да бъдат предадени на поколението - от бременната на плода. 

 

ИЗВОДИ  

От представеният доклад може да направим следните изводи - социално значимите 

хронични болести са основната причина за смърт и инвалидност в Европа и те все по-често 

засягат младежи и хора на средна възраст, както и възрастни хора, най-вече поради лоши 

решения по отношение на начина им на живот. Необходима е профилактика по месторабота, 

в университетите и в училищата за да може по-адекватно да се реагира, да се предприеме 

подходящото лечение. Има създадени различни здравни програми с помоща на Европейската 

комисия ориентирани към общностите с цел промоция на здравето и намаляване на бремето 

на хроничните болести. Те са създадени, за да помогнат на хората да поемат контрола върху 

собственото си здраве. Има доброволци които  се обучават да използват специално 

създадения „Набор от инструменти за социална ангажираност“ и на свой ред да помагат на 

предоставящите грижи лица, социалните работници, фармацевтите и другите заинтересовани 

страни да извършват тези дейности на практика. Основна цел е да се даде възможност на 

всеки човек в ЕС да живее по възможно най-здравословен и пълноценен начин. 

 

REFERENCES 

Georgiev M., Tsankov N., (2007).  90 years of the Faculty of Medicine - Sofia (1917 - 2007), 

Sofia, 2007, ISBN 978-954-450-148-8 



PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2022, volume 61, book 5.3. 

 - 52 - 

 

https://www.framar.bg/ (Accessed on 11.04.2022). 

https://gpnews.bg/ (Accessed on 10.04.2022). 

http://medic.etilena.info/topics/so/619 (Accessed on 07.04.2022). 

http://medic.etilena.info/topics (Accessed on 20.04.2022). 

https://rzi-starazagora.org/ (Accessed on 04.04.2022). 

http://www.zdravenmediator.net/ (Accessed on 10.04.2022). 

 

https://www.framar.bg/
https://gpnews.bg/
http://medic.etilena.info/topics/so/619
http://medic.etilena.info/topics
https://rzi-starazagora.org/
http://www.zdravenmediator.net/


PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2022, volume 61, book 5.3. 

 - 53 - 

THU-2G404-SSS-EM-09 

PROBLEM AREAS AND OPPORTUNITIES FOR CHANGE IN SOCIAL 

ENTREPRENEURSHIP AND DIGITAL MARKETING 14, 15 

 

Ana Todorova – Student 

Department of Management and Social Activities,  

University of Ruse “Angel Kanchev” 

Tel.: +359899202925 

E-mail: an.tod@abv.bg 

 

Pr. Assist. Prof. Irina Kostadinova 

Department of Management and Social Activities,  

University of Ruse “Angel Kanchev” 

Tel.: +35982888518 

Е-mail: ikostadinova@uni-ruse.bg 

 

Pr. Assist. Prof. Miroslava Boneva, PhD  

Department of Business Development and Innovation,  

University of Ruse “Angel Kanchev” 

Tel.: +35982888776  

Е-mail: mboneva@uni-ruse.bg 

 
Abstract: This paper aims to track the state of social entrepreneurship and digital marketing in Bulgaria. The 

study explores the emotional and social competence of the two target groups, and empathy is found to be key to success 

and essential in staff selection and management. The development analyzes the problem areas in social 

entrepreneurship and digital marketing and identifies opportunities for improvement and change. 

Keywords: Social Entrepreneurship, Digital Marketing, Emotional Intelligence, Social Intelligence, Emotional 

and Social Competence, Empathy 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Доминираният от разнообразни технологии 21. век изисква от служителите и 

ръководителите на съвременни организации, не само добре развити технически и дигитални 

умения. Необходими са отлично култивирани социални умения, емоционална регулация, 

емпатия, критично мислене (American Management Association, 2019). Това мотивира 

провеждането на проучване за нагласите на две от най-актуалните форми на бизнес – 

социалното предприемачество и дигиталния маркетинг, както и за установяване на 

предизвикателствата, с които се сблъскват двете сфери на дейност.  

Настоящата разработка има за цел да изследва проблемни области и възможности за 

промяна в социалното предприемачество и дигиталния маркетинг. 

Поставените задачи, чрез които може да се постигне така формулираната цел, се 

изразяват в: (1) проучване на основни характеристики на социалното предприемачество и 

дигиталния маркетинг; (2) разработване на методика за изследване, целящо да установи 

ролята на емоционалната и социална компетентност в социалното предприемачество и 

дигиталния маркетинг; (3) анализиране на резултати от емпирично проучване; (4) 

 
14 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция Икономика и 

мениджмънт. с оригинално заглавие на български език: „ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ПРОМЯНА В СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ“. 
15 Проучването е в рамките на проект 22-БМ-01 „Изследване на регионалните потенциали за развитие на 

социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“, финансиран от ФНИ на РУ „Ангел 

Кънчев“. 
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идентифициране на проблемни области и възможности за промяна в социалното 

предприемачество и дигиталния маркетинг. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Проучване на основни характеристики на социалното предприемачество и 

дигиталния маркетинг 

Социалното предприемачество е процес, при който специфичен вид участници – 

социалните предприемачи, създават и развиват организации, които могат да бъдат или 

социални предприятия, или други видове организации. Включва „всяка частна дейност, 

осъществявана в обществен интерес, организирана с предприемаческа стратегия, чиято 

основна цел не е максимизиране на печалбата, а постигането на определени икономически и 

социални цели, и която има капацитета да носи иновативни решения на проблемите на 

социалното изключване и безработица“ (Organisation for Economic Co-operation and 

Development). 

Определението в Националната концепция за социална икономика (Ministry of Labor 

and Social Policy, 2011) уточнява, че „Предприятията на социалната икономика се 

управляват като бизнес, произвеждат стоки и услуги за пазарната икономика и насочват 

част от своите ресурси в осъществяването на социални и екологични цели.“. Двата основни 

компонента, съгласно проучване на Сдружение Юни Партнерс (Euni Partners Association), на 

този тип организации са: икономическа функция, поддържаща цялостната дейност и социална 

функция – реализирана чрез разпределение на част от ресурсите за постигане на социална 

цел. 

Това предполага, че социалните предприятия се нуждаят от специфични бизнес модели 

и подходи за общуване с потребителите. Тъй като „дигиталният маркетинг e маркетингът 

днес“ и е насочен към създаване на „дългосрочни взаимоотношения с клиентите като 

отразява новите реалности в съвременния свят“ (Slavova, 2016, 36), именно той заема 

съществена част и в настоящото изследване. 

Дигиталният маркетинг, от своя страна, се характеризира с надграждане на 

традиционния маркетинг и включва употреба на интелигентни технологии за създаване, 

комуникиране, предоставяне и повишаване на стойността на цялостното потребителско 

преживяване. Основните маркетингови инструменти включват т.нар. технологии от ново 

поколение – изкуствен интелект, компютърна обработка на естествения (човешки) език, 

сензорни технологии, роботика, добавена реалност, виртуална реалност, блокчейн, интернет 

на нещата, чиято цел е да преповторят присъщи на хората маркетолози умения и когнитивни 

способности (Kotler, 2022).  

Катализатор на настъпващия с все по-голяма сила дигитален маркетинг е комбинацията 

от всички изброени технологии, но основната цел на това последно поколение маркетинг е 

тяхното прилагане да е в подкрепа на маркетинг специалистите, а не да ги отменя, както и да 

се предостави на клиента по-активна роля в процеса на вземане на решение. А за да се 

постигне пълноценна потребителска ангажираност и лоялност, е необходимо да се реализира 

балансирана симбиоза между човека и изкуствения интелект (Kotler, 2022). 

 

 
Фиг. 1. Свързващото звено между социалното предприемачество и дигиталния маркетинг 
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Пресечната точка между социалното предприемачество и дигиталния маркетинг се 

крие в изведените дефиниции и характеристики, а именно: две сфери на дейност, които 

познават най-добре и се ръководят изцяло от нуждите на хората (фиг. 1). 

Разработване на методика за изследване, целящо да установи ролята на 

емоционалната и социална компетентност в социалното предприемачество и 

дигиталния маркетинг 

Проведено е проучване сред български социални предприемачи, включително 

представители на неправителствения сектор, и дигитални маркетолози по разработена за 

целта методика (Табл. 1)., като са взаимствани елементи от методологията на Nedyalkov. 

 

Таблица 1. Методика на проучването 

№ 
Елемент на 

проучването 
Обосновка 

1 Общи положения и 

ограничителни условия 

Проучването е насочено към социални предприемачи 

и дигитални маркетолози, опериращи от или извън 

България. 

Период на проучването 12 април – 30 април 2022г. 

2 Цел и задачи на 

изследването 

Целта на изследването е да установи ролята на 

емоционалната и социална компетентност в 

социалното предприемачество и дигиталния 

маркетинг и доколко оказват влияние при вземането 

на решения. 

3 Обект на изследване Обект на изследване са български социални 

предприемачи и дигитални маркетолози. 

4 Разработване на анкетна 

карта 

Анкетният формуляр е анонимен и е изготвен с 

инструментариума на уеб приложението Google 

Формуляри. Съдържа 7 въпроса - 5 са от затворен тип, 

а 2 позволяват свободен отговор.  

5 Реализиране на 

анкетното проучване 

Проучването е осъществено чрез разпространение на 

линка за анкетния формуляр. 

При реализирането на анкетното проучване е търсен 

ефект на персонализация – лично обръщение към 

съответния дигитален маркетолог или социален 

предприемач, с цел да се получи индиректен отговор 

на въпрос доколко отзивчиви са тези две групи 

респонденти. 

6 Подход за обработка на 

данните 

Обработката на данните е извършена с помощта на 

инструментите на Excel за математически и 

статистически функции.  

7 Анализ на резултатите Анализът се свежда до графично представяне на 

резултатите.  

8 Изводи и препоръки Извършени са обобщения на резултатите и са 

формулирани съответните изводи.  

 

Анализ на резултати от емпирично проучване 

От поканените да се включат в изследването 300 респондента се отзовават общо 142 

души, като 50 (35%) от тях се самоопределят като социални предприемачи, 84 (59%) – като 

дигитални маркетолози, а 8 (6%) лица са маркирали и двете опции. От гледна точка 

коректността на резултатите, групата от осем респонденти, съвместяващи социалното 

предприемачество и дигиталния маркетинг, ще бъде анализирана самостоятелно. За 

улеснение и по-голямо разбиране от страна на респондентите емоционалната и социална 
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компетентност е представена в контекста на по-разпространената теория за soft & hard 

skills (меки и твърди умения). В случая се цели темата на проучването да не звучи прекалено 

отдалечено спрямо познанията на анкетираните. 

На въпроса „Съгласен/на ли сте с твърдението, че „меките“ умения (критично мислене, 

умение за работа в екип, съпричастност, емоционална интелигентност и др.) са по-значими 

от „твърдите“ умения (програмиране, бизнес анализ, блокчейн и др.) за Вашия успех като 

социални предприемачи или дигитални маркетолози?“ 102 (72%) от анкетираните изразяват 

по-скоро несъгласие с твърдението и маркират двете умения като еднакво важни, 36 (25%) 

дават превес на меките умения, и само 1 респондент придава по-голямо значение на 

твърдите умения. Останалите 3 от участниците дават свободни отговори, които обобщено 

твърдят, че в различни моменти от живота, всяко умение има различна степен на важност. 

Анализът по целеви групи показва, че 75 (89%) дигитални маркетолога са маркирали, че 

двата типа умения са еднакво важни за успеха в бизнеса, спрямо 6 (7%) гласували за 

меките умения, 1 (1%) – за твърдите, 2 (3%) дават свободен отговор. Това означа, че 

маркетолозите в еднаква степен ценят както емоционалните компетентности, така и 

практическите умения и считат, че и двете групи са еднакво важни за успеха. Съвсем 

различна е ситуацията със социалните предприемачи, от които 28 (56%) категорично 

посочват меките умения като по-значими, а за 22 (44%) са еднакво важни. Нито един не 

определя твърдите умения като значими. 

При възможност за маркиране на повече от един отговор на въпроса „Когато наемате 

нов човек във Вашия екип, Вие се интересувате най-вече от...?“, 140 души или почти 100% 

от запитаните са посочили меките умения, сред които емоционалната интелигентност, 

социалните взаимоотношения и др., като ключови при избор на нов член на своя екип. 

Твърдите умения, включващи продажби, бизнес анализ, блокчейн и др., са втори по 

значимост с 86 (60,5)% гласа, следвани от комуникационните умения и работата в екип, 

избрани от 73 (51,4%) респондента, и практическия опит, оценен от 49 или 34,5% от 

анкетираните. Само за 8 (6%) от респондентите дипломата и успехът от следването като 

показател за знанията на служителите е важна, а други 9 (6%) я свързват с постоянството и 

упоритостта на кандидата, и от тази гледна точка представлява интерес за тях при подбор на 

персонала. 

Отговорите на същия въпрос съобразно профила на респондентите са визуално 

представени на фиг. 2. Видимо от данните е, че и за трите групи респонденти водещ 

показател при наемане на нов служител са неговите меки умения – 83 (99%) от дигиталните 

маркетолози са посочили този отговор, спрямо 49 (98%) от социалните предприемачи и 8 

(100%) от анкетираните, които съвместяват двете професии. 
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 На въпроса „Емпатията е определяна за ключова компетенция. Доколко съгласен сте с 

това твърдение?“ 91 (64,1%) от респондентите изразяват категорично своето съгласие, 44 

(31%) са по-скоро съгласни, 6 (4,2%) нямат мнение, а 1 (07,%) анкетиран по-скоро не е 

съгласен. Тези данни потвърждават резултатите от предходния въпрос, в който меките 

умения (сред които е и емпатията) са посочени като най-значими при подбор на човешки 

ресурси. 

Разпределението по целеви групи сочи, че 46 (54,8%) или малко повече от половината 

дигитални маркетолози изразяват категорично съгласие с твърдението, че емпатията е 

ключова, 34 (40,5%) са по-скоро съгласни, 3 (3,5%) нямат мнение, а 1 (1,2%) посочва, че по-

скоро не е съгласен. От групата на социалните предприемачи 80% или 40 от запитаните са 

категорично съгласни с твърдението, 8 (16%) души са по-скоро съгласни, а 2 (4%) – нямат 

конкретно мнение. От съвместяващите и двете професии 5 (62,5%) подкрепят напълно 

твърдението, 2 (25%) по-скоро са съгласни, а 1 (12,5%) няма мнение. Видимо и от общата 

картина, и от разбивката по групи е, че емпатията е възприемана като ключова копметенция, 

която допринася за успеха в бизнеса. 

По отношение на въпроса „Къде смятате, че проявите на емпатия са по-полезни?“ 

138 (97,2%) от анкетираните изразяват своята позиция, че проявите на емпатия са полезни 

както в личния, така и в професионалния живот. Тъй като на този въпрос почти 100% са 

отговорили еднозначно, разбивка по целеви групи не е необходима. Респондентите, избрали 

различен от преобладаващия отговор, са представители на дигиталния маркетинг: за 3-ма 

анкетирани емпатията е по-важна в личния живот и само 1 респондент я намира за нужна 

в професионалната реализация. 
 

Идентифициране на проблемни области и възможности за промяна в социалното 

предприемачество и дигиталния маркетинг 

Извършените в предходната точка изследване и анализ свидетелстват, че за 

постигането на заявените си цели и социалните предприемачи, и дигиталните маркетолози се 

опират както на своите меки умения, така и на тези на своите служители. Въпреки това 

проучването показва, че и двете сфери на дейност се сблъскват с редица предизвикателства, 

които могат да се окажат съществено препятствие пред успеха им. В Табл.2 са изведени 

основни проблемни области и са предложени възможности за положителна промяна. 

 

Таблица 2. Проблемни области и възможности за промяна в социалното 

предприемачество и дигиталния маркетинг 

Сфера на дейност Проблемни области Възможности за промяна 

Социално 

предприемачество 

Липса на глобален и единен набор от 

всеобщо признати и удобни за всички 

правила и нормативна база - голямото 

разнообразие от култури, географски 

местоположения и проблеми, чието 

разрешаване се цели, затруднява 

създаването на подобна законова 

рамка (European Social Fund; Ivanov & 

Kotsev, 2021). 

Съобразно актуалността на 

социалното предприемачество, 

необходимо е в кратки срокове 

да бъдат изведени добри 

практики от сектора, които да 

положат основите на една обща 

нормативна база.  

 

Инициативата следва да бъде 

подета от представители на 

съществуващи социални 

предприятия, чиито труд е най-

ощетен. В момента всеки би 

могъл да се самоопредели за 

социален предприемач и 

респективно да остави своя 

положителен или негативен 

Недостатъчно адекватен и актуален 

Закон за предприятията на 

социалната и солидарна икономика в 

България (Investor.bg, 2021).  

Липса на единна етична рамка (Valley 

of Growth). 

Алтруистичните цели на социалните 

предприятия не са достатъчно 
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привлекателни за инвеститорите, 

които по правило се водят от 

показатели като възвръщаемост и 

максимизиране на печалбата (Social 

Velocity, 2011). 

отпечатък върху целия сектор.  

 

Алтернатива е и въвеждането 

на правна форма «Социален 

предприемач» / «Социално 

предприятие», която до голяма 

степен ще регулира дейността 

и ще гарантира автентичността 

на съответната организация. 

 

Правната форма трябва да е 

съобразена със спецификата, 

дейността и целите на 

социалните предприемачи, а 

нормативната база – да ги 

подкрепя, а не да ги 

възпрепятства в реализирането 

на заявените социални каузи. 

Недостатъчната отчетност и 

прозрачност са предпоставка 

социалните предприемачи да бъдат 

подлагани на натиск да представят 

пред потенциални инвеститори 

възможно по-положителни 

констатации по отношение на 

вложени средства и постигнати 

резултати (Social Velocity, 2011). 

Обект на недоверие и мнителност от 

страна на обществото поради 

оставения негативен отпечатък върху 

сектора от организации с фиктивни 

социални цели (TVLP Institute, 2020). 

Затруднен и неефективен контрол 

върху дейността на социалните 

предприятия поради изведените по-

горе като проблем дефицити в 

законовата рамка (Valley of Growth). 

Липса на пълноценна колаборация с 

бизнеса: не се търси подкрепа от 

бизнеса, различна от финансова 

(Stoyanova, 2019), а всъщност не по-

малко важни са менторството и 

споделения предприемачески опит 

(BGNOW.EU). 

Иницииране на срещи и 

форуми между традиционни и 

социални предприемачи – това 

би спомогнало, от една страна, 

комуникацията, а от друга - 

идентифицирането на допирни 

точки и области за взаимопощ, 

включително и между 

социални предприятия.  

