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МОРЕТО  И ХОРАТА

ЧЕРНОМОРСКИЯТ РЕГИОН 
ЗОНА НА СЪТРУДНИЧЕСТ-
ВОТО И ПАРТНЬОРСТВО 
Проф. д-р Маруся Любчева, Милен Димитров
Черноморски институт - Бургас

Вероятно още дълго време ще коментираме, 
че Черноморският регион е уникален по 

териториален, географски и политически признак. 
При цялата условност, че Черноморският регион  
не съществува като унифициран и притежаващ оп-
ределените характеристики за единен регион, ка-
квито притежават други региони в Европа и в све-
та. Въпреки това ние продължаваме да го наричаме 
Черноморски регион и да олицетворяяваме чрез 
това понятие   територия, обхващаща 6  държави, 
които лежат на бреговете на Черно море и още 
други 4 държави, които по исторически или други 
причини  считат себе си за принадлежащи към тази 
територия. Отсъствието на единна културна иден-
тичност, на единна черноморска култура, независи-
мо от общата културологична база  на голяма част 
от народите, населяващи черноморската територия, 
определя тази условност. Тук се наслагват изклю-
чително сложни отношения и взаимодействия, 
които правят развитието на региона  динамично, 
сложно и в определен смисъл препятстват пости-
гането на единодействие за изграждането на обща 
стратегия. Опити в това отношение не липсват. От 
2007 година Черно море официално бе припознато 
като Европейско море поради факта, че с приемане-
то на България и Румъния в ЕС то стана негова из-
точна граница. Което означава, че всички позитиви 
и негативи, наслоени, създаващи се или които ще се 
създават в бъдеще, ще рефлектират върху ЕС като 
цяло. Черноморската синергия1 и резолюциите2, 
приети до този момент от ЕП, показват тенденция 
на засилване интереса на ЕС към региона и в съ-
щото време забавянето, което вече констатираме по  
отношение на изготвянето на Европейска стратегия 

1. Съобщение на Комисията до Съвета и до ЕП, „Черно-
морско взаимодействие - нова инициатива за регионално 
сътрудничество” (COM(2007) 160), ), Брюксел, 2007. 
2. Съобщение на Комисията до Съвета и до ЕП, Доклад 
относно първата година  на изпълнение на инициативата 
„Черноморско взаимодействие” (COM(2008) 391), Брюк-
сел, 2008. Резолюция на Европейския парламент от 20 
януари 2011 г. относно стратегията на ЕС за Черно море 
2010/2087 (INI), Брюксел, 2010.

за развитието му, поставя редица въпроси, които 
трябва да се дискутират в обществото. Не забравя-
ме, че всички политики са насочени към граждани-
те и в техен интерес.

Интересът на гражданите е многостранен и това 
определя и многостранността на партньорствата, 
които могат да се реализират - насочени към раз-
лични зони, области и сектори на обществено поли-
тическия и икономически  живот.   За това говорим 
за общо сътрудничество, но и за сътрудничество с 
целево предназначение – икономическо, социално, 
екологично и т.н. Много са  „лабиринтите на регио-
налното сътрудничество”. 

ФОРМАТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Сътрудничеството в региона се реализира на 

различни нива и в различни формати.
По нива - национално, регионално, местно, 

бизнес ниво, гражданско ниво. То намира израз в 
различни формати - двустранни, тристранни, мно-
гостранни. Осъществява се в защита преимущест-
вено на националните приоритети и позиции  и 
постигането на споразумения. Реализират се и съ-
трудничества във формат по-широк от двустранния, 
макар  успешните постижения в тази посока да  са 
по-малко. Сериозно предизвикателство за страните 
от Черноморския басейн е поддържането на отно-
шения с големи наднационални структури, каквито 
са ЕС и НАТО. Сложността на тези взаимодейст-
вия се определя от факта, че три от страните на 
Черноморския регион са членове на ЕС (България, 
Гърция, Румъния, Турция), една е кандидат член на 
ЕС (Турция), четири на НАТО (България, Гърция, 
Румъния и Турция). Останалите страни, повечето 
от които са със статут асоциирани партньори на 
ЕС, някои се подготвят за членство в НАТО, все 
още считат себе си за независими и сами могат 
да определят посоките, в които ще реализират съ-
трудничество, в каква степен и в кои зони, макар 
тенденцията и стремежът към ЕС, пък и към НАТО 
да е повече от виден. Върху тези взаимодействия 
оказват съществено влияние и исторически наслаг-
вания, политическата сложност и различия, които 
продължават да действат на тази територия. Карти-
ната е доста сложна и това е причината да  се фор-
мира мнение, че в Черноморския регион действат 
два вида сътрудничества - вътрешни, определяни 
от отношенията между страните вътре в региона, 
и външни, определяни от влиянието на външните 
фактори. Едните циркулират в региона, другите са 
насочени като вектор отвън навътре и разбира се, 
отвътре навън. Последният вектор е много особен - 
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не само поради различията на страните от региона, 
а поради стремежа всяка от страните да контролира 
сама тези отношения. Затова често казваме, че по-
вечето страни от Черноморския регион гледат по-
често навън от региона и проявяват стремеж за из-
граждане на отношения с външните фактори, които  
за определени страни дори доминират над стреме-
жа за изграждане на отношения вътре в региона3. 
За разлика от периода преди промените, когато  съ-
трудничеството по национално, регионално и об-
щинско нива беше  с общ сериозен дял в региона, 
през последните години сътрудничеството е сведе-
но до партньорство в проекти по някои Европейски 
програми и международни фондове. Би било добре  
да се мисли за изграждане на стратегически парт-
норства и сътрудничество, от каквито Черномор-
ският басейн има сериозна необходимост. От това 
произтича и странното усещане, че  Черноморският 
регион очаква някой да предложи стратегии, про-
грами, планове и да организира фондове за негово-
то развитие - някой отвън. 