Трябва да се насърчава 

колаборацията чрез всички 

възможни механизми 

(държавни и образователни 

институции, активно 

гражданско общество); 

Неспособност и нежелание за 

обединение – социалните инициатори 

предпочитат да изграждат 

самостоятелни структури вместо да 

обединяват сили и ресурси. Това 

повишава разходите, а проблемите се 

раздробяват, без да се разрешават 

успешно (Social Velocity, 2011). 

Алтруистичните подбуди се оказват 

недостатъчен мотиватор за 

стартиране на социално предприятие 

(Seda & Ismail, 2020). 

Обучения по емоционална и 

социална интелигентност, 

както в средните, така и във 

висшите училища. Акцент 

върху справяне със стреса и 

развиване на емпатия като 

водещи компетенции в 

обучението по социално 

предприемачество. 

Хроничен стрес и депресия в 

резултат на емоционалната 

инвестиция на социалните 

предприемачи (WEForum, 2018). 

Дигитален 

маркетинг 

Сблъсък на поколенията – 

разминаване в убежденията и 

нагласите на пет различни поколения, 

които в момента са активни на пазара 

на стоки и услуги (Kotler, 2022). 

От решаващо значение е да се 

развива пълноценно не само 

базираният на данни 

маркетинг, но и 

психографският маркетинг, 
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изучаващ ценности, нагласи, 

поведение.  

Неравенство в доходите и 

неравномерен достъп до технологии 

(Kotler, 2022). 

Възможностите са утопични и 

са свързани с целенасочени 

усилия на всички правителства 

и корпорации в посока 

минимизиране на това 

неравенство.  

Поляризация на общественото 

мнение по отношение предимствата и 

недостатъците, възможностите и 

заплахите на цифровизацията (Kotler, 

2022). 

Всички заинтересовани страни 

следва да полагат усилия и 

безпристрастно да информират 

обществеността за минусите и 

плюсовете от цифровизацията.  

Тревога за сигурността на личните 

данни и възможните злоупотреби с 

тях (Todorova, 2022). 

Възможно решение, но и 

причина за задълбочаване на 

проблема, е концепцията Web 

3.0 – надграждане на интернет 

до по-нова версия, която ще 

върне контрола на 

потребителите върху 

собствените им лични данни.  

Регулации спрямо технологичните 

монополисти, ограничаващи 

събирането на данни и затрудняващи 

персонализацията и ефективността на 

маркетинговите послания (Marketing 

Evolution, 2022). 
 

 

ИЗВОДИ  

От проведеното проучване е установено, че социалните предприемачи и дигиталните 

маркетолози възприемат емпатията като ключова способност – 135 (95,1%) от общо 142-ма 

участника в различна степен считат, че съпричастността е важна не само за успеха на 

социалните каузи и бизнес начинанията, но и при подбора и управлението на човешките 

ресурси.  

Анализът показва, че двете целеви групи придават по-голяма тежест на меките 

умения, в чиито състав се включват характеристиките на емоционално и социално 

компетентния индивид, спрямо твърдите умения, но преди всичко спрямо академичното 

образование. Проучването безапелационно сочи, че за почти 95% (134 души) от запитаните 

дипломата и успехът от следването не са сред водещите критерии при наемането на 

служители. Отговорите на респондентите свидетелстват за категоричната позиция, че по-

значими за успеха и на бизнеса, и на потенциалните кандидати за работа, са умения като 

емоционална интелигентност, социални взаимоотношения, критично мислене, работа в 

екип, комуникационни умения и др.  

Обосновано е, че целта и на социалното предприемачество, и на дигиталния маркетинг 

е да решават проблеми, но въпреки това двете сфери на дейност не са застраховани от 

предизвикателства. От една страна, липсата на регулации, финансиране и етичен кодекс буди 

сериозни опасения по отношение на мотивите на социалните предприемачи, а от друга – 

събирането, съхраняването и споделянето на лични данни на потребителите се оказва 

сериозен проблем за дигиталните маркетолози и поставя под съмнение едно от най-големите 

предимства и обещания на съвременния маркетинг – персонализацията.  

Предложени са възможности за подобрения в разглежданите области, които да повишат 

ефективността на дейностите и доверието у обществото. От страна на социалното 

предприемачество е необходимо да се подобри нормативната уредба, да се разкрият повече 

потенциални източници за финансиране, да се постигне по-голяма прозрачност и отчетност, 

а също и да не се пренебрегват хроничния стрес и депресията. Възможностите в дигиталния 

маркетинг са свързани с подобряване достъпа до технологии, редуциране на дигиталното 

разделение, убеждаване на обществото в ползите от прилагането на повече технологични 
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иновации, както и зараждащата се концепция за децентрализиран интернет от ново 

поколение – Web 3.0. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Терминът “вътрешно предприемачество” се въвежда през 1978 г., когато Пинчот дават 

първото научно описание на вътрешното корпоративно предприемачество (Pinchot G. & 

Pinchot, E., 1978) . През 1985 се оформя и концепцията за вътрешното предприемачество като 

се представя следното описание: „вътрешният предприемач поема отговорността за 

създаване на всякакъв вид иновация в организацията; той може да е творец или изобретател, 

но винаги е онзи мечтател, който намира начин да превърне една идея в печеливша 

реалност“ и се добавя, че традиционният предприемач всъщност има ролята на вътрешен 

предприемач, но спрямо външната среда на фирмата (Pinchot, 1985) . 

През XXI-ви век различни учени изследват вътрешното предприемачество. Целта на 

настоящия доклад е да представи някои от техните проучвания, които допринасят за 

развитието на теорията за вътрешното предприемачество. Основната задача пред доклада е 

да покаже как първоначалната концепция на Пинчот от 1985 се доразвива след 2000 г. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Понятието “предприемачество” би могло да се определи като процес на 

идентифициране и създаване на възможности за иновации и иновативен подход на мислене в 

една организация. От тази гледна точка двете понятия „предприемачество“ и „вътрешно 

предприемачество“ могат да бъдат използвани свободно в рамките на една организация. 

(Bernard, 2017).   

От икономическа гледна точка се смята, че вътрешното предприемачество би било 

генератор на по-голяма икономическа активност в наши дни, както и би довело до подобрена 

икономическа стабилност, обикновено извън традиционната среда, базирана на 

производството. В трудовете на Фоба се посочват четири основни характеристики, които 

идентифицират вътрешното предприемачеството (Foba, 2007):  

 
16 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 в секция на Факултет „Бизнес и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТЕОРИЯТА ЗА ВЪТРЕШНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРЕЗ ХХI-ви ВЕК 
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(1) Корпоративен или нов бизнес. 

(2) Проактивност. 

(3) Самообновяване или трансформация. 

(4) Конкурентна агресивност. 

Oсвен тези четири характеристики, описани по-горе, има още пет вторични 

характеристики, които могат да бъдат намерени при повечето, ако не и при всички вътрешни 

предприемачи. Това са (Foba, 2007): 

(1) Стратегия. 

(2) Иновативност. 

(3) Автономност. 

(4) Поемане на риск. 

(5) Изграждане на екип. 

Тези фактори действително „позволяват“ упражняването на вътрешно предприемаческо 

поведение в корпоративната среда и следователно също трябва да бъдат взети предвид, 

когато се оценява вътрешното предприемаческо поведение в организациите.  

Концепцията на вътрешното предприемачество се разглежда като подпомагане 

развитието на  иновативни служители в еднa организация, от се очаква да предприемат нови 

действия и поемат съответния риск (Antoncic & Hisrich, 2003). Тук постепенно се преминава 

към определението за индивидуалният подход към личността, която описва профила на 

вътрешния предприемач.  

През 2003 г. Heinonen & Korvela проучват концепцията за вътрешно предприемачество, 

неговите предпоставки и резултати. Подобно на други изследователи тяхната основна 

дефиниция за вътрешното предприемачество е тази на предприемаческите мерки, прилагани 

в рамките на установена организация; те допълнително разширяват своята дефиниция, като 

добавят, че вътрешното предприемачество започва с процеса на идентифициране на 

потенциална възможност и нейното използване по иновативен начин, за да се постигнат 

желаните цели на организацията (Heinonen & Korvela, 2003). Те идентифицират две важни 

отличителни черти на вътрешното предприемачество. Първата е ангажиментът към 

иновациите, а втората е стратегическото обновяване. 

Други учени (Zubair at al., 2020) представят своите виждания относно вътрешното 

предприемачество за инженери и посочват, че жизненоважната ключова роля в 

предприемачеството се приписва на иновациите. Според Сака (Saka, 2014) без иновации 

компаниите привикват с предишните си серии от постижения и победи и в крайна сметка 

могат да отпаднат или дори да излязат от бизнеса, ако не предприемат непрекъснати 

иновации и вътрешно предприемачество.   

Според Ireland, Hitt и Sirmon вътрешното предприемачество се дефинира като 

създаване на организационно начинание и стратегическо обновяване, предизвикано от 

служителите; така то става от решаващо значение за организациите в усилията им да оцелеят 

и да запазят своето конкурентно предимство (Gawke et al., 2019). 

В допълнение към формирането на пълна и ясна представа за вътрешното 

предприемачество се придава голямо значение  на динамиката, дигитализацията и 

иновациите, тъй като много рутинни процедури са автоматизирани и нови работни 

процедури трябва да бъдат създадени или модифицирани. Това е част от подобреното 

вътрешно предприемачество.  

Краузер и Вебер определят два аспекта на вътрешнопредприемаческия процес: 

възприемането на иновационния потенциал (известно като разпознаване на възможности) и 
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действието върху тези иновационни потенциали в рамките на проекти, известни като 

реализация на възможностите (Kreuzer & Weber, 2020). От тук може да се отбележи, че 

вътрешното предприемачество е част от новото мислене и осъзнато поведение. То е свързано 

с разкриване на личния потенциал и неговото развитие във всяка една област на 

организацията. 

Според Cadre и Badulescu вътрешното предприемачество е за служители, които имат 

смелостта да трансформират организацията. Вътрешните предприемачи не са специалисти с 

изключителна подготовка и способност да използват натрупаните знания за иновации или да 

трансформират организацията в успех (Divakara, 2019). Но трябва да се отбележи, че 

израстването на служителите във вътрешни предприемачи не е лесна работа. Това може да 

стане чрез култивиране и възлагане на отговорност и вяра на служителите.  

В Русенския университет се провеждат различни проучвания, които също могат да 

обогатят възможните приложения на вътрешното предприемачество. Коцев поставя акцент 

върху субординацията на мениджърите (Kotsev, 2022), което е важна предпоставка за 

ефективното управление на вътрешния предприемач, а Симеонова и Недялков представят и 

какви конкретни подобрения могат да се извършат в машиностроително предприятие въз 

основа на лийн мениджмънта (Simeonova & Nedyalkov, 2020). Вътрешните предприемачи са 

изправени и пред нарастващите предизвикателства на дигиталната инфраструктура 

(Antonova et al., 2021). Бонева също изследва дигиталните трансформации на компаниите 

(Boneva, 2018). Други учени поставят акцента върху необходимостта иновациите да 

отговорят на природосъобразните очаквания на клиентите (Todorova at al., 2018), а Стойчева 

и Антонова наблягат върху подобряване на управленските функции в малки производствени 

предприятия за развитие на нови продукти (Stoycheva & Antonova, 2016). Социалните 

дейности също са поле за вътрешно предприемачество - Братоева представя вътрешното 

предприемачество в социалните дейности чрез терапия на деца с животни (Bratoeva, 2021), а 

Попова изследва пред какви социални рискове са изправени организациите в условия на 

пандемия (Popova, 2021). 

В Таблица 1 са представени подбрани различни концепции за вътрешното 

предприемачество и неговото научно развитие след 2000 г. Списъкът може да бъде разширен 

и с други научни трудове, които не са обхванати в настоящия доклад. 

 

Таблица 1. Учени, допринесли за развитие на концепцията за вътрешното предприемачество 

след 2000 г. 

№ 
Име на учените и година Определния за същността на вътрешното 

предприемачество 

1 

Антончич и Хисрич (2003)  Вътрешно-предприемаческите процеси продължават 

в рамките на съществуваща компания, независимо от 

нейния размер.  

2 

Куратко и др. (2005) Поведение, което изисква организационни санкции и 

ресурсни ангажименти за целите на разработването на 

различни видове иновации, създаващи стойност. 

3 

Rutherford and Holt (2007) Вътрешното предприемачество е процесът на 

подобряване на способността на фирмата да 

придобива и използва иновативните умения и 

способности на членовете на фирмата. 

4 

Ирландия и др (2009) Стратегията за корпоративно предприемачество е 

директна визия или ориентиран към визия подход за 

целенасочено и непрекъснато подмладяване 

организацията и оформяне обхвата на нейните 

операции чрез признаване и използване на 

предприемаческите възможности. 
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5 

Паркър (2011) Това е практика за развитие на нов бизнес в рамките 

на съществуваща организация, за да се използва нова 

възможност и да се създаде икономическа стойност.  

6 

De Villiers-Scheepers 

(2012) 

Корпоративното предприемачество е многоизмерно 

явление. То описва процеса, от който утвърдените 

фирми могат да действат иновативно, рисково и 

проактивно. 

7 

Kearney et al. (2013) Набор от дейности на организационно ниво, които се 

фокусират върху откриването и преследването на 

нови възможности чрез поемане на риск. 

 

Въз основа на събраната и структурираната информация в Таблица 1 може да се 

проследи развитието на вътрешното предприемачество след 2000 г. до наши дни. 

 

ИЗВОДИ  

След направените проучвания може да се обобщи, че концепцията на вътрешното 

предприемачество се обогатява през XXI-ви век и включва областите, които трябва да 

подлежат на постоянно развитие. Вътрешното предприемачество се превръща във важна част 

от всяка една фирма/организация и служи като основа на нейното подобрение. То се 

възприема като процес, поведение, визия, стратегия, подход, явление, набор от дейности. За 

неговото осъществяване ключова роля има вътрешната организация на предприятието, която 

да регулира интензивността и обхвата на дейности, извършвани от вътрешните 

предприемачи. 

Въз основа на направените анализи става ясно, че благодарение развитието на 

вътрешното предприемачество една организация може да бъде конкурентоспособна и да 

остане по-дълго време на бързо развиващия се пазар. Ето защо вътрешното 

предприемачество заема сериозно място във формулата на нейния успех. 

Направените проучвания са част от докторантски изследвания в Русенския 

университет, насочени към вътрешното предприемачество в машиностроителни фирми.  
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Abstract: The COVID-19 pandemic has created variety of pure risks in the corporate environment. Some of them 

are related to the human resources, because humans were the main victims of this disease. Most of the insurance 

companies have managed to keep their profit by refusing to pay health compensations to the people who suffered the 

COVID-19 illness. The purpose of this report is to compare different multinational insurance companies in Bulgaria 

and analyze their health payments policy in the period of COVID-19. The tasks are: (1) to outline the main purpose of 

the health insurance in benefit to people and their employers; (2) to present the offers of different multinational 

insurance companies in Bulgaria; (3) to compare these offers in terms of benefits to the personnel. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Пандемичната обстановка, породена от COVID-19, създаде различни корпоративни 

рискове. Някои от тях са насочени към човешките ресурси, поради естеството на пандемията. 

Почти всички застрахователни компании в България отказват изплащане на застрахователни 

обезщетения в полза на лицата, които са се разболели от COVID-19.  

Целта на настоящия доклад е да представи сравнително изследване на международните 

застрахователни компании в България като анализира политиките им за изплащане на 

обезщетения в период на пандемия. Задачите пред доклада са следните:  

(1) Да се очертаят основните ползи от застрахователни договори в подкрепа на 

служители и работодатели. 

(2) Да се проучи предлагането на застрахователни оферти от различни международни 

животозастрахователни компании, които оперират в България. 

(3) Да се се изведат ползите от животозастраховането за служители и работодатели. 

При разработването на доклада е ползван многогодишния професионален опит на 

Зорница Абанозова в сферата на животозастраховането в Северна България. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Основни ползи от застраховките в подкрепа на служители и работодатели 

Застраховането е част от живота на почти всеки човек по един или друг начин. В 

България голям процент от обществото все още не приема доброволното застраховане като 

 
17 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 в секция на Факултет „Бизнес и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: РИСКОВЕ В ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА 

ПОЛИТИКА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ В ПЕРИОД НА ПАНДЕМИЯ. 

mailto:zoriabanozova@gmail.com
mailto:dpavlov@uni-ruse.bg
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нормална дейност. Може би това се дължи на корена на думата „застраховане“, а именно 

„страх“. В Западна Европа застраховането е изключително добре развито. На английски език 

застраховка е „insurance” с корен „sure” в превод „сигурност“. Друг фактор за развитие на 

застраховането е културата и манталитета на хората в тези държави. За тях е приоритет да 

имат за всеки един аспект от живота си определен вид застраховка, която да отговаря на 

техните нужди и потребности. 

Застраховането се дели на две големи части: общо застраховане и животозастраховане. 

Предмет на общото застраховане е застраховането на риска от унищожаване или повреждане 

на движимо или недвижимо имущество. Животозастраховането представлява застраховане 

на риска от настъпване на различни събития, свързани с живота и здравето на застрахования. 

Застраховането може да се разглежда и като: Индивидуално, групово и фирмено 

застраховане. 

„Рискът” е основно понятие в застраховането, което включва в себе си едновременно 

несигурността относно настъпването му в бъдеще и факта, че изходът или развитието на 

дадена ситуация може да ни постави в по-неблагоприятно положение от това, в което се 

намираме (Pavlov, 2021). 

Застрахователен риск – oбективно съществуваща вероятност да се настъпи събитие, 

което да причини загуби (увреждане, погиване на имуществено или неимуществено благо) 

като: загуба на живот, загуба на трудоспособност (временна и трайна), загуба на доход (от 

заплата, наем, бизнес), загуба или повреждане на имущество и други. (ABI, 2017) 

Рисковете в застраховането трябва да са случайно настъпили събития. Не е възможно 

да се сключи застраховка за случай, който със сигурност ще настъпи. Това изключва 

неизбежните събития като вреди, причинени от износване, триене и изхабяване. Пример, 

който излиза от това правило е сключването на застраховка “Живот”, тъй като смъртта е 

едно от малкото сигурни неща. Това, обаче, което е несигурно, е определянето на точния 

момент. (ABI, 2021) 

Състояние на сектора животозастраховане в България по време на пандемия 

Пандемията COVID-19 постави на дневен ред въпроса как да бъдат покривани 

бъдещите загуби при пандемии и каква роля би могъл да играе застрахователният сектор. 

Ситуацията е различна при животозастрахователните полици, които често не изключват 

пандемичен риск, тъй като експозициите могат да бъдат моделирани на база исторически 

данни. При здравните застраховки покритието зависи от лимита на исковете предвид 

капацитета на националните здравни системи, затова ролята на застрахователите при 

осигуряване на здравно застраховане варира значително. (Abanozova, 2021) 

Застрахователните дружества не могат да плащат за загуби, за които не са получили 

премии, а изискването застрахователите да плащат ретроактивно за щети, за които не са 

заделени резерви, може да застраши както способността им да плащат щети, така и 

финансовата стабилност на целия сектор. В това отношение секторът е извлякъл важна поука 

от кризата, а именно – наличието на прецизно дефинирани общи условия, с които 

потребителят е наясно какви рискове му се покриват и кои – не. (ABI, 2020) 

Комисията за финансов надзор (КФН) проучва и установява следните особености в 

дейността на застрахователните дружества в България по време на пандемията, причинена от 

COVID-19: 

• 15 застрахователни дружества у нас предлагат такива застрахователни продукти и 

предоставят покритие по риска „епидемия/пандемия“ по всички продукти, 

съдържащи този риск. 

• 10 застрахователни дружества предлагат продукти с покритие за риск 

„епидемия/пандемия“, както и продукти с изключен риск „епидемия/пандемия“.  
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• 7 застрахователни дружества предлагат само продукти с изключен риск 

„епидемия/пандемия“. 

В Табл.1 са представени и конкретни сравнения на международни застрахователни 

дружества в България.    

Таблица 1. Международни застрахователни дружества в България с включен/изключен 

риск “епидемия/пандемия” 

Застрахователни 

дружества 

Застрахователни продукти Риск COVID-19 

Алианц ➢ Инвестиционни застраховки 

Живот. 

➢ Рискови застраховки Живот. 

➢ Алианц Здраве – групова 

медицинска застраховка. 

➢ Фатален край и COVID-19. 

➢ Фатален край и COVID-19. 

➢ Не покрива COVID-19. 

 

Уника ➢ Здравни медицински 

застраховки. 

➢ Инвестиционни застраховки. 

➢ Застраховки Живот. 

➢ Групова рискова застраховка 

Живот, специална оферта с 

покритие COVID-19. 

 

Застрахователят изплаща само 

откупната стойност за събития, 

произтичащи от Световната 

здравна организация (СТО), в т.ч. 

профилактични прегледи и 

изследвания за тяхното 

установяване и/или отхвърляне, 

като и в следствие на новопоявила 

се болест и/или епидемия с 

опустошителен характер. 

Булстрад Живот ➢ Здравни медицински 

застраховки. 

➢ Инвестиционни застраховки. 

➢ Застраховки Живот. 

Не покриват COVID-19. 

ЖЗИ ➢ Групова рискова застраховка 

Живот, специална оферта с 

покритие COVID-19. 

➢ Рискови застраховки живот. 

Фатален край и COVID-19. 

Дженерали ➢ Здравни медицински 

застраховки. 

➢ Рискови застраховки Живот. 

Застрахователят не изплаща 

застрахователни обезщетения за 

събития, произтичащи от 

заболявания, обявени като 

пандемия от СТО. 

Евроинс ➢ Застраховки Помощ при 

пътуване. 

➢ Застрахивки Отмяна на 

пътуване. 

Фатален край и COVID-19. 

ДЗИ Живото-

застраховане 

➢ Здравни медицински 

застраховки. 

➢ Инвестициионни застраховки. 

➢ Застраховки Живот. 

Застрахователят не изплаща 

застрахователни обезщетения за 

събития, произтичащи от 

заболявания, обявени като 

пандемия от СТО. 

 

Ползи от животозастраховане за работодатели и служители 

Данните от Табл 1 показват, че не всички международни застрахователни дружества в 

България включват рискове в застрахователните договори, свързани с COVID-19. От друга 
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страна, понижената стопанска активност, породена от пандемията, е и продължава да е 

изпитание както за стопанските организации, така и за хората. Служителите са най-големият 

капитал във всяка една компания. Ето защо, българският работодател търси 

удовлетвореността на своите служители и може да им предложи пакет от социални 

придобивки, сред които: 

• Групова Рискова застраховка – защита срещу риск от злополука по време на работа 

или през свободно време. 

• Трудова злополука – задължителна отговорност. 

• Групова застраховка “Живот” – спестовна, която може да се ползва за данъчно 

облекчение. 

• Здравна застраховка – не толкова ефект от пандемията, колкото е свързано с 

несекващата нужда на хората да получават бърз и надежден достъп до медицински 

услуги и грижа за здравето. Тя дава възможност не само да не чакат за 

общопрактикуващ лекар, но и да могат да се консултират навреме със специалист, 

както и да получат светкавичен достъп до скъпоструващи диагностични методи и 

технологии, за които иначе трябва да чакат с месеци. При болничната помощ те 

допринасят не просто за подобрени битови условия, а и за достъп до консумативи, 

оборудване и медицински изделия, които иначе биха били сериозно финансово 

предизвикателство.  

В условия на висока конкуренция все повече работодатели предлагат застрахователни 

пакети на служителите си, които са станали стандартни при назначаване на работа. 

Пазарната икономика изисква човек сам да се погрижи за себе си, което предопределя и 

важността на здравното застраховане в полза на индивида и неговото семейство (Nestorova, 

2022). 

 

ИЗВОДИ  

В България животозастрахователните услуги се предлагат основно от чуждестранни 

застрахователни дружества. Пандемията, причинена от COVID-19 и мерките срещу 

ограничаване на разпространението ѝ, засегнаха не само икономическия живот, но и 

здравето и живота на много хора. В тази връзка все по-актуален става въпросът за това какво 

е мястото на застрахователния сектор и дали застрахователните полици покриват 

негативните последици от подобни събития като COVID-19. Очакванията са, че много 

застраховани лица ще използват своите застраховки, за да покрият загубите си. 

Предвид мащаба на загубите, които трябва да бъдат покрити, е ясно, че пандемията не е 

риск, който може да се носи самостоятелно от застрахователната индустрия или от 

публичния сектор. Индивидите също трябва да предприемат нужните действия за опазване 

на здравето си и запазване на финансовия потенциал на семействата си при заболявания. 
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Abstract: This report analyzes the debt of the municipalities in Bulgaria for three years. The centralization of tax 

revenues in the country, the ever-increasing costs of municipalities, and restrictions in legislation on self-financing 

make it impossible the municipalities to cover their costs. A study of municipal debt arises from the need to target 

public spending and meet the needs of citizens most effectively. The financial indicators for the municipalities for the 

analyzed period published by the Ministry of Finance show that the scheduled liabilities of all municipalities in the 

country at the end of 2021 amount to BGN 126 million. The amount of overdue liabilities is formed by 129 

municipalities, which is 49% of all municipalities. At the end of 2021, 101 municipalities have a negative budget 

balance, in 2020 - 74 and in 2019 - 140, which shows the preservation of the approximate number of municipalities that 

end the financial year with a negative budget balance. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Централизацията на данъчните приходи в страната, непрекъснато увеличаващите се 

разходи на общините, както и ограниченията в законодателство за собствено финансиране, 

довеждат до невъзможност общините да покриват разходите си. Финансовото обезпечаване 

на разходната част на бюджета е затруднение за голяма част от общините в България, като 

субсидиарността ги ограничава спрямо централното финансиране. Нарастващите задължения 

на общините довеждат до невъзможност в количеството и качеството на предоставяните 

услуги на местното общество (Найденов, 2019). Изследване на общинския дълг се поражда 

от необходимостта за най-ефективно насочване на публичните разходи и задоволяване 

потребностите на гражданите.  

Хипотеза на изследването: Липсата на фискална децентрализация води ли до 

увеличение на общинския дълг за периода 2019-2021 г. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Приходна и разходна част на общинския бюджет. Общински дълг  

Съобразно спецификата на осъществяваната дейност, бюджетните предприятия са 

икономически единици, които осъществяват дейността си, чрез финансиране с бюджетни 

средства, като извършват „законосъобразна дейност, в резултат на което се осъществяват 

разходи, реализират се приходи, изготвят се финансови отчети и се получават средства 

под формата на бюджетни финансирания“ (Матеева, 2020). Управлението на предприятия 

от публичния сектор е политика на държавата, чрез прилагане на еднакви правила за 

 
18 Докладът е представен на студентската научна сесия на Факултет „Бизнес и мениджмънт“, 

19.05.2022г., с оригинално заглавие на български език: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТТА 

НА ОБЩИНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2019 Г. – 2021 Г. 

mailto:nstoyanova@uni-ruse.bg
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корпоративно управление и оповестяване (Стоянов, Фесчиян, Савова-Симеонова, 2005). Чрез 

провежданата държавна политика в областта на публичните предприятия се постигат цели на 

действие в определени области, при използване на икономически и административни методи 

(Николов, 2016). 

Като основна административно-териториална единица, общината осъществява местно 

самоуправление (Закон за местното самоуправление и местната администрация). Кметът на 

общината е първостепен разпоредител с бюджетни средства. В изготвянето и изпълнението 

на бюджета на общините се включват всички приходи и разходи, които са необходими и 

извършени за осъществяване на дейността. Постъпленията в бюджета не са целеви и служат 

за покриване на плащания, като паричните постъпления в лева се централизират в системата 

на единната сметка. Специфика на общинските бюджети е, че предприети мерки, които 

водят до трайно намаляване на бюджетните приходи, се компенсират с мерки, водещи до 

намаляване на разходите. Разходната част на бюджета на общините включва разходи за 

делегирани от държавата дейности и разходи за местни дейности. 

Извършваните разходи от общините са до размера на постъпленията в него, като 

общината не може да извършва разходи и да поема задължения за разходи, които 

надвишават общия размер на утвърдените разходи по бюджета. Разходите в бюджета на 

общините включват: 

• разходи за работни заплати и осигуровки – до определените в нормативните актове 

размери; 

• средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в общината – в 

размер до 3% от утвърдените разходи за работни заплати на лицата, които са 

назначени по трудов договор; 

• представителни разходи – на общинския съвет, при спазване нормативните 

разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната 

година; 

• разходи за пътуване – в границите на населеното място, когато това произтича от 

характера на трудовата им дейност; както и от местоживеенето до местоработата и 

обратно, в определени случаи; 

• капиталови разходи – в размери, утвърдени в Закона за държавния бюджет на 

Република България за съответната година. Общините нямат право да финансират 

разходи за общинската администрация за леки автомобили, включително за 

плащания по договори за лизинг от предходни години, мобилни телефони и 

стопански инвентар, със средства, които са от целеви субсидии за капиталови 

разходи. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, се 

одобряват с решение на общинския съвет (Донкова, 2019). 

В чл. 130а на Закона за публичните финанси са дефинирани критериите на база които 

се приема, че общините имат финансови затруднения, сред които задължения за разходи по 

бюджета на общината, надвишаващи 15 на сто от средногодишния размер на отчетените за 

последните 4 години, бюджетно салдо за последните три години с отрицателна величина и 

др. Нарастващите задължения на общините в България изискват предприемане на дейности 

за увеличаване събираемостта на местните данъци, за повишаване на дискалната позиция и 

финансовата самостоятелност (Павлова-Бънова, 2021). 

Изследване задлъжнялостта на общините за периода 2019-2021 г. 

Финансовите показатели за общините за анализирания период публикувани от 

Министеството на финансите на база изискванията на чл. 130г, ал. 2 от ЗПФ, показват че 

посрочените задължения на всички общини в страната в края на 2021 г. са в размер на 126 

млн. лв. Сумата на просрочените задължения се формира от 129 общини, което представлява 

49% от всички общини. Без просрочени задължения завършват 2021 г. 136 общини, а с 
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намалени просрочени задължения 87 общини. Просрочените задължения на общините в 

делегираните от държавата дейности са в размер на 2,4 млн. лв., а в сметките за средства от 

Европейския съюз и в другите сметки – 7,3 млн. лв. В сравнение с 2020 г. се отчита общо 

намаление на просрочение задължения на общините с 13,7 млн. лв. За 2021 г. 87 общини 

намаляват размера на просрочените си задължения с 36,7 млн. лв., като за същия период 48 

общини увеличават просрочените си задължения с общо 27,6 млн. лв.  

В периода 2019-2021 г. 13 общини отчитат отрицателно бюджетно салдо (таблица 1). 

 

Таблица 1. Общини с отрицателно бюджетно салдо за периода 2019-2021 г.  

Община 
2019 – бюджетно 

салдо (в хил. лв.) 

2020 – бюджетно 

салдо (в хил. лв.) 

2021 – бюджетно 

салдо (в хил. лв.) 

Хаджидимово - 27 -312 -183 

Якоруда -236 -147 -549 

Малко Търново -119 -245 -638 

Козлодуй -918 -1616 -1014 

Крушари -454 -1773 -187 

Чипровци -447 -421 -2135 

Батак -755 -188 -186 

Брацигово -1971 -685 -111 

Сърница -217 -4 -657 

Борино -1304 -2362 -205 

Венец -892 -572 -242 

Върбица -361 -618 -106 

Хитрино -5074 -760 -929 

 

В края на 2021 г. общо 101 общини са с отрицателно бюджетно салдо, през 2020 г. – 74, 

а през 2019 г. – 140, което показва запазване в приблизителния брой на общините, които 

завършват финансовата година с отрицателно бюджетно салдо. През 2021 г. 9 от общините 

нарушават предвиденото ограничение по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ като надвишават 15 на сто от 

средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за 

последните три години. Общините за 2021 г. са Симитли (42,6%), Якоруда (19,7%), Криводол 

(20,2%), Берковица (17,6%), Белово (17,8%), Кнежа (34,9%), Мъглиж (16%), Стара Загора 

(15,9%) и Ивайловград (30,7%). За 2020 г. общините нарушаващи ограничението са 8, сред 

коит отново Симитли, Якоруда и Криводол. През 2019 г. общините, които нарушават 

посоченото ограничение отново са 8. 

През 2019 г. 24 от общините за със задължения за разходи по бюджета на общината, 

които надвишават 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 

години. За 2020 г. общините са 15, а за 2021 г. – 11. За тригодишния период Септември и 

Белоградчик сад вете общини, които превишават стойността на показателя. 

 

Таблица 2. Първи пет общини с най-големи стойности на показателя задължения за 

разходи по бюджета на общината, надвишаващи с 15 на сто от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните 4 години 

Година Община Превишение 

2019 Неделино 77,70% 

Белоградчик 68% 

Доспат 59,80% 
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Велинград 54,70% 

Септември 53,50% 

2020 Белоградчик 59,90% 

Доспат 55,40% 

Септември 55,10% 

Велинград 47,70% 

Кресна 45,70% 

2021 Струмяни 66,20% 

Септември 56,20% 

Доспат 51,10% 

Белоградчик 44,90% 

Кърджали 37,50% 

 

През 2019 г. общините с налични към края на годината поети ангажименти за разходи 

по бюджета на общината, надвишаващи с 50 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години са общо 38, като с най-големи отклонения са Чепеларе, 

Марица, Ловеч, Бургас и Девин. За 2020 г. общият брой на общините по посочения показател 

са 48, а за 2021 г. – 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Промяна в общините по показател поети ангажименти за разходи по бюджета 

на общината, надвишаващи с 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години 

 

Общините, които през 2019 г. са с налични към края на годината просрочени 

задължения по бюджета на общината надвишаващи с 5% отчетените за последната година 

разходи на общината са общо 55, като с най-големи отклонения са Чепеларе, Велинград, 

Белоградчик, Доспат и Неделино. За 2020 г. общият брой на общините по посочения 

показател е 33, като се отличават с най-големи отклонения Доспат, Белоградчик, Велинград, 

Струмяни и Димово, а през 2021 г. отново същите общини се отличават с най-големи 

отклонения сред останалите 20. 
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Фиг. 2. Брой общини с налични към края на годината просрочени задължения по 

бюджета на общината надвишаващи с 5% отчетените за последната година разходи на 

общината за периода 2019-2020 г. 

 

През 2021 г. общините, които отговарят на три и повече от критериите за определянето 

има като такива с финансови затруднения са 7. За сравнение през 2020 г., броят им е 9, а през 

2019 г. – 16, т.е. за тригодишния период се намалява общия брой на общините определи като 

такива с финансови затруднения. Общини, които трайно са определени като такива 

изпитващи финансови затруднения са Димово и Септември.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Динамика в размера на просрочените задължения на общините за периода  

2019-2021 г. 

Динамиката в размера на просрочените задължения за общините (фигура 3) за 

тригодишния период показва близки стойности през 2019 и 2021 г. и значително по-висока 

стойност през 2020 г. Общинският дълг и общинските гаранции през 2021 г. е в размер на 

1 395 млн. лв., от който 50,5 % (705 млн.) вътрешен и 49,5 % (691 млн. лв.) външен дълг. 82% 

от общинския дълг през 2021 г. е предназначен за финансиране на инвестиционни проекти. 

През 2020 г. общинският дълг и общинските гаранции са в размер на 1 442 млн. лв., а през 
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2019 г. – на 1448 млн. лв. Общините, които са определени като такива с финансови 

затруднения: 

• През 2019 г. са 16. 

• През 2020 г. – 9. 

• През 2021 г. – 7. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на задлъжнялостта на общините в България показва високи стойности по 

отделните показатели за просрочване на задълженията, което поажда необходимост от 

подобряване ефективността в усвояването на средства и управлението на общинските 

бюджети. За постигане на висока ефективност е необходимо общините при ясни индикации 

за достигане на критични стойности по отделните показатели да предпримат и изпълняват 

оздравителни планове, а не единствено в случаите когато са определени на база критериите 

като общини с финансови затруднения. 
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Abstract: The study, presented in this paper, is needed because of an idea of starting a business organization - 

an event agency named "Pleasure". A research of the competition and the consumers’ needs and attitudes is needed in 

order to generate the right decisions for the start up. The objective of the elaboration is to identify the advantages and 

disadvantages of competition and to highlight the image of the "desired" event agency in advance, receiving feedback 

on the most popular services for packages and the prices that customers are willing to pay for them. In result of the 

study the authors would be able to suggest some decisions to the new event agency. 

Keywords: research, consumers’ needs and attitudes, event agency, competition strengths and weaknesses 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Проучването, което е представено в настоящата разработка, е свързано с идея за 

стартиране на бизнес организация – агенция за организиране на събития, наречена „Pleasure”. 

Необходимо е проучване на конкуренцията и нуждите и нагласите на потребителите, за да се 

генерират правилните решения за стартиране. 

Целта на разработката е да се установи какви са предимствата и недостатъците на 

конкуренцията и предварително да се открои образа на „желаната” агенция за събития, 

получавайки обратна връзка относно най-търсените услуги за пакети, от които 

потребителите имат нужда. Залага се предположението, че конкурентните предимства на 

агенцията ще бъдат коректността, отговорността и добрите взаимоотношения с клиентите. 

Също така смятаме, че основните потенциални потребители на агенцията за събития, които 

ще вземат решенията за ползването на услугите й, ще бъдат жени, обвързани, най-вероятно с 

дете.  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Методика на проучването 

 
19 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: ПРОУЧВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ НАГЛАСИ 

КЪМ АГЕНЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ “PLEASURE”. 

mailto:mtodorova@uni-ruse.bg
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Проучването е извършено чрез метода на анкетиране с цел да се събере първична 

информация по въпроси, които касаят стартирането на конкретния бизнес.20 Разработена е 

онлайн анкетна карта в google формуляр, състояща се от три групи въпроси: (1) въвеждащи - 

целят да запознаят анкетиращите с конкуренцията и нейните силни и слаби страни, (2) 

същински – отговорите им ще покажат желанията на целевите потребители и ще ориентират 

какъв продукт търсят те и (3) заключителни – демографски - за дефинирана на профила на 

анкетираните потребители. В резултат ще може да се оформи по-конкретно идеята за 

стартиращия бизнес и да се предложат конкретни решения за нейното бъдещо 

функциониране. 

Въпроси номер 1, 2 и 3 имат за цел да въведат анкетираните в темата, както и да 

покажат какъв процент от хората са използвали подобни услуги.  

Въпроси номер 4, 5 и 6 целят да се проучи конкуренцията - силните и слабите ѝ страни, 

за да се прецени какво би могло да направи стартиращата агенция за организиране на 

събития конкурентноспособна. 

За да се разбере кои са услугите, които трябва да бъдат включени в пакетите на агенция 

„Pleasure” са зададени въпроси 7, 8, 9 и 10.  

Въпрос 11 би трябвало да покаже очакваната ангажираност на клиентите, а 12, 13, 14 и 

15 – как да се съобразят цените. Въпрос 16 ориентира какво трябва да съдържа един пакет. 

Въпроси от 17 до 24 са заключителни и дават демографския и социално-икономически 

профил на евентуалните клиенти на стартиращата агенция “Pleasure”. 

Анкетната карта беше тествана чрез разпространението ѝ сред 10 приятели и познати. 

След уточнения, които бяха направени, анкетата беше публикувана в групи за майки в 

социалните мрежи, тъй като това е предполагаемата ни аудитория. 

За определяне на извадката бяха направени следните съображения: генералната 

съвкупност са всички жени на възраст между 20 и 50 години в България, като общият ѝм 

брой към 31.12.2020 г. е 1 299 31721; приема се 10% грешка в точността на извадката; обемът 

на извадката следва да е поне 68 анкетирани22. На анкетата са отговорили 100 жени в 

посочената възрастова група. Анкетата може да се види на адрес 

https://forms.gle/i5WxLD52Z6C5BzK1A. 

 

Резултати от проучването 

Почти ¾ от анкетираните не са използвали услугите на агенция за събития, което 

означава, че трябва да 74% да бъдат насърчени да използват услугите на агенция “Pleasure” и 

26% да бъдат убеждавани, че услугите ѝ са по-добри от тези на вече използваните от тях 

агенции. От 100 човека само двама не биха използвали услугите на агенция за организиране 

на събития, което е страхотен успех. Очаквано, най-много биха използвали за сватба и 

съвсем неочаквано – цели 34% от хората желаят да организират тематични партита. 

Фиг. 1. Събития, за които анкетираните биха използвали агенция 

 
20 https://e-learning.uni-ruse.bg/  
21 https://www.nsi.bg/bg 
22 http://www.raosoft.com/samplesize.html 
 

https://forms.gle/i5WxLD52Z6C5BzK1A
https://e-learning.uni-ruse.bg/
https://www.nsi.bg/bg
http://www.raosoft.com/samplesize.html
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Фиг. 2. Използвани от анкетираните агенции за организиране на събития 

 

Фиг. 3. Силни страни на конкурентите 

 

Относно положителните страни на използваните конкурентни агенции за събития, 

седем души са отговорили не особено конкретно, като са посочили „всичко“, 6 са доволни от 

това, че персонала на агенцията е бил изпълнителен, четирима са останали с впечатление за 

точност, по трима души са дали отговорите лесна комуникация, коректност и бързина, по две 

точки имат и прецизността, отношението, качеството и цената, един човек е доволен от 

резултата и един от перфекционизма от страна на агенцията.  На този въпрос имаме и бонус 

отговори: „Не се наложи аз да се занимавам с разни досадни неща”; ”Че слушат какво точно 

искаме и не си ровят в телефоните, записват и са усмихнати. На никой не му трябват нерви 

излишно.”; „Те просто прегърнаха идеята ми и направиха всичко, без да ме питат дали 

одобрявам или не. Напълно се доверих и останах очарована/дори е малко са се каже/.” 

Относно недостатъците на конкурентите, при трима души се е получило леко 

разминаване между това, което са искали и това, което са получили. На един настойчиво са 

предлагани неща, които не харесва, а друг казва: „Не ни се получи комуникацията и дамата 

реши да си прави каквото е наумила, а не каквото аз исках. Накрая платихме сума с 550 лв. 

над уговореното.” Най-дългият отговор на въпроса какво не е било удовлетворяващо в 
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обслужването гласи: „В интерес на истината отидох до агенция за кръщенето на сина ми и 

там не бяха особено заинтересовани да ми вземат парите! Казаха ми от къде да си напечатам 

стикерите за бурканите с мед! Нямаха никакво желание дори да ми предложат нещо..... Аз си 

организирах всичко и доста добре ми се получи! Не бих се занимавала със сватбата няма да 

успея да направя всичко и ще ми трябва агенция, но дано до тогава в моя град да намеря 

подходяща!” 

Според анкетираните най-важните неща в процеса на организиране на събитие чрез 

агенция са подредени по следния начин: точност, отношение, ангажираност и комуникация. 

На Фиг. 4 са показани най-важните услуги, които потребителите очакват да получат от 

такава агенция. Освен това беше установено, че не желаят да се сформират отделни пакети, 

като 67% желаят да им се сформира индивидуална цена и пакет, според конкретните 

желания. 

Установено беше също така, че най-много време потребителите биха отделили за 

организирането на своята сватба, като явно е строго индивидуално дали от 2 до 5, между 5 и 

10 или дори над 10 часа. Абитуриентският бал категорично трябва да се организира за до 2 

часа, както и Кръщенето, като в някои случаи отново може времето да е над 2 часа. 

 

 
Фиг. 4. Най-важните елементи на услугите, предлагани от агенции за събития 

  

Печалбата за организатора на събития, която можем да залагаме за Кръщене и 

Абитуриентски бал е между 150 и 300 лв, а за сватба между 300 и 600 лв, като в някои по-

големи и времеемки събития, може да е дори над 600 лв. 

Общата цена за Кръщене трябва да е средно около 500 лв, тъй като отговорите за под 500 и 

от 500 до 1000 лв са почти еднакви. 

При организиране на Абитуриентски бал нещата стоят по същия начин, а при 

организиране на сватба цената трябва да е между 9 000 и 12 000 лв. Естествено при всички 

може да има вариации спрямо индивидуалните нужди. 
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Фиг. 5. Сума, която анкетираните биха отделили за организиране на събитие/ за кръщене 

 

 
Фиг. 6. Сума, която анкетираните биха отделили за организиране на абитуриентски бал и 

сватба 
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От следващия въпрос в анкетата беше установено, че 68 човека от 100 биха искали 

тяхното събитие да е извън населеното място, в което живеят. Следователно е хубаво да се 

предлага възможност за хотелски настанявания и транспорт, както и изнесено тържество в 

гората/ планината и др. 

 

Профил на анкетираните 

Най-много от отговорилите са от област Русе – 32 човека. 21 са от област София, 10 от 

област Варна, 6 от област Бургас и 5 от област Пловдив. От 100 души, 2-ма не живеят в 

България. Няма отговорили, които живеят в област Габрово, област Добрич, област Монтана, 

област Пазарджик, област Разград, област Сливен и област Смолян. Цели 92% от 

анкетираните са жени, което затвърждава нашите предположения, че масово жените 

организират събития, но и със сигурност е повлияно от мястото за разпространение на 

анкетата и не е изключено да има и мъже, които го правят. Масата от респондентите са на 

възраст от 21 до 35 години, които нямат брак, но са обвързани, което ги прави идеални 

потенциални клиенти. 53 човека имат едно дете. 10 % имат две, което говори, че биха 

използвали нашите услуги съответно за Абитуриентски бал или Кръщене, а дори тези 34%, 

които все още нямат деца, в бъдеще бихме могли да спечелим като клиенти като 

организираме тяхното Изписване, Погача или Прощъпулник, и т.н. 

64% от респондентите са с висше образование, а 35% с основно. Само един от 

анкетираните е с основно и понеже има 5 анкетирани на възраст под 20 годишна възраст, се 

предполага, че той все още не е завършил образованието си. 

Работните сфери на респондентите са много разнообразни. Най-много от 

отговорилите – 22ма, се занимават с Управление и 

мениджмънт/Икономика/Финанси/Счетоводство, 15 с Медицина/фармацевтика/социални 

грижи, а 14 са в сферата на Административната и застрахователната дейност. 9% работят в 

сферата на Туризма, Хотелиерството и Ресторантьорството, а 8% в сферата на Науките 

(Социална, Природна, Стопанска), както и в сферата на Търговията. 

Нетният месечен доход на 37 души е между 500 и 1000лв, а на 31 е между 1000 и 

1500лв. Има и 19 души, които получават над 1500 лв., което значи, че са потенциални по-

платежоспособни клиенти. 

 

 

ИЗВОДИ  

Установи се, че агенциите за събития не са често предпочитани за организиране на 

събития, че потребителите търсят предимно качество и добро отношение и нямат нужда от 

нестандартни услуги за събития. От отговорите става ясно също, че няма нужда от пакети и е 

достатъчно да се създаде ценоразпис на предлаганите услуги, за да могат да се формират 

индивидуални оферти. Трябва да се има предвид, че трудът на агент за организиране на 

кръщене и абитуриентски бал трябва да е на цена между 150 и 300 лева, а този за сватба – 

между 300 и 600 лева. 

От проведената анкета можем да кажем, че профилът на нашия потенциален клиент е 

жена на възраст от 21 до 35 години, от град Русе, с висше образование, без брак, но 

обвързана, с едно дете, с нетен месечен доход от 500 до 1000 лв. Може да се каже, че този 

резултат e благоприятен, защото това е жена в детеродна и работоспособна възраст, 

потенциален потребител на услугите на агенция за организиране на сватба и/или 

кръщене/абитуриентски бал, поради семейното положение и целия профил положение. Става 

дума за ангажирана личност, която цени времето си и би се доверила на професионалисти, за 

да получи висококачествена услуга. 

В случай, че агенция за организиране на събития Pleasure бъде създадена трябва да се 

работи по нейните конкурентни предимства: 

- Точност - максимална коректност във взаимоотношенията с клиентите, както и 

стремеж за удовлетворяване техните изисквания с най-голяма прецизност. 
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- Отношение - развиване екипните отношения в колектива, с цел по-добра комуникация 

с клиентите и личен подход към всеки един. 

- Ангажираност - поемане отговорността и задължението за осъществяването на 

мечтаните събития на клиентите безпроблемно, чрез бонусна и санкционираща 

система на възнаграждение. 

- Добра комуникация - при провеждане на интервю за персонал, основното качество, 

което ще взема превес е емпатията с цел разбиране желанията на потребителя и 

неговите възгледи, което ще улеснява организацията на перфектното за него събитие. 
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Abstract: Processes in society have led to significant political and socio-economic changes. Limited natural 

resources and environmental problems have necessitated the co-management model - the participation of all 

stakeholder groups in decision-making. Co-management is broadly defined as an agreement between the state and 

other stakeholders and the distribution of power between the different actors. In order to realise this co-management, 

networks are created to address important societal issues related to ecology, social responsibility and the responsible 

and wise use of resources.  These networks include government organisations, local government representatives, local 

authorities, resource users themselves, the non-governmental sector and others. In order for these networks to function 

successfully, there is a question of leadership within them, who should take on this role to coordinate the whole process 

and ensure that the interests of all parties, as well as the most vulnerable groups in society, are preserved. 

 

Keywords: state, governance networks, co-management, leadership 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Развитието на обществото, ограничените природни ресурси и ориентирането към 

социална отговорност определят въвеждането, както на нов модел на вземане на решения, 

така и нов модел при разработването и внедряването на политики. С повишаването на 

административния и управленски капацитет на обществените организации и на 

полазвателите на различни ресурси все повече се налага тяхното участие в обсъждането и 

вземането на решения по въпроси и проблеми, които пряко ги засягат. Ко-мениджмътът се 

използва, като метод за съвместно вземане на решения, на активно участие на всички 

заинтересовани страни и споделяне на отговорностите за взетите решения.  Създават се 

мрежи за управление, които включват държавата, органите на местната власт, ползвателите 

на ресурси, третият сектор и гражданите. Съвсем естествено възниква и въпросите: „Трябва 

ли да има лидер в този процес?“, „Кой да ръководи целия процес?“, „Кой има 

организационния, управленски и правов капацитет да управлява това взаимодействие?“. За 

да могат тези мрежи да функционират правилно, да се съблюдава дали взетите решения се 

изпълняват и дали решенията защитават интереси на всички заинтересовани страни, важна е 

ролята на лидера в тях. Лидер, който има изграден административен капацитет, лостове на 

управление, които да гарантират права и отговорности и разбира се достатъчно човешки и 

финансов капацитет. При сегашното развитие на държавно управление и изградените 

административни структури на всички нива, най-успешно тази роля би изпълнявала все още 

държавата, която на този етап би могла да гарантира участието на всички страни, запазване 

 
23 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: РОЛЯТА НА ДЪРЖВАТА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

МРЕЖИ ЗА СЪВМЕСТНО УПРАВЛЕНИЕ. 
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на „добрия тон“ на преговорите и гарантиране, разбира се, спазване на правата на 

гражданите и разумното използване на ограничените ресурси.  

Целта на настоящия доклад е да покаже, че в изграждането на мрежите за управление, 

водеща би следвало да е ролята на държавата и извеждането на основни функции, които да 

следва тя като лидер в цялостния процес по изграждане на тези мрежи за съвместно 

управление. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Мрежовият лидер и неговата определяща роля за ефикасността на 

съвместното управление 

През последните десетилетия се наблюдава промяна в ролята на държавата в 

управлението, като се поставя силен акцент върху използването на споразумения за 

съвместно управление при предоставянето на обществени услуги и задоволяването на 

нуждите на общността. Сътрудничеството е целенасочена връзка, която има за цел да 

повиши обществената стойност, като два или повече автономни субекта работят заедно, а не 

поотделно. (Cepiku, D., M. Mastrodascio, 2021) 

Именно това е причината все повече стратегии и декларации в международен аспект да 

насърчават заинтересованите страни за партньорство в процеса на работата. Популяризира се 

координирането на политики за включване между различните нива на управление и местните 

общности за съвместното решаване на проблеми, като се разпределя и отговорността между 

заинтересованите групи. Стимулира се сключването на споразумения между различните 

участници, като тези договорености създават мрежи, които пораждат нови социални 

практики и взаимодействия със заинтересованите страни и изграждат по-устойчиви модели 

на управление, които са насочени към минимизиране на различните рискове.  

Включването на всички заинтересовани страни се определя от разнообразните  

компетентности и механизми за управление, които притежават различните участници. От 

една страна е държавата със своите управленските лостове, даващи правомощията за 

създаване и утвърждаване на нормативна база, гарантираща обществения интерес и 

спазването на международните и национални норми по отношение на използване на 

природните ресурси. От друга страна са бизнесът, местните общности и третият сектор, 

които притежават познанията и опита за социално ориентираното разпределяне на ресурсите 

с цел гарантиране на местните и индивидуални интереси (Carlssona, L., F. Berkesb. 2005). 

Съвместното управление предполага изграждането на мрежи, които да имат достъп до 

ресурсите. Тяхна основна цел е да обединяват различни участници, да изграждат доверие и 

да разрешават конфликти.  

Формираните на базата на този нов управленски подход мрежи са системи с обединени 

правомощия, основани повече на експертни познания, отколкото на длъжност (Agranoff 

2003).  Те включват в себе си:  

- участие на множество организации, всяка от които има свои собствени интереси, 

култури, заинтересовани страни и различни степени на йерархия и управленски контрол;  

- единомислие (а понякога и конфликт) на мисиите на партньорите и мисията на 

мрежата; 

- взаимозависимост, която се възприема по различен начин от партньорските 

организации;  

- игрови взаимодействия, които се коренят в доверието и се регулират от общи правила; 

- липса на суверенна власт и други.  

Изгражданите вече мрежи могат да се разглеждат като един стабилен модел на 

управление, в който участниците се обединяват по отношение на работата по обществено 

значими проблеми (Cepiku, Mastrodascio 2021). 

Обединяването на науката и местните знания може да бъде улеснено чрез свързване на 

организации, които предоставят арена за съвместно генериране на знания, изграждане на 

доверие, създаване на смисъл, формиране на добри практики за обучение, вертикално и 

хоризонтално сътрудничество и разрешаване на конфликти. Свързващите организации могат 
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да отговорят на възможностите, да служат като катализатори и фасилитатори между 

различните нива на управление и между ресурсите и системи от знания (Berkes, F., 2009).  

Друг важен аспект на така формиралите се мрежи са възможностите за 

разпространение на добри практики, базирани на успешно приключени проекти, на успешно 

решени проблеми и на успешно създадена нормативна уредба.  

Понастоящем в научните изследвания е широко прието, че за една мрежа е необходимо 

силно лидерство, за да се съгласуват интересите на отделните организации в едно 

кооперативното цяло (Cepiku, Mastrodascio 2021), чиято главна цел е вазимопомощта. 

Лидерството е необходимо и за улесняване на комуникацията и взаимодействието 

между участниците, за свеждане до минимум на конфликтите, за съгласуване на интересите 

на отделните организации с интересите на кооперативното цяло и в крайна сметка за 

ефективността на мрежата (Agranoff 2007; McGuire, Chris 2009; Zhao et al., 2021).  

Ръководството в мрежите се определя като процес на "съгласуване на първоначалните 

условия, процесите, структурите, управлението, непредвидените обстоятелства и 

ограниченията, резултатите и отговорностите, така че да се създаде обществена стойност" 

(Bryson et. al., 2006). Това се отнася до разработване на визия, подбор и активиране на 

подходящи участници и ресурси за мрежата, мобилизиране на членовете на мрежата и 

тяхното ръководене чрез безпристрастност, спечелване на доверие и изграждане на 

консенсус и ангажираност за каузата.  

Изследванията по проблемите за изграждане на мрежи за сътрудничество се развиват 

към личностно ориентираното разбиране за лидер, който насочва мрежата към постигане на 

целите, към по-функционална концепция, при която се очаква използваните дейности и 

стратегии да окажат положително въздействие върху резултатите на мрежата, независимо 

дали са използвани от едно отговорно лице или от различни лица, които обикновено или 

взаимозаменяемо поемат отговорността за лидерството в мрежата (Markovic 2016). Много 

важен момент, на който следва да се акцентира е фактът, че "капацитетите, необходими за 

успешното функциониране в мрежови условия, се различават от капацитетите, необходими 

за успешното управление на отделна организация" (McGuire 2000). Мрежовото лидерство се 

фокусира не само върху набирането на членове и изграждането на капацитета на мрежата, но 

и върху защитата на процеса на сътрудничество, така че набраните членове с готовност да 

допринасят за колективните усилия на мрежата. Мрежовите лидери осигуряват ефективното 

взаимодействие и взаимназависимост чрез авторитета на лидерството, а не чрез авторитета 

на позицията над членовете (Lemaire 2012). 

 В процеса на формиране и функциониране на мрежите за съвместно управление, 

възниква въпросът: "Кой може да играе ролята на лидер, кой притежава необходимите 

ресурси, за да гарантира включването на всички заинтересовани страни и разбира се 

устойчивост на взетите решения? " Изхождайки от факта, че все още законодателната, а и 

другите власти, се управляват от държавата, следва в ролята на такъв мрежов лидер да бъде 

именно тя, тъй като има ресурса и лостовете да провежда политики, които да гарантират 

спазването на правата на всички членове на обществото. Също така държавата, чрез 

администрацията може да организира и сътрудничи при провеждането на диалог между 

всички заинтересовани страни и да съдейства за намиране на най-добрите за всички 

участници решения, гарантирайки тяхната устойчивост.  

При един по-задълбочен анализ на процеса на съвместното управление и изграждането 

на мрежи на сътрудничество, могат да бъда изведени някои основни функции на държавата: 

• координираща функция– да организира изпълнението на поставените задачи и 

срокове, да разпределя разполагаемите ресурси между участниците, да 

синхронизира ролята, мястото и времето на включване на всички 

заинтересовани страни; 

• стимулираща функция- да насърчава активения диалог между всички 

заинтересовани страни с цел постигане на оптимално рещение, водещо до 

всестранна удовлетвореност и положителен ефект;  



PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2022, volume 61, book 5.3. 

 - 88 - 

• правозащитна функция– да осигури справедливост и равенство пред 

съществуващите закони и да гарантира спазването на съществуващата 

нормативна база; 

• защитна функция- да гарантира, че интересите на най-уязвимите слоеве на 

обществото ще бъдат защитени; 

• изграждаща функция- да насърчава и изгражда административния капацитет на 

заинтересованите страни, за да могат те да бъдат по-успешни във вземането на 

управленски решения; 

• обучителна функция– да стимулира повишаването на административния 

капацитет на гражданите, ползвателите на различни ресурси и 

неправителствения сектор. 

 

2. Закон за социалните услуги - пример за добра практика от приложението на 

ко-мениджмънта в България 

Добър опит в аспекта приложение на съвременния подход за управление- ко-

мениджмънт при изграждането на мрежа за сътрудничество между всички заинтересовани 

страни е новият Закона за социалните услуги (обн. ДВ. бр. 24 от 22 Март 2019 г., в сила от 

01.07.2020 г.). Приемането на Закона за социалните услуги се разглежда по принцип като 

един от примерите за добър законодателен процес. Законопроектът има изготвена 

предварителна оценка на въздействието и се прие след широки обществени консултации. 

Новият закон за социалните услуги извежда на преден план човека и неговия най-добър 

интерес, който се гарантира от всички представители в мрежата. Това е пример, който 

показва, че при съвместното управление, различните партньори внасят своите знания и 

умения, което гарантира и успешното решаване на проблема. Чрез ко-мениджмънта се 

акцентира върху реалната роля при вземането на решения на всички участници и  

задължителното включване и на директните потребители на ресурси, и всичко това като 

мярка за делегиране на отговорности от властта към местните общности. Ко-мениджмънтът, 

като алтернативен метод на управление, улеснява вземането на решения, свързани със 

решаването на проблеми на различни уязвими групи, в случая приемане на Закона за 

социалните услуги и подпомага постигането на устойчиво развитие. (Рускова, Св., Спасова, 

Д., 2021) 

Държавата в лицето на Министерство на труда и социалната политика покани и включи 

в своята работна група освен представители на държавно заинтересованите организации – 

министерства и агенции, така и синдикатите, местната власт, представители на 

неправителствения сектор и доставчици на социални услуги, самите потребители на 

социалните услуги. По този начин се изгради една цялостна мрежа за сътрудничество с 

помощта, на която могат да се разгледат проблемите в социалната сфера многостранно, да се 

идентифицират основните заплахи и възможности, да се оценят силните и слабите страни в 

цялостния процес на изграждане на закона. Важен момент, на който следва да се наблегне е, 

че инициативата за приемане на този закон, се пое от доставчиците и потребителите на 

социалните услуги, които многократно пред годините визираха несъвършенства в 

социалното законодателство, поради липсата на такъв закон. Процесът за разработване на 

Закона за социалните услуги стратира отдолу нагоре. Повечето от участниците, извън 

държавните такива, имат вече натрупан административен кацапитет, управляват не-малък 

брой човешки и финансови ресурси, което доведе до твърдото поставяне на проблеми, които 

битуват от години в сферата.  Преобладаващият брой на публичните доставчици на услуги, 

ниското участие на частния/неправителствения сектор и слабото използване на 

съществуващата по закон възможност за публично-частно партньорство обедини доставчици 

и ползватели на услуги да поемат инициативата за изготвяне на закон, който да регламентира 

исканите промени. За разлика от съществуващата световна практика в българския сектор на 

социални услуги доминират публичните доставчици. Държавата в лицето на Министерството 

на труда и социалната политика пое ангажимента да изработи такъв закон, като гарантира 

участието на всички заинтересовани групи, организира работните групи и предвид 
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административния капацитет и законодателната власт, подготви текстовете на нормите и ги 

представи за обсъждане. На всеки етап от обсъжданията  държавата е тази, която осигурява 

базата, където се провеждат срещите, като включва достатъчно на брой свои служители, 

които отговарят за логистиката на целия процес. Представителите на различните държавни 

институции, участват в ролята на експерти със своите познания, като определящият фактор 

тук не е заеманата от тях длъжността, а разполагаемият бекграунд. В контекста на модела на 

ко-мениджмънта при изготвяне и формулиране на текстовете на закона, ясно се открояват 

основните етапи от  процеса работа на мрежата, формирана на база прилагането на подхода 

на съвместното управление:  

Етап 1: Осъзнаване на необходимост от приемане на Закон за социалните услуги, 

който да компенсира пропуските в социалното законодателство. 

Етап 2:  Предприемане на инициативата от доставчиците на социални услуги, които в 

процеса на своята работа, осъзнават необходимостта от Закон за социалните услуги. 

Етап 3:   Сформиране на мрежа от всички заинтересовани страни, които внасят своите 

предложения.  

На този етап във функционирането на формиралата се мрежа за сътрудничество могат 

да бъдат отчетени и някой от несъвършенствата като: 

 - сложна координация и трудно приемане на обща позиция по отношение на 

предложените текстове в проекта на закона в резултат на включването на голям брой 

участници;  

- пораждане на множество конфлитни ситуации между участниците, поради активната 

наместа на неформални лидери, предствители на различни заинтересовани страни и 

ползватели на услугите, чиято позиция често не се приема от други участници в мрежата. 

Етап 4:   Поемане на лидерската позиция от страна на държавата, което се развива като 

естествен процес, предвид законодателната функция на държавата. 

При поемането на лидерска позиция се отчитат някои предизвикателства, които 

държавата трябва да преодолява, за да надгражда своя капацитет при активното участие на 

всички заинтересовани страни и споделяне на отговорностите за взетите решения. Въпреки 

доказания в годините изграден административен капацитет на частните доставчици на 

услуги, държавата трудно делегира правомощия извън публичните партньори.  

Етап 3:    Приемане на Закона за социалните услуги – гаранция на устойчивост на 

взетите решения на изградената мрежа за сътрудничество. 

 След приемането на закона, всички заинтересовани страни отчитат предимствата при 

съвместното решаване на така възникналия проблем. Те отбелязават и предизвикателствата, 

които е трябвало да бъдат преодоляни при работата в мрежа, за да могат тези грешките в 

бъдеще да бъдат изходна точка за подобряване процеса на съвместното управление при 

предстоящи инициати, генерирани от коалиционната работа на вече формиралата се мрежа 

за сътрудничество.  

  

 

ИЗВОДИ 

 

Работата в мрежа е дълъг процес, който включва в себе си постоянни обучения и 

надграждане на административен капацитет, за да може да бъде избегнато допускането на 

грешки, което на по-късен етап да се отрази върху работата с най-уязвимите групи. От така 

представеното по-горе изложение могат да бъдат направени следните изводи, свързани с 

изграждането на мрежи за сътрудничество и поемане ролята на мрежови лидер от държавата: 

 

1. Динамичното развитие на обществото и процесите в него предполагат и налагат нов 

тип на управление, който да гарантира едновременно включването в управлението 

на всички заинтересовани страни, но същевременно и гарантиране и спазване на 

правата на най-уязвимите групи.  
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2. Съвместното управление предполага изграждането на мрежи, които да имат достъп 

до ресурсите. Тяхна основна цел е да обединяват различни участници, да изграждат 

доверие и да разрешават конфликти. 

3. За да функционира една мрежа е необходимо силно лидерество, за да могат да се 

съгласуват интересите на отделните участници в изградената мрежа за 

сътрудничество 

4. На този етап на обществено развитие на държавността, държавата е естествен избор 

за мрежови лидер, по ред причини, които вече бяха изведени в настоящата 

разработка.  

5. Въпреки добрите примери за съвместно управление все още са налице и много 

предизвикателствата, които трябва да бъдат преодоляни при работата на една вече 

формирала се мрежа. За да може тя функционира ефективно, да изпълнява 

основните си цели и задачи, заложени при нейното изграждане е определяща 

правозащитна, координиращата, стимулираща, изграждаща и обучителна функция 

на мрежовия лидер. 

6. Разработването и приемането на Закона за социалните услуги в България през 2019 

г. е пример за едина добра практика по прилагане подхода за съвместно управление, 

в който се идентифицират, както евентуални проблемни области, така и редица 

предимства и защитени интереси за заинтересованите страни. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Конфликтологията и нейните практико-приложните аспекти интригуват учени и 

практици от както свят светува. Въпреки това има разлика между установяване и 

управляване на конфликти и създаване на специализирана теория за тяхната природа и 

специфики. Въз основа на тази разлика, България не може да се похвали с дълголетни 

традиции в изграждането и разпрастраняването на такъв тип специализирано знание. В 

нашата страна привеждаме скромен обем исторически факти за изследването на конфликтите 

(Христов, Д., 2004). Според Христов, България се намира в междинен етап между създаване 

и институционализация на конфликтологията (Пак там). Тоест на границата между 

обединяване на изследователи-специалисти, издаване на списания/провеждане на 

конференции по предмета на конфликтологията и оформяне на тази тематика във вид на 

специална наука, която се преподава като съответна специалност в университетите, със 

създаване на тесни специалисти и рязко увеличаване на броят на учените и числото на 

публикациите в нея.    

У нас, като че ли се проблематиката се разгъва в практико-приложен аспект, основно 

под натиска и с подкрепата на добри практики, които са измислени и наложени в общества с 

по-силно изразени традици в изследванията и работата с конфликти. Като основни области в 

общественото пространство, през последните години, могат да бъдат посочени: 

извънсъдебно разрешаване на спорове и конфликти във финансовата сфера. В ресора на 

кофнфликтите в банковата сфера попада и конфликът на интереси, въпреки, че най-често той 

се свързва н публичната администрация. Относно банковата сфера, наблюденията показват 

зачестяване на различни форми на злоупотреби, въпреки утвърдените и прилагани практики 

и модели за контрол върху банковата дейност (Боянова, С., 2019). Нараства броят на 

рисковите банкови експозиции, което е индикатор за съществуването на пропуски. В 

 
24 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОНФЛИКТА НА ИНТЕРЕСИ. 
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резултат се очертават някои проблемни области и по-конкретно документни измами от трети 

лица, документни измами от вътрешни за банката лица, загуба, кражба или злоупотреба с 

банкова и фирмена информация, конфликт на интереси, скиминг измами, участие и 

прикриване на финансови престъпления и т.н. (Боянова, С., 2019) 

Целта на настоящия доклад е изследване на конфликта на интереси в банкова 

институция. Предмет на изследване е информираността и нагласите на банкови служители 

относно конфликта на интереси. Обект на настоящата разработка са служителите в банков 

клон на УниКредит Булбанк АД. Постигането на поставенат цел се преследва посредтвом 

решаването на две задачи: 1) дефиниране на понятието конфликт на интереси и 

регламентирането му в УниКредит Булбанк АД; 2) провеждане на емпирично проучване в 

обекта на изследване. 

Темата представлява интерес поради своя приложен характер. В този смисъл тя би била 

полезна за изследователи – конфликтолози и ръководители в банкови институции. 

Стълкновението на гледни точки, мнения и позиции е неизбежно явление в деловия живот. 

За изработването на резултатна линия на поведение в различни конфликтни ситуации е 

полезно да се познава същността на конфликтите и отправните точки на въвлечените страни. 

Такива познания повишават културата на общуване и водят до по- устойчив начин на работа 

и живот. (Стефанова, Х. и Пенчева, М. 2022)  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Конфликт на интереси 

Конфликт на интереси възниква, когато юридическо или физическо лице стане 

ненадеждно поради сблъсък между лични (или самоцелни) интереси и професионални 

задължения или отговорности. Такъв конфликт възниква, когато една юридическо или 

физическо лице има собствен интерес – като пари, статус, знания, взаимоотношения или 

репутация – което поставя под въпрос безпристрастността на техните действия, преценка 

и/или вземане на решения. (Segal, T., 2022)  

Конфликта на интереси най-често се проявява като: 

• Сключване на самостоятелни сделки. Това е най-често срещаният тип конфликт на 

интереси в света на бизнеса. Това се случва, когато професионалист или мениджър 

приеме транзакция от друга организация, която е в полза на лицето и вреди на 

компанията или клиентите на компанията. 

• Приемането на подърци също е много често срещан конфликт на интереси. Това се 

случва, когато корпоративен мениджър или служител приеме подарък от клиент 

или подобен тип лице.  

• Проблемни ситуации могат да възникнат и когато в хода на професионалните си 

задължения дадено лице събира поверителна информация. Всяка информация от 

този тип, използвана за лична изгода от служител, е огромен конфликт на 

интереси. Това е особено разпространено във финансовата индустрия под формата 

на вътрешна търговия.  

• И накрая, непотизъм - наемане или фаворитизиране на работното място към 

роднина или съпруг/а може да доведе до потенциален конфликт на интереси. 

(Segal, T., 2022) 

 

Конфликт на интереси в УниКредит Булбанк АД 

УниКредит Груп предоставя широк спектър от продукти и услуги на различни свои 

клиенти, поради което би могла да се изправи пред редица потенциални конфликти на 

интереси, като се има предвид различните видове отношения и заинтересовани страни като 

например клиентите, Групата или част от нея, акционерите. Неправилното управление би 
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могло да породи репутационен риск, законови или регулаторни санкции, както и 

дисциплинарни наказания. 

Конфликт на интереси се отнася до всеки въпрос, касаещ Банката, нейните служители и 

/ или заинтересовани лица, при които или Банката, или неин служител, е в позиция да 

използва професионален или служебен ресурс по някакъв начин за извличане на 

неправомерна изгода за Банката или за себе си, причинявайки вреди на един или повече 

клиенти или група заинтересовани лица. Конфликт на интереси съществува, само дори и ако 

съществува възможност за възникване на неправомерност, независимо дали извършването на 

неетичен или неуместен акт е довел до вредоносен резултат. (Стефанова, Х. и Пенчева, М. 

2022)  

Конфликт на интереси е ситуация, която може да възникне при предоставяне на 

инвестиционни услуги по смисъла на чл. 6, ал .2 от Закон за пазарите на финансови 

инструменти (ЗПФИ), а именно:  

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови 

инструменти; 

2. изпълнение на нареждания за сметка на клиента; 

3. сделки за собствена сметка с финансови инструменти; 

4. управление на портфейл; 

5. инвестиционни съвети; 

6. поемане на емисии финансови инструменти и / или предлагане на финансови 

инструменти при условията на безусловна или неотменимо задължение за 

записване / придобиване на финансови инструменти за собствена сметка; 

7. предлагане и пласиране на финансови инструменти; 

8. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиента, 

включително попечителска дейност и свързаните с това услуги като управление на 

парични средства и обезпечения, с изключение на централизирано водене на 

сметки за ценни книжа; 

9. предоставяне на заеми на инвеститори за извършване от тях на сделки с един или 

повече финансови инструменти, при условие, че посредника участва в сделката; 

10. съвети към предприятия относно капиталовата структура, промишлената стратегия 

и свързаните с това въпроси, както и съвети и услуги, свързани с преобразуване и 

придобиване на предприятия; 

11. предоставяне на услуги , свързани с чуждестранни средства за плащане , 

доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; 

12. инвестиционни проучвания и финансови анализи или други форми на общи 

препоръки , свързани със сделки с финансови инструменти; 

13. Бизнес конфликти - ситуации, при които интересите на двама клиенти или 

интересът на един клиент от една страна и интересът на Банката от друга страна, 

са в конфликт един спрямо  друг и могат да доведат до регулаторно нарушение, 

или репутационен риск за Банката. Конфликти биха могли да възникнат, 

например, когато двама различни клиента на Банката искат съвет или услуга за 

проектно финансиране във връзка с едно  също дружества. 

Или комбинация от всички изброени, като при настъпване на съответни условия може 

да възникне риск за интереса на клиента на Банката. Основните субекти в конфликтите на 

интереси са : 

• клиент и Банката; 

• клиент и служител на Банката; 

• клиенти, към които Банката има ангажимент. 

С цел превенция УниКредит Булбанк АД регламентира конфликта на интереси 

посредсством „Политика за третиране на конфликт на интереси“ в качеството си на 

инвестиционен посредник. Политиката е в съответствие със стандартите на Банката на 
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групово ниво и приложимото законодателство. Целта е да гарантира изискуемите условия за 

недопускането и / или предотвратяването на конфликт на интереси. В случаите, когато това 

се окаже обективно невъзможно, чрез въведените и приети правила, процедури, 

организационни и административни мерки, Банката решава подобни случаи в полза на 

клиента. (Стефанова, Х. и Пенчева, М. 2022) 

 

Изследване на конфликт на интереси в УниКредит Булбанк АД, клон Разград 

Към момента УниКредит Булбанк АД България има над 5000 служители, чистата 

печалба възлиза на над 430 млн лева, а сумата на баланса е повече от 20 млрд лева. 

УниКредит е успешна паневропейска търговска банка, оперираща в 16 държави на 

територията на Западна, Централна и Източна Европа като предлага богата гама от услуги за 

своите клиенти в корпоративно и инвестиционно банкиране, управление на богатство и 

търговско банкиране. 

В изследването се цели да се установи дали служителите на клона са запознати с 

политиката, мерките и регулаторната рамка за управление на конфликта на интереси, какви 

са нагласите на служителите спрямо тях и дали има проблемни области в тази посока. 

 За място на провеждане на изследването е избран филиалът на УниКредит в гр. 

Разград. По стандарти за категоризиране приети в УниКредит, филиала се категоризира като 

„голям“, на база броят активни клиенти, които се обслужват в него. Групата от служители, с 

които се провежда изследването са назначените на търговска позиция Консултант клиенти. 

На тази позиция във филиала са назначени осем служителя, на които са разпределени по 

равно над 7000 активни клиента, всички в сегмент МАСС- физически лица. 

Методите на изследване са интервю, анкетно поручване и наблюдение. Интервюто е 

структурирано и проведено с Търговския мениджър на банковия клон – обект на изследване. 

Според проведеното интервю, служителите в банката познават и спезват политиката на 

банката по отношение конфликта на интереси. Няма регистрирани случаи на нарушения. 

Анкетното проучване е проведено сред осемте служителя, в периода Ноември – 

Декември 2021 г. на територията на банковия клон. Една четвърт от тях са дългогодишни 

служители , един работи повече от 2 г. за банката, а останалата част – под 2 години. 

Респондентите се приемат за достатъчно компетени по изследователската тема и изразените 

от тях становища се приемат за показателни. Анкетната карта се състои от четиринадесест 

въпроса със затворени отговори. По-долу са представени част от получените резултати. 

 

 

Фиг. 1. Разпределение на отговорилите за участие в ситуация с конфликт на интереси 
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От Фигура 1 е видно, че половината от служителите са попадали в ситуация на 

конфликт на интереси. Почти всички служители (с изключение на един) са декларирали, че 

биха сигнализирали ако имат информация за злоупотреба. На въпроса, дали са предоставяли 

информация на трети лица, 50% са отговорили, че това е забранено, 37,5% са дали негативен 

отговор и 12.5% споделят, че се е случвало 1-2 пъти. Може да се изведе, че служителите на 

банката разпознават ситуации, които могат да бъдат класифицирани като конфликт на 

интереси. Попадали са в такива ситуации и са наясно с тяхната регламентация. 

По отношение на проявленията на конфликти на интерси, 50 % от респондентите 

отговарят положително, 37,5% не са запознати и 12.5% отговарят негативно. На Фигура 2 е 

изобразено разпределението на отговорите за препоръка на инфестиционен фонд. Това е 

ресорен въпрос и привидно не предполага конфликт на нитереси, но по същество е вид 

споделяне на информация от се тълкува като сблъсък на самоцелни и професионални 

интереси. Седем от общо осем служителя, с това си действие нарушават правилата за 

конфликт при предоставяне на инвестиционни услуги, като не спазват „Директива за 

пазарите за финансови инструменти ( MiFIDII ), основно част от настоящата „Политика за 

конфликт на интереси“ на УниКредит.  

 

 

Фиг. 2. Разпределение на отговорилите за препоръка на инвестиционен фонд 

 

Относно получаването на подаръци от клиенти, 12.5% отговарят положително, 37,5% 

отговарят, че се е случвало 2-3 пъти, 37,5% са отказвали подобни предложения и 12.5% 

отговарят негативно. На въпроса, дали има колеги, които използват служебното си 

положение за лични облаги 25% са отговорили утвърдително, 37,5% имат такива подозрения, 

останалите отговарят негативно. 

По отношение на това, какво правил Банката относно управлението на конфликта на 

интересир тя провежда както начално въвеждащо обучение на новопостъпилите служители, 

така и опреснителни и надграждащи обучения на своите служители, не само при промяна на 

регламент или директива, а и при нови такива. Всички служители, от всеки сегмент и 

структура на банката имат постоянен достъп в работна време до обучителните модули, 

правилата и процедурите, които са качени на вътрешната Интранет страница на банката. На 

определено време УниКредит провежда тестови модули на своите служители, чиято цел е да 

се разбере, дали служителите са запознати с различните категории конфликт на интереси. 

Директора на филиала носи отговорност, служителите от поверената му структурна единица 

на банката да са запознати със съответните правила и тяхното спазване по време на работа.  
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Относно действията на УКБ (банката), на въпросът дали се правят достатъчно обучения 

по въпросите свързани с конфликта на интереси и тяхното разпознаване, Фигура 3 

илюстрира 62,5% от служителите отговарят негативно.  

 

 

Фиг. 3. Разпределение на отговорилите за препоръка на инвестиционен фонд 

 

В резултат от наблюдението се констатира провеждане на обучителен модул, проведен 

на новопостъпил служител. Обучението се провежда през работно време, на работното място 

на служителя, във фронт офиса на банката. Обучението е под формата на презентация от 

няколко десетки слайда. По същото време останалите служители изпълняват своите 

служебни задължения, обслужвайки клиенти. Това е принципа за провеждане на обученията 

– в работно време, на работното място. Този начин на обучаване постява под съмнение 

ефективността на обучението. За преодоляване на проблема могат да се дадат следните 

препоръки: 

• Да се обособи работно място, в отделно помещение на банковия офис, без 

достъп на клиенти, което да се използва от служителите по време на техните 

обучения; 

• При невъзможност от обособяване на подобно помещение, служителите, на 

които са назначени обучения да са хоум офис, за времето на провеждане на 

обучението; 

• Да няма повече от двама служители, които имат обучения в един ден, за да не 

нарушава това работният процес; 

• В самите обучения да бъдат включени и примери от практиката, за по- голяма 

яснота и разбиране. 

 

 

ИЗВОДИ  

В резултат от гореизложеното може да се изведат следните изводи: 

1) Като работодател УниКредит има изградени политики, правила и процедури 

свързани с „конфликт на интереси“ – видовете конфликт на интереси, кога и как 

могат да се породят, мерки за справяне и предотвратяване на конфликти на 

интереси; 

2) Въпреки наличието на специализирана регламентация и декларирането на нейното 

познаване и спазване, анкетното проучване показва, че има прояви, които магот да 

се класифицират като конфликт на интереси.  
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3) Като проблемна област изкристализира недостатъчно внимание и дейстивия по 

отношение на обученията на ниво банка. Те са недостатъчни и недоразбрани.  

4) Засилено внимание от страна на преките ръководители по тоншение на прилагането 

на Политиката за конфликт на интереси. По-чести разговори със служителите, в 

които да са еднозначно ясни препоръките и последствията от нарушаването на 

правилата и процедурите. Това би довело и до номаляване на грешки в процеса на 

работа и известно мотивация за служителите. 

Друг проблем, който се забелязва, на база анкетното проучване е даването на 

препоръки от служителите към клиентите за инвестиционните фондове, с които банката 

оперира. „Директива за пазарите за финансови инструменти – MiFIDII, ясно постановява 

„забрана“ за препоръки на инвестиционни фондове. (УниКредит Булбанк, Вътрешна 

политика – конфликт на нитереси) Нарушаването на това правило води до явни конфликти 

на интереси, които биха могли не само да доведат до оронване престижа на УниКредит, а 

също така и до наказателни санкции и парични глоби, на ниво Група. Служителите 

обосновават това си нарушение с няколко аргументи - липса на заинтересованост от ползите 

на продукта за клиента, поради недостатъчното му популяризиране, само служебен достъп 

до системата за инвестиционно банкиране, предлагане само в офис от страна на служителя. 

За преодоляване на тази проблемна област слудва да се работи активно за по-голяма 

информираност на клиентите, например:а) Да се направи широка рекламна кампания 

относно инвестиционни фондове като продукт, който УниКредит предлага; б) Да се 

отпечатат брошури, които служителите да предоставят на клиентите; в) Клиентите да имат 

свободен достъп, чрез официалният сайт на банката до предлаганите инвестиционни 

фондове и планове към тях. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Новите технологии променят всеки аспект на ежедневието, включително банковите 

операции. Масовото налагане на електронни разплащания в България е продължителна 

тенденция, ускорила се в последните две години. Българското общество масово прие 

електронната търговия, както и онлайн банкирането, включително получаването на съвети за 

инвестиране чрез дигитални приложения. Сравнявайки подобни по-напреднали процеси в 

други страни можем да се поучим от данните от Китай и Япония. Тамошната реалност 

показва преференция към хартиените носители на стойност, тип банкнота, само у част от по-

възрастните граждани, зависещи основно от пенсионни плащания. 

Безкешовата реалност навлиза в България с пълна сила, често чрез законови 

ограничения от страна на държавата, отколкото от неистовия устрем на населението. 

Скорошно изследване тип дебат, проведено от страна на Manager.bg, разкри консервативните 

нагласи у българското общество. Несравнимото удобство на онлайн пазаруването и 

разплащането на битови сметки автоматично или с едно докосване се сблъсква с 

консервативния възглед, че това, което не се вижда, може и да няма стойност. Чисто 

технологично погледнато, поддръжката на виртуални пари и системи за разплащане изисква 

наличието на сигурни сървъри, минимално наличие на електричество, както и приложение за 

 
25 Докладът е представен на студентската научна сесия на 19.05.2022 г. в секция „Икономика и 

мениджмънт“ с оригинално заглавие на български език: НОВИ ЗАКОНОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, 

СВЪРЗАНИ С ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В КРЕДИТНОТО ОЦЕНЯВАНЕ. 
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разплащания с телефон или терминал за картова или QR транзакция. Еволюционното 

развитие на човечеството вече е издигнало наличието на електричество и интернет с ранг на 

общочовешки блага, необходими за интензивния живот на индивида, същевременно с 

поевтиняването на административните и технологични фактори за извършване на 

разплащанията всичко изглежда лесно, просто и достъпно.(Източници 4,5,6 от 

литературатаKettenhofen, L. (2022), Hampartsumyan L. (2021), Daxue Consulting Group Report. 

(2021) 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Какво е изкуственият интелект 

 Изкуственият интелект по дефиниция е система от взаимно свързани програми, 

уравнения, прилагани при решаване на определена стойност. Характерна особеност на ИИ 

(оттук нататък ще ползвам това съкращение за изкуствен интелект, за да улесня читателите) 

е ненамесата на външни фактори и хора при постигане на отговори. Процесът на съставяне 

на мрежа за подбор от сложен тип включва първоначален подбор на водещи тежести, основи, 

критерии за оценка на получените решения отговори, както и поток от данни, задачи, които 

да бъдат анализирани, разглеждани, обработвани. 

Сложността на горепосочените системи се определя от целта, за която са съставени, 

обработващата мощ, с която са снабдени, както и нивото им на автономност. В икономиката 

има правило, че икономическата теория трябва да е приложима реално и да почива на факти, 

за да се приеме за вярна. Преведено на езика на ИИ, се изискват работещи реални резултати, 

за да се приеме един алгоритъм за работещ и полезен, неподлежащ на задължителни 

технологични корекции. 

 

2. Кредитно оценяване с изкуствен интелект 

Кредитното оценяване съществува от векове и представлява оценка за надеждността на 

потенциалния кредитополучател. Икономическата логика задължава проверените клиенти да 

получават по-ниски „сигурни “ лихви, докато потенциалните недобросъвестни клиенти да се 

наложи да заплатят по-висока цена поради риска, който представляват. 

Ранните механизми за кредитно оценяване, използващи подход на преценка, са вземали 

предвид личностните характеристики на индивида, търсещ кредит, размера на кредита, 

наличното обезпечение, способността да изплащат, както и условията в пазара. Впоследствие 

този дълъг процес на оценка е подпомогнат от статистически методи, логистична регресия и 

класификационни дървета, които позволяват автоматизиране на процеса на вземане на 

решение за кредит. Това става чрез въвеждането на данни по формуляр при кандидатстване. 

Тази информация се съхранява в кредитен регистър и е достъпна за лицензираните 

институции.  

 Традиционно критериите за разбор на качеството на кредитополучателите са 

обвързани със статута на предполагаемия кредитополучател по други заеми, предишни 

неизпълнения, просрочени задължения или стабилността на потребителя, асоциирано с 

прослуженото време на работно място, престижа на работното място, кариерното развитие, 

наличността на собственост, допълнителни доходи, близки членове на семейството с високи 

доходи, скорошни основни разходи, наличие на кредитни линии към други банки и 

институции. 

 Формулярите за кандидатстване за кредит обикновено изискват информация за 

пълномощника, като информацията за риска от неизпълнение идва от агенциите за кредитни 

справки. Така се ползва информация от кредиторите за дълговете на потребителя, 

навременността на плащането, неизпълненията и достъпа до публични записи, за да 

установят информация за несъстоятелност, съдебни задължения, данъчни запори. Важен 

момент е степента на държавно регулиране и достъпността до потребителя (оценяваното 

лице). Регулаторната система позволява да се надникне в критериите за оценка и съответно 

да се подобри потенциалният резултат на потребителя. 
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Генерирането на масивни бази данни за поведението на потребителите в модерния 

дигитален мрежов свят доведе до промени в сектора на кредитното оценяване. Една ключова 

промяна е в точкуването. Вече се обхваща по-широко диапазон от данни, като данни от 

платформи на социални медии, записи на транзакции, данни от мобилен телефон, заявления, 

наемни плащания, образователни институции и степени и географски данни. Малък пример 

за степента на надзор на потребителското поведение е възможността за негативно 

рефлектиране на покупка на възстановени автомобилни гуми върху кредитната надеждност. 

Честото посещаване на скъпи търговски улици влияе позитивно за кредитната оценка. 

Другата съществена промяна е все по-често използваните за кредитна оценка 

невронните мрежи и моделите за задълбочено изучаване. Недостатъкът на такива модели се 

обуславя от идеята за „черна кутия“, понякога съзнателно проектирана със съпътстващи 

трудности при разбиране и оценка на функциониране на модела поради търговски 

съображения. Това доведе до коментатори, предлагащи регулаторни механизми и механизми 

за оповестяване за справяне с проблемите на непрозрачността, произвол и разнородни 

въздействия на кредитната оценка, задвижвана от машинното обучение. Това също доведе до 

опити при технически поправки, като например вграждане на данни за произход. 

Разработчици в индустрията посочват технологични предизвикателства при машинно 

обучение, свързани с предварителна обработка на данни (т.е. отсяване на излишните данни с 

цел увеличаване на изчислителната скорост). Друга оптимизация са разходите за изчисления 

на масивни набори от данни. Факт е, че наборите от данни за обучение и тестване могат да се 

различават един от друг (поради географски или регулаторни различия) и от недостига на 

данни (поради отказ за споделяне на набори от данни за конкурентоспособност или 

съображения за поверителност). Важно съображение е и целта на кредитното оценяване, 

изместваща се от чисто потребителски риск и преориентираща се към прогнозиране и 

идентифициране на най-доходоносни за банката клиенти. Основен критерий за банката се 

явява и потенциалът за преминаване на разглеждания клиент към друг кредитен посредник. 

(Източник 1 от литературата, Sandeen, S. K. & Aplin, T. (2021) 

Ако се замислим кои аспекти на кредитния рейтинг могат да повлияят на Закона за 

търговските тайни, желателно е да го направим по стъпките в кредитното оценяване. 

Първите две стъпки – събирането на данните за разглежданите лица и изчисляването на 

специфични оценки често са търговска тайна. Първата стъпка обаче включва информация, 

която е общодостъпна и е неясно дали резултатите от оценката са търговска тайна. 

Третата и четвъртата стъпка са разпространяването на резултатите до лицата, вземащи 

решения, и използването на тези резултати от трети страни. Оператори в областта 

критикуват потайността в първите два етапа, отбелязвайки невъзможността да се оспорят 

алгоритмите, произвели съответните резултати. Брокерите на данни не споделят източниците 

си поради конфиденциалност. 

За процеса на събиране на данни за ИИ, изчисляващ кредитен рейтинг, това са 

традиционните данни (описани по-горе) плюс нови тип данни, извлечени от по-широк набор 

от източници като социални приложения, медии и мобилни телефони. Законовият аргумент 

обуславя дали тези данни са тайни, защото са извлечен от публични или полупублични 

източници, независимо дали става дума за публични регистри или указатели, или открито 

достъпни социални медийни платформи. Отделно съображение е и възможността част от 

тези данни да нямат независима икономическа стойност. По мнение на разработилия 

доклада, задължителна тема за обществен диалог в бъдеще е законността на промяната на 

лихвени проценти, кредитна оценка поради изразяване на мнение в социална мрежа или 

поради софтуерно лицево прогнозиране.(Източници 2,3 от литературата, Remolina, N. (2022), 

Odinet, K. (2021) 

 

ИЗВОДИ  

Технологичният напредък и цифровизацията доведоха до нови ситуации. Правно 

погледнато възникнаха постановки, изискващи тълкуване. Изграждането и оперирането на 

нов тип банкови и небанкови системи за кредитно оценяване изскват основни насоки за 
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развитие, позволяващи правна обосновка, достъпност при анализа за равнопоставеност. 

Повишената обвързаност на данните от търговска и лична информация развива модела на 

оценяване, използвайки изкуствен интелект. Неоспоримите предимства на новият набор от 

инструменти изисква фина правно-регулаторна настройка, защитавайки интересите на 

кредитори, кредитополучатели и оценители. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Връзката между количеството пари и ценовото равнище е позната още от времето 

преди Индустриалната революция и обособяването на икономиката като самостоятелна 

наука. Джон Лок разсъждава върху оптималното количество пари в обращение в контекста 

на добива на ценни метали и техния внос в Европа. Дейвид Хюм прави прави наблюдението, 

че промяната на количествотото пари в обращение предизвиква аналогична промяна в 

равнището на цените, като разграничава ефекта от увеличението на парите в краткосрочен 

период (когато тази промяна оказва известно влияние и върху производството) и 

дългосрочен период (в който промяната е изцяло поета от цените, а реалните величини 

остават непроменени).  Придобивайки известност под формата на постулата на 

пропорционалността, тази идея е възприета от видни представители на Класическата 

икономическа школа като Адам Смит, Дейвид Рикардо и Джон Стюарт Мил и е в основата 

на редица теоретични и стопански спорове с приложен характер през 18 и 19 век. В началото 

на 20 век връзката е формулирана от Ървинг Фишер под формата на уравнение, като 

количествената теория и досега е  най-популярна в следния вид: 

 

𝑴 × 𝑽 =  𝑷 × 𝑸      (1) 

 

В количественото уравнение  𝑀 е количеството пари в обращение, 𝑉 е скоростта на 

тяхното обращение, 𝑃 - равнището на цените, а 𝑄 - количеството стоки и услуги (Graf, 2008, 

с 2-13; Pospisil, 2017, с 343-345). Представянето във формата на уравнение позволява да се 

идентифицират по-добре условията, при които количествената теория е валидна, макар че 

някои от нейните ограничения са известни под една или друга форма и преди това. Ключово 

 
26 Докладът е представен на студентската научна сесия на 09.05.2019г. в секция ЕЕА с оригинално 

заглавие на български език: РАЗРАБОТКА НА АВТОМАТИЧНА НАПОИТЕЛНА СИСТЕМА ЗА РАСТЕНИЯ 
27  Проучването е в рамките на проект 2021-БМ-02 „Изследване на социално-икономическите ефекти на 

COVID19 пандемията върху българската икономика”, финансиран от ФНИ на РУ „Ангел Кънчев“. 

mailto:tbuhcheva@uni-ruse.bg
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е допускането за стабилност на скоростта на паричното обращение и за екзогенност на 

паричното предлагане (т.е. да не се адаптира пасивно към промените в търсенето на пари). 

Джон Мейнард Кейнс добавя изискването за пълна заетост, в противен случай увеличението 

на паричната маса ще доведе повече до увеличението на заетостта и производството и само 

отчасти или никак до ръст на цените. Милтън Фридман преформулира количествената 

теория от теория за определянето на цените и номиналния доход в теория за търсенето на 

пари, която би била валидна дори при непълна заетост (Humphrey, 1974, с 9-16). Отчитайки 

пропорционалността на промените на количеството пари и ценовото равнище в дългосрочен 

период, монетаристите предлагат паричните агрегати като най-подходяща цел на 

монетарната политика при спазването на парични правила (Friedman, 1968). Това разбиране 

за монетарната политика доминира през 70-те и 80-те години, но постепенно е изоставено 

поради трудности при определянето и  измерването на агрегатите, а също и заради 

получилото известност като “Закон на Гудхарт” виждане, че зависимостта между 

количеството пари и цените изчезва при опитите на монетарните власти да се възползват от 

нея (Graf, 2008, с 27-29). Въпросът остава обаче, ако не се прави опит да се използва като 

междинна цел на паричната политика, дали въпросната връзка не може да служи поне като 

индикатор за бъдеща промяна в ценовото равнище. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Други емпирични изследвания на връзката между парична маса и ценово 

равнище 

Граф (Graf, 2008) използва годишни данни от Световната банка за група от 105 страни 

за периода 1991-2005 г. в панелно изследване с фиксирани ефекти. Промяната в агрегата M2 

оказва влияние върху инфлацията (представена чрез дефлатора на БВП) почти 

пропорционално, но при премахване на наблюденията с екстремни стойности на инфлацията 

пропорционалната свързаност вече не е налице. Парите продължават да са фактор, но 

ефектът е по-слаб. При серия от регресионни уравнения и поставянето на гранични 

стойности за годишните темпове на инфлация за всяко от тях (с наблюдения, които се 

изключват, ако превишават граничните стойности), коефициентът пред независимата 

променлива намалява. Всъщност, при годишен темп на инфлацията под 500%, този 

коефициент не надхвърля 0,1. Тоест, количествената теория се потвърждава само при много 

високи темпове на инфлацията.  

До подобен извод достигат и други автори (Teles et al., 2005), чието изследване обхваща 

страните от ОИСР в периода 1970-2005 г. За страните с ниска инфлация зависимостта между 

промените в количеството пари (представени с агрегата M1) и промените в ценовото 

равнище (представени с ИПЦ) в най-добрия случай може да бъде окачествена като слаба. 

Авторите обаче разширяват първоначалния панелен модел с индивидуални фиксирани 

ефекти с контролни променливи като номиналния лихвен процент и ръста на потреблението, 

възприемани като индиректен показател за промените в скоростта на обращение на парите 

(вместо да допускат, че е константа), а също и с реалния ръст на БВП. При тази 

спецификация на модела ефектът на количеството пари се повишава. Доколкото тази 

зависимост съществува, това е преди периода, в който централните банки на страните от 

извадката преминават към инфлационно таргетиране, защото тогава инфлацията е почти 

една и съща навсякъде, а без вариация в инфлацията трудно може да се установи зависимост 

спрямо ръста на парите. 

Освен изследвания за групи страни, налице са и индивидуални такива в отделни 

страни, като най-релевантни са тези на съседни на България. Количествената теория намира 

потвърждение в изследване за Гърция с приложението на модел на авторегресионни 

разпределени лагове. Скоростта на обращение е относително стабилна (Karfakis, 2002). В 

турски контекст при използването на коинтеграционни тестове и тест за каузалност на 

Грейнджър се достига да противоположното заключение. Количествената теория не е 
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валидна, защото е налице двупосочна връзка между количеството пари и ценовото равнище 

(Altunöz, 2014).  

Източници на данни и ограничения на настоящото изследване 

Настоящото изследване се основава на данни за паричните агрегати от БНБ и за 

индекса на потребителските цени (ИПЦ) от НСИ, за да покаже наличието на връзка между 

количеството пари и ценовото равнище. За тази цел се използват описателна статистика и 

корелационен анализ, като по-сложните методи на иконометричен анализ са оставени за едно 

евентуално бъдещо изследване. Допуска се, че са налице някои от условията за валидност на 

количествената теория като екзогенност на паричното предлагане и стабилност на паричното 

обращение (допускания, които, както е видно от цитираните по-горе изследвания, не винаги 

са в сила). С оглед обема и характера на изследването, тези ограничения са оправдани и дори 

при тези условия може да се придобие една първоначална представа за разглежданата 

зависимост. Паричните агрегати, за които публикува информация БНБ, са следните: 

● M1 

○ Пари извън парично-финансовите институции (ПФИ) 

○ Oвърнайт депозити 

● М2 

○ М1 

○ Квазипари 

■ Депозити с договорен матуритет до 2 години 

■ Депозити, договорени за ползване след предизвестие до 3 месеца 

● М3 

○ М2 

○ Търгуеми инструменти (издадени дългови ЦK до 2 години+акции/дялове на 

фондовете на паричния пазар (ФПП) + репо-сделки) 

 

Фиг. 1. Компоненти на паричните агрегати, представени като относителен дял към M3 за 

периода 1996-2020 г.  

 

Показано е влиянието на паричните агрегати върху индекса на потребителските цени 

(ИПЦ) като процентна промяна на месечна база и при двата показателя 

● за периода 2000-2021 г. (на относителна ценова стабилност) 

● за периода 1996-1997 г (на висока инфлация).  
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Разделението на анализираните периоди е продиктувано от това, че влиянието на 

паричните агрегати върху ИПЦ може да се проявява с различна сила при големи и при 

умерени темпове на инфлация. В случая с данните на месечна база се търси краткосрочна 

връзка между величините и евентуалното използване на промените в паричната маса като 

краткосрочен индикатор за очакваните бъдещи промени в инфлацията. На теория обаче 

принципът на пропорционалността се проявява категорично в дългосрочен период. Затова е 

показано влиянието на паричните агрегати върху ИПЦ като процентна промяна на годишна 

база (за месец януари спрямо предходния януари) за същите два аналитични периода, за да се 

покаже по-дългосрочното влияние (при кумулативни промени в рамките на една цяла 

година). 

Анализ на данните и резултати 

Влиянието на паричните агрегати върху ценовото равнище зависи както от 

относителния дял на компонентите, които ги съставят, така и от ликвидната близост на този 

компонент до избрания измерител на ценовите промени (в случая - индексът на 

потребителските цени). Търгуемите инструменти, които заедно с M2 формират най-широкия 

агрегат, за който БНБ публикува данни - M3,  не надхвърлят като дял 1,3% от него през 

разглеждания период 1996-2021 г.  Този нисък дял се комбинира с ниска ликвидност на този 

вид актив и отдалеченост от паричните потоци за покупката на стоките и услугите, включени 

в ИПЦ, така че влиянието на неговите промени спокойно може да бъде игнорирано. Колкото 

по-голям е делът на компонента в общата парична маса, толкова по-вероятно е при равни 

други условия идентична относителна промяна в два последователни периода да упражнява 

по-силно влияние върху промените в ценовото равнище. На Фигура 1 е показано как са се 

променяли дяловете на компонентите на агрегатите във времето, като след 2010 г. се 

наблюдава отчетлив ръст в дела на овърнайт депозитите, най-вече за сметка на други видове 

депозити, но и на парите извън парично-финансовите институции.  

В Таблица 1 е показан коефициентът на корелация на Пиърсън между относителните 

промени на месечна база в паричните агрегати, техни отделни компоненти и ИПЦ (за 

текущия период и с до пет месеца закъснение) за периода 2000-2021 г. (с относително ниска 

инфлация - медианата е 0,3% на месец, само в три периода достига 3%). Наблюденията със 

статистически значимите коефициенти (при p<0.05) са отбелязани с удебелен шрифт. 

Статистическа значима корелация между парите извън ПФИ и ИПЦ се наблюдава с 1 до 5 

месеца закъснение, но като цяло е слаба (само веднъж надхвърля 0,2). Гледайки останалите 

агрегати и техните компоненти, ефектът от промените в паричната маса се проявява с един 

или два месеца закъснение. Най-високи корелационни коефициенти при статистическа 

значимост се постигат при агрегата M2, където при месец закъснение той е 0,29, а при два - 

0,28. В първия случай това се дължи почти изцяло на влиянието на квазипарите (коефициент 

0,27), а във втория - на квазипарите (с отслабнало влияние) и на M1. Заради пренебрежимо 

малкия дял на търгуемите инструменти, коефициентите на M3 почти не се различават от M2. 

Заради това от тук нататък този агрегат ще бъде игнориран. В периода за ниска инфлация, 

корелационната зависимост, макар и налице, може да бъде окачествена като слаба.  

 

Таблица 1. Корелационни коефициенти на месечната промяна 

в паричните агрегати и ИПЦ за 2000-2021 г. 

         М3 

       М2 Търг. 

инстр. 

 

   М1 Квазипари    
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 Пари 

извън 

ПФИ 

Овърнай

т 

депозит

и 

 Деп. с 

матурит

ет до 2 г. 

Деп. с 

предизв

естие до 

3 месеца 

    

ИПЦ 

 
-0.08;  

p=0.18 

0.01;  

p=0.84 

-0.03;  

p=0.65 

0.18;     

p=0.00 

0.01;  

p=0.86 

0.12;  

p=0.04 

0.09;  

p=0.13 

0.01;   

p=0.90 

0.09;  

p=0.13 

ИПЦ + 

1 месец 
0.13;  

p=0.04 

0.05;  

p=0.41 

0.09;  

p=0.13 

0.32;     

p=0.00 

0.08;  

p=0.22 

0.27;     

p=0.00 

0.29;     

p=0.00 

-0.03;  

p=0.64 

0.29;     

p=0.00 

ИПЦ + 

2 

месеца 

0.17;  

p=0.01 

0.18;     

p=0.00 

0.21;     

p=0.00 

0.14;  

p=0.03 

0.12;  

p=0.05 

0.16;  

p=0.01 

0.28;     

p=0.00 

0.01;   

p=0.90 

0.28;     

p=0.00 

ИПЦ + 

3 

месеца 

0.11;  

p=0.09 

0.02;   

p=0.70 

0.06;  

p=0.35 

0.12;  

p=0.05 

0.06;  

p=0.33 

0.12;  

p=0.04 

0.13;  

p=0.03 

 0,00;  

p=0.96 

0.13;  

p=0.04 

ИПЦ + 

4 

месеца 

0.22;     

p=0.00 

0.01;  

p=0.92 

0.09;  

p=0.14 

0.05;  

p=0.44 

0.06;  

p=0.32 

0.07;  

p=0.29 

0.12;  

p=0.05 

-0.05;  

p=0.45 

0.12;  

p=0.04 

ИПЦ + 

5 

месеца 

0.15;  

p=0.02 

0.07;  

p=0.29 

0.11;  

p=0.08 

-0.06;  

p=0.34 

0.04;  

p=0.57 

-0.02;  

p=0.71 

0.06;  

p=0.38 

-0.23;     

p=0.00 

0.05;  

p=0.39 

 

В периода с висока инфлация (Таблица 2) през 1996-1997 г. (в десет от месеците 

инфлацията е с поне двуцифрени темпове) корелационните коефициенти са по-високи. 

Впечатление прави и това, че зависимостта се проявява още в текущия месец (при M1), като 

най-силна е тя с един месец закъснение, а бързо след това се губи статистическата 

значимост. За разлика от периода на ниска инфлация, тук корелацията на ИПЦ с M1 е по-

силна, отколкото с M2.  

Таблица 2. Корелационни коефициенти на месечната промяна 

в паричните агрегати и ИПЦ за 1996-1997 г. 

       М2 

   М1 Квазипари  

 Пари извън 

ПФИ 

Овърнайт 

депозити 
 Деп. с 

матуритет 

до 2 г. 

Деп. с 

предизвест

ие до 3 

месеца 

  

ИПЦ 

 
0.55;  

p=0.07 

0.58;  

p=0.05 

0.58;  

p=0.05 

0.40;   

p=0.2 

0.52;  

p=0.08 

0.46;  

p=0.14 

0.52;  

p=0.08 

ИПЦ + 1 

месец 
0.86;     

p=0.00 

0.82;     

p=0.00 

0.85;     

p=0.00 

0.51;  

p=0.11 

0.65;  

p=0.03 

0.56;  

p=0.07 

0.72;  

p=0.01 

ИПЦ + 2 

месеца 
0.56;  

p=0.09 

0.59;  

p=0.07 

0.60;  

p=0.06 

0.48;  

p=0.16 

0.37;   

p=0.3 

0.48;  

p=0.16 

0.57;  

p=0.09 

ИПЦ + 3 

месеца 
0.44;  

p=0.23 

0.34;  

p=0.38 

0.38;  

p=0.32 

-0.18;  

p=0.64 

-0.02;  

p=0.96 

-0.14;  

p=0.73 

0.10;   

p=0.80 
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Дългосрочната зависимост (промяна на годишна база) между паричните агрегати и 

ИПЦ е показана на Фигура 2. На графиката присъства само агрегатът M2, който корелира 

статистически значимо с ИПЦ с коефициент от 0,74. При M1 (непоказано) той е със 

значително по-ниската стойност от 0,21 (при 0,45 за парите извън ПФИ и само 0,13 за 

овърнайт депозитите). По-силната корелация на M2 идва от депозитите до 2 г. (чиято 

промяна корелира с промените в инфлацията с коефициент 0,77). Представените стойности 

са за периода 2000-2021 г. и показват много по-силна връзка между количеството пари и 

инфлацията спрямо същия период, но на месечна база. За съжаление дългосрочната връзка за 

периода с висока инфлация не може да бъде установена, защото времевият ред от достъпните 

данни започва през 1996 г., следователно при сравнение на годишна база са калкулируеми 

само данните за 1997 г., а броят наблюдения тогава е твърде малък. Но ако се обхване целият 

период 1997-2021 г., корелационният коефициент е много висок (0,94 при M1 и 0,91 при M2). 

Тези стойности са индикация за валидността на количествената теория в България в 

дългосрочен период, макар че за категоричността на подобно твърдение е необходимо 

потвърждение на резултатите след прилагането на по-сложни статистически методи. 

 

 

Фиг. 2. Процентни промени в M2 и ИПЦ на годишна база (за месеците в 2000-2021 г.) 

 

ИЗВОДИ  

Анализът на данните потвърждава в българските условия резултатите от някои 

изследвания за други страни. Връзката между промените в количеството пари и инфлацията 

е по-силна в периоди на висока, отколкото на ниска инфлация. В краткосрочен период тя се 

проявява със забавяне от един или два месеца при ниска инфлация и с един месец или 

непосредствено при висока. В дългосрочен период период (в рамките на година) връзката е 

много по-силно изразена, а при включването на периодите с висока инфлация 

корелационните коефициенти са много високи и резултатите са в съответствие с 

количествената теория за парите. 
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Abstract: This paper aims to discuss the e-commerce development of Turkey and European Union. The 

investigate tasks have been fulfilled for the study of public data on the development and importance of e-commerce in 

Turkey and the European Union member states. The comparative analysis shows a serious growth in the use of 

information and communication technologies in the studied territories; an upward trend of electronic sales in the gross 

domestic product (GDP) and differences in the best-selling commodity groups. 

Keywords: e-commerce, e-commerce in Turkey, e-commerce in EU, Enterprise e-commerce activities 

 
INTRODUCTION 

The consumer habits have been changed after the unexpected circumstances that are happened 

in the last years. Since the lockdown due to the pandemic obliged people to stay in their homes, 

besides the technological advancements in every part of their life, the shift from the conventional 

stores to e-commerce was also unavoidable. 

Studies stated that online commerce rates have been growing constantly in Turkey even 

before pandemic for the last 5 years (Öztürk, 2021). Technological advancements and new startup 

companies boosted this growth for Turkish ecosystem, on the other hand similar increase has been 

seen in European Union as well. 

The purpose of this paper to analyze and compare the e-commerce in Turkey and European 

Union by the latest advancements by usage of the current data. 

The following tasks will be performed: studying and comparison e-commerce data of Turkey 

and European Union to achieve the set aim.   

 
Map 1. The European Union and Turkey,  

Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_and_Turkey_Locator_Map.png 

 
28 The paper is presented on the Students Scientific Session on 19. May 2022, section “Economics and 

Management” in English. 

mailto:mboneva@uni-ruse.bg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU_and_Turkey_Locator_Map.png


PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE - 2022, volume 61, book 5.3. 

 - 110 - 

 

EXPOSITION 

Survey of statistics on the development of e-commerce in Turkey  

When the population is considered in Turkey, the e-commerce potential of Turkey is 

extremely high. Since the tech-literacy is increasing year by year and according to Turkish 

Statistical Institute the internet usage is increased by almost 5% in one year from 2019 to 2020; the 

engagement with e-commerce is unavoidable (Turkish Statistical Institute, 2020). Öztürk states in 

her article that, Turkey shows a dramatical growth since 2019 when it comes to size in e-commerce 

usage (Öztürk, 2021). This growth is not only related to the pandemic, since the data proves that 

there a constant growth even before pandemic. Öztürk also mentioned that the rate of growth in 

usage of e-commerce between 2016 and 2020 is 31% across Turkey (Öztürk, 2021).  

 

Fig. 1. Information and communication technology usage, from 2009 – 2020 (Turkish Statistical 

Institute, 2020) 

Figure one is another graph that shows the development of internet usage and the change in 

online purchase rates annually. Since the development took place even before the pandemic, 

pandemic is also boosted the e-commerce growth when it comes to numbers as well. First 6 months 

of 2020, the e -commerce rates increased by 64% and compared to 2019 volume which was 83.1 

billion Turkish Lira (TL) it reached to 92 billion TL (Öztürk, 2021). 

 

Fig. 2. Quarterly General Trade and E-Commerce Trade (E-commerce Info Platform, 2021) 
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In 2021, the share of e-commerce in gross domestic product increased by 24% compared to 

the previous year and became 5.1% from 4.1% (E-Commerce Info Platform, 2021). Besides, 

compared to general trade, the graph below states that the growth rate in e-commerce is constantly 

increasing and higher compared to previous quarters. 

Based on the E-commerce Information Platform data, the companies engaged to e-commerce 

activities increased by 275% compared to last year, especially the companies operating on 

marketplaces increased by 331% (E-Commerce Info Platform, 2021). 

 

 

Fig. 3. Companies Engaged in E-commerce Activity (E-commerce Info Platform, 2021) 

The biggest growth (+129%) was recorded in the sales of white and small household 

appliances (Fig. 4), and air transport was the most decreased with a drop of – 40 % in Turkey at 

2020 compared to 2019 (E-commerce Info Platform, 2021). 

 

Fig. 4. The most increased industry – 2020 compared to 2019 (E-commerce Info Platform, 2021) 
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Analysis of statistical data on the development of e-commerce in the European Union 

Due to unexpected changes, the current life shifted through online world. The shift was not by 

humans but also by companies. During this phase companies who has only offline presence started 

to have an online presence as well to adapt to current consumer expectations. Compared to before 

pandemic, the e-commerce offering of business increased by 70% according to “Europe E-

commerce Report 2021”. On the other hand, same report claims that the e-commerce growth rate in 

European Union was 14% from 2019 to 2020 but for 2020 to 2021 period the increase rate 

descended to 10% (Lone, Harboul, & Weltevreden, 2021). 

For a market overview to identify the internet usage, the total GDP changes over years and 

internet users in 37 countries (27 in European Union and their 10 neighbors) can be seen in the 

graphs (Fig. 5 and Fig. 6) below. Based on these graphs, although when it comes to GDP and 

growth rate of the internet usage of 2020 did not perform a significant change, the e-commerce 

usage did increase its percentage significantly compared to previous years. The reason behind of the 

situation can be described as internet usage rates are in mature state whereas the e-commerce is still 

at the growth stage. 

 

Fig. 5. GDP in € Billion (Source: IMF) 

 

 

Fig. 6. Accessing the internet (Source: Eurostat, Statista) 

The internet access rate is relatively high and can be claimed society in EU is familiar to 

digitalization based on this rates, the online shopping rates for who access to internet is also should 

be aligned. Due to the pandemic these rates expected to especially increase. The data from Eurostat 

is confirming this statement as it can be seen below in Fig. 7. The rate of e-shoppers who use 
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internet in Europe is forecasted as 73% for 2021 (E-Commerce Info Platform, 2021). Current data 

from Statista states the e-shopper rate of internet users in European Union is 74%. (Eurostat, 2022). 

 

Fig. 7. E-Shoppers Rate in European Union (Eurostat, 2022) 

Lastly, although it has been argued that there is an increase in e-commerce for previous years, 

another important data to prove this increase can be identify as the percentage of online sales 

compared to general trade in the Union. The Fig. 8 from European E-commerce report states that 

the percentage of e-commerce on GDP (E-GDP) is also in rapid growth (Lone, Harboul, & 

Weltevreden, 2021). 

 

Fig. 8. Share of E-GDP in European Union (Lone, Harboul, & Weltevreden, 2021) 

The data from Fig. 9 show a wider application of ICT in large enterprises and a relatively 

more limited spread in SMEs in the European Union. It is important to note that for both groups of 

enterprises the different technologies are ranked in approximately the same order. The most used 

are e-commerce sales, while chatbots and virtual agents have the lowest prevalence during the 

studied period. Service robots and big data analytics are used in 11% of European large enterprises 

and only 2% of SMEs. 
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Fig. 10. Enterprise e-commerce activities (Lone, Harboul, & Weltevreden, 2021) 

Data on average web traffic growth of webshops in the EU-27 in 2020 compared to pre-covid 

year 2019, in % (Fig. 10) show the greatest increase in sales of groceries, (alcoholic) beverages and 

pet supplies (30%), and sales of bicycles and accessories incl. for cars, there was a negative growth 

- 2%. 

 

Fig. 10. Average web traffic growth of webshops in the EU-27 in 2020 compared to pre-covid year 

2019, in % Source: Similarweb, Centre for Market Insights (Lone, Harboul, & Weltevreden, 2021) 

 

CONCLUSION  

The analysis shows a serious growth in the use of information and communication 

technologies in Turkey and the European Union. Enterprises are increasingly using digital 

technologies in their operations. In Turkey, businesses engaged in e-commerce increased by 188404 

count in 2020, compared to 2019. In European companies, e-commerce sales technologies are most 

widespread. The number of internet users and e-shoppers is growing everywhere besides. 

It has been established that there is an upward trend of share of e-commerce in the gross 

domestic product, both in Turkey (from 2,7% in 2019 to 5,1% in 2021) and in the countries of the 

European Union, albeit at a slower pace (from 3,93% to 4,6% during the same period).  

The comparative analysis shows differences in the best-selling commodity groups. Groceries, 

beveragesq incl. alcoholic and pet supplies have the highest average growth (+30%) in online sales 
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in the EU-27, and in Turkey the first position is occupied by white and small household appliances 

with a growth of 129%. 
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Abstract: The paper provides and checks the veracity of the following hypothesis: “Entrepreneurs who are 

starting their own business and have economic education become successful faster and easier than those without any 

economic education, and manage to provide their employees with a better work environment”. Those who do not have 

economic education are viewed as entrepreneurs who learn by trial and error and rely solely on their experience as a 

source of knowledge on how to create a sustainable business. Two interviews were conducted for the purpose of the 

research – one with an expert in the field of entrepreneurship and one with an entrepreneur with economic education. 

Furthermore, a questionnaire was created and distributed via social media, which aimed at collecting opinions from 

employees in different companies on the matter. The report provides the viewpoints of the two interviewees and the 

results from the questionnaire, based on the answers of the 87 employees, who filled it out. 

Keywords: Economic Education, Experience, Entrepreneurship, Entrepreneur, Business, Venture, Company 

 
INTRODUCTION 

There are many examples of highly successful entrepreneurs with no economic education at 

all, some of whom have not even graduated from university. On the one hand, genius innovators 

such as Steve Jobs, Richard Branson, and Mark Zuckerberg are perceived as benchmarks for 

excellence in this field, even though they do not have economic education. On the other hand, the 

success stories of Jeff Bezos and Elon Musk, for instance, are examples of how the economic 

education is key to creating a sustainable, high-profit business. 

This discrepancy brings to the surface a certain lasting dilemma in the field of 

entrepreneurship: whether the economic education or specialization in any of the areas of business 

management, marketing, and finance is necessary to lay the foundations for a successful and 

sustainable company, or the practical experience gained after making mistakes, overcoming them, 

and learning from the consequences is the better approach to such a venture. 

 

EXPOSITION 

Entrepreneurial flair 

To be successful, an entrepreneur must first and foremost possess a certain instinct called an 

“entrepreneurial flair”. A “flair” is defined as “the natural ability to do something well”. There is no 

one particular definition for the collocation “entrepreneurial flair” but generally, this concept is 

associated with the inborn creativity and ability of entrepreneurs to foresee future market 

tendencies, come up with innovative ideas to fill a missing niche, calculate and assess the risks and 

make profits. This is their sixth sense, the urge they feel when they know they had had a brilliant 

 
29 The paper is presented on the Students Scientific Session on 19. May 2022, section “Economics and 

Management” in English. 
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idea or the inside voice that tells them to reconsider when the risks are not justified. Thanks to their 

entrepreneurial flair, entrepreneurs differentiate the good ideas from the bad ones, the profitable 

enterprises from the doomed whims. Overall, these are the qualities and the entrepreneurial mindset 

necessary to become one of the greatest in the field.  

Seen from this point of view, entrepreneurship in its essence is very similar to and can be 

compared with any form of art because talent is required for a person to become successful. Even 

though it is generally believed that people are born with such a flair, during this research, the 

statement that anything can be learned was expressed and supported. Artists need to be taught how 

to use their abilities if they want to make progress, no matter how talented they are. This is where 

the economic education steps in for the prospective, ambitious entrepreneurs. It gives an equal 

chance to those who possess and those who lack this entrepreneurial flair to develop and hone the 

necessary skills and qualities to start and run a successful business.  

When is economic education helpful? 

An entrepreneur may succeed in starting a business without having a specific economic 

background, but relying solely on previous experience would mean that the growth and 

development of the company would happen at a lot slower pace. However, if the economic 

education includes only the acquisition of theoretical knowledge, it is not that helpful either. This 

thesis is proven by the work of some researches in this fild (Pavlov, Sheresheva and Perello, 2017; 

Boneva, 2021).  An example of a juxtaposition that exists due to such insufficient education is a 

case in which a young person, for instance, is offered a position at a company but chooses to decline 

the offer with the reason that he/she is a theorist, not a practitioner. Therefore, the economic 

education should not only cover the theoretical aspect of the field but also focus on the acquisition 

of leadership skills and competences because they are key to the success of every entrepreneur and 

his/her endevours. Pavlov and Bakracheva support such point of view in their paper (Pavlov, 

Bakracheva, 2021). Even if a person manages to start a business, if they do not know how to 

actually run it, how to make the products or services appealing and sell them, how to attract and 

keep employees, and how to win over new consumers, his/her business would be neither successful 

nor sustainable. 

Of course, there are cases in which a person simply has to have specific knowledge to realize 

an idea. For instance, an engineer may have an amazing, innovative idea that may change the world 

for the better, but if he/she does not know the basics because he/she has no economic education, the 

engineer will be unable to start and run a business successfully. In this case, a possible solution is to 

either acquire the necessary knowledge or find a partner or an associate, who has the skills and 

qualifications needed for the realization of the idea. 

Economic education as a way to prevent mistakes 

An entrepreneur who lacks any knowledge of the field is prone to making a lot of mistakes. 

An economic education most definitely makes life easier in the sense that it prevents most of these 

unwanted obstacles from getting in the way. However, a person should take into account the fact 

that gaining knowledge and honing one’s skills is a lifelong process not a product of a certain 

number of years spent at an academic institution. Education is very useful, but entrepreneurs must 

learn all their lives (Venelinova, 2021). It is essential for people to constantly enrich not only their 

general but also their professional knowledge so that they can ensure the success of their business 

endeavours in the quickly changing world of today. Non-fiction mentioned as a useful source of 

knowledge but, surprisingly, so was fiction, which serves as a good teacher and source of 

inspiration even for entrepreneurs. 

Education is not always enough 

A person with an economic education could be successful, but this is not a guarantee. It can 

indeed make life easier, but a successful entrepreneur must also possess certain qualities, such as 

empathy and emotional intelligence. He/She should be resourceful, be able to improvise, and do 
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everything with a lot of passion.  Soft skills such as patience, teamwork, ability to work under 

stress, and self-confidence, which can be developed over time, are crucial. Knowing the theory is 

not always enough, especially right at the beginning, when an entrepreneur starts their business. 

Economic education is extremely helpful for the management, operation, and growth of the 

company but, initially, the idea, vision, mission, choice of industry, and ultimate goals are the most 

significant factors that predetermine whether the business endevour has the potential to flourish. 

Furthermore, it is essential to head in the right direction, to find the most suitable niche to fill. 

Additionally, during the interviews, attention was drawn to the need for establishing clear 

boundaries and finding a balance between work, family, and social life, as well as the importance of 

constantly setting goals to move forward, grow and succeed. And last but not least, theory can be 

very useful for running a business but the experience gained in practice is crucial for the growth and 

sustainability of any venture.  

Economic education as a burden 

However, having an economic education has another side - it can be a deterrent and a burden. 

The more entrepreneurs learn, the more they are aware of the risks and their consequences. This 

often deters them from realizing an idea that they consider too risky, even if they are very 

passionate about it. Young children are an excellent illustration of this concept. They tend to do 

whatever they want because they are unaware of what their actions can lead to. The older people 

get, the better they realize that every decision has consequences. In entrepreneurship, the aftermath 

of a bad choice can be extremely serious – for instance, one may invest all their money and savings 

in an idea and lose everything if the company goes bankrupt. Therefore, education can be a 

significant burden in some cases because it can lead to a constant state of overthinking every detail, 

which can discourage people from taking a chance on a risky yet innovative idea (Pavlov, 2020; 

Venelinova, 2021). This provides a clear reason for the success of many of those great 

entrepreneurs, who have no economic education. It is no coincidence that some of the most 

successful businesses are run by people who do not rely on their knowledge of the field but on their 

experience gained by trial and error. They are not burdened by theory, facts, and statistics, which 

makes them unaware of the possible obstacles along the way. Thus, they are a lot bolder and are 

inclined to take more risks, embarking on all enterprises and challenges with blind faith and hope 

for the best. 

Results from the questionnaire 

To begin with, employees were asked how important they think economic education is for 

starting a successful business. 60 respondents noted that they think it is important, but not 

mandatory, 23 said it is mandatory, and the rest think it is not so important. There were no 

respondents who described economic education as completely unnecessary (Fig. 1). The results 

show that employees, even though they do not put it first, realize the significance of the economic 

education for entrepreneurs, which supports the hypothesis of the research. 
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It is mandatory. 23

It is important but not mandatory. 60

It is not very important. 4

It is not important at all. 0

How important is having economic education for a person to have a successful 

business?

26%

69%

5%

How important is having economic education for 

a person to have a successful business?

It is mandatory.

It is important but not
mandatory.

It is not very important.

It is not important at all.

 

Fig. 1. The first question, its possible options, and the results 

To the next question, which asked employees about their opinion of a successful entrepreneur, 

however, 64 respondents said that a person without economic education, but with a lot of 

experience gained on a trial-and-error basis, is more likely to create a successful company than an 

entrepreneur with economic education, but without much practical experience (Fig. 2). This 

confirms the thesis that the successful founder of a company is not just a theorist but a practitioner, 

and economic education should pay attention to both aspects. 

An entrepreneur with economic education 

but without much practical experience 64

An entrepreneur without economic 

education but with a lot of trail-and-error 

gained experience 23

Who has a better chance of starting and running a successful business?

74%

26%

Who has a better chance of starting and running 

a successful business?

An entrepreneur with
economic education but
without much practical
experience

An entrepreneur without
economic education but
with a lot of trail-and-error
gained experience

 

Fig. 2. The second question, its possible options, and the results 

To ensure the correct understanding of the hypothesis, the questionnaire included a question 

that asked the respondents if they think a person without any economic education can become 

successful easily. Here the result is much less concrete, as even a majority of at least 50% has not 

been reached (Fig.3). However, the largest number of people think that this is not possible - 35. 22 

respondents believe it is possible, and 30 are not sure how to answer this question. 
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Yes 22

No 35

I am not sure. 30

Can a person without economic education become successful 

easily?

25%

40%

35%

Can a person without economic education 

become successful easily?

Yes

No

I am not sure.

 

Fig. 3. The third question, its possible options, and the results 

The next question was directed more closely to the employees and workers themselves, 

asking them if they think an entrepreneur with experience can create a good working environment 

in his/her company. Again, there was no majority, but 37 respondents do not recognize the lack of 

economic education as a factor in this case. 12 people find this impossible. In addition, to ensure 

that the results are even more concrete, there was a third option available to the respondents, namely 

that an educated entrepreneur could create a much better environment for his employees (Fig. 4). 

Yes 37

No 12

An entrepreneur with 

economic education can 

provide a lot better working 

conditions. 38

Can a person who only has experience provide good 

working conditions for their employees?

42%

14%

44%

Can a person who only has experience provide 

good working conditions for their employees?

Yes

No

An entrepreneur with
economic education can
provide a lot better
working conditions.

 

Fig. 4. The fourth question, its possible options, and the results 

However, despite the previous opinion of the respondents, when they were asked whether 

they would work for an entrepreneur without economic education, but with extensive practical 

experience in the field, gained through many trials and learning from mistakes, there was an 

absolute majority for the answer "Yes" (69 people). Only 8 people selected the option "No" and 

there were 10 who were not sure (Fig. 5). 
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Yes 69

No 8

I am not sure. 10

Would you work for an entrepreneur without economic 

education but with a lot of practical exerience gained on a 

trial-and-error basis?

79%

9%

12%

Would you work for an entrepreneur without any 

economic education but with a lot of practical 
experience gained on a trail-and-error basis?

Yes

No

I am not sure.

 

Fig. 5. The fifth question, its possible options, and the results 

Finally, to find out if the education of the company's founder has any place in the criteria of 

employees for choosing their work environment, the following question was included in the 

questionnaire: "What is the most important thing you are looking for in a manager and/or business 

owner?" It turned out that there are other factors that influence this choice to a greater extent, such 

as leadership qualities (46 respondents) and experience (30 respondents). Education ranked third, 

given priority over the other two by just two people. In addition, the respondents were given the 

opportunity to provide their own answer to this question in order to identify other important factors 

in making such a significant decision. Among the listed are: regular payment of the agreed salary 

and insurance, ensuring healthy and safe working conditions, the existence of a system of incentives 

for good employees, compliance with the Labor Code and other laws, fair and respectful treatment 

of staff and the presence of an overall good working atmosphere (Fig. 6). 

Economic education 2

Experience 30

Leadership skills 46

Nothing in particular 6

Other 3

What is the most significant factor for you when you choose your 

employer?

2%

35%

53%

7%

3%

What is the most significant factor for you when 

you choose your employer?

Economic education

Experience

Leadership skills

Nothing in particular

Other

 

Fig. 6. The sixth question, its possible options, and the results 

 

CONCLUSION  

Overall, the results of the research can neither completely reject nor fully confirm the 

hypothesis. In its essence, entrepreneurship is very similar to art, and although everything can be 

learned, one is born with a certain talent for creating art. Subsequently, however, this talent must be 
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developed over time, throughout the person’s whole life, and here education occupies a significant 

place. Even if one has an inborn entrepreneurial flair, in order to become a successful entrepreneur, 

many more qualities are needed, which can be acquired through hard work, tenacity, determination, 

and persistence. However, as helpful as it can be, economic education can also be a burden. Relying 

solely on one’s experience can often lead to mistakes but the chances of success are higher than for 

people who, because of their knowledge and awareness of the risks of their idea, prefer not to 

embark on its implementation. Mistakes are also a way to learn. 

For the employees in a company, the economic education of the founder may not be a top 

priority, but many of them still consider it a serious advantage. Entrepreneurs should not rely solely 

on the trial-and-error method if they want to build a sustainable and prosperous business. Successful 

entrepreneurs without economic education are units, so the focus should not be on them. Rather, 

attention should be paid to ensuring that economic education includes the acquisition of both 

theoretical knowledge and practical experience. This is the only way to make sure that 

entrepreneurs have all they need to start and run a successful, flourishing, and sustainable business.  

The conclusion of this study is how important experience is and what an advantage economic 

education is, but above all how dependent they are and how perfectly they complement each other. 

The world is changing infinitely fast and so is the business industry. That is why entrepreneurs have 

to study every day. 
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