Логиката на това очакване, разбира се, има и 
своите основания - регионът е бил, е и ще става 
все по-важен за развитието на останалите региони 
и структури около него. Вече наблюдаващото се 
превръщане на Черноморския регион в трансфер-
на икономическа и енергийна зона ще става все 
по-осезаемо. Всичко това изисква подреждане на 
приоритетите на страните и хората, които ще съх-
ранят характера на региона от гледна точка на не-
говите природни ресурси и преди всичко ресурса 
на Черно море, от гледна точка на традиционните 
поминъци на тази територия каквито са риболовът 
и всички крайбрежни дейности, от гледна точка на  
културата, опитваща се да запази и развие тради-
циите независимо от отсъствието на единна черно-
морска култура и идентичност, от гледна точка на 
напредващия туризъм, който придобива все по-го-
лямо участие в икономическия растеж на морските 
територии като цяло. От друга страна, подрежда-
нето на приоритетите може да изведе региона на  
важно място за останалия свят и той да определя 
характера на политиките, които ще се развиват във 
и около него. Разглеждайки с днешна дата  различ-
ните видове сътрудничества, непременно трябва да 
се отбележи ниският му интензитет, разпокъсаност 
и непоследователност. Картата на сътрудничество 
в региона е доста сложна. Някои страни считат, че 

3. Любчева М., „Черноморският регион в европей-
ските политики”, изд. Фондация Фридрих Ебрерт, 
София, 2010..

отношенията с ЕС са по-важни от тези с други стра-
ни от региона и това е една от основните причини 
за ниската интензивност на вътрешното сътруд-
ничество, очаквайки подкрепата и/или приноса на 
ЕС.

Наднационално като статут е сътрудничеството 
в ЧР, организирано чрез ОЧИС и ПАЧИС, в които 
подреждането на приоритетите е факт, формалните 
организационни въпроси се движат по правилата на 
организациите, но ефективността не е особено сил-
на. Факт е, че в Черноморския басейн ЕС и НАТО 
са по-известни, отколкото ОЧИС и ПАЧИС. 

От друга страна, сътрудничеството с ЕС може 
да се разглежда със статут на вътрешнорегионално 
сътрудничество, като се има предвид, че 3 държави 
са членки на ЕС.

ПРИНЦИПИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО
Въпреки сложната обстановка на влияния, разли-

чия, зависимости в ЧР (страните са твърде различ-
ни по статус, политически, икономически и соци-
ални режими), сътрудничество може да се реалзира 
като се прилагат съвременни принципи - партньор-
ство; диалог и дебат; координация; консенсус - тези 
принципи излизат извън регулациите на пазарната 
търговия, която някои смятат за сътрудничество. 
Но то не е такова!

За реализиране на сътрудничество трябва да се 
използват съвременните марки за:

1. Правото на избор.
    - да се избира пътят, който страните желаят да 

следват.
2. Правото на свобода.
    - свобода в определяне на политиките.
3. Правото на демокрация.
    - демократично вземане на решения;
    - правото на идентичност;
   - запазването на идентичността и културното 

разнообразие.
Много са предизвикателствната, които стоят 

пред сътрудничеството: политически, икономиче-
ски екологични и правни.

Дефицитите, които наблюдаваме, са свързани с 
недостиг на информация, слабост на национални-
те граждански общества, сериозните политически 
влияния и съществуващи замразени или горещи 
конфликти, неустойчивостта на партньорствата.

Потенциалните зони за сътрудничество, част от 
които са добре реализирани в периода пред нача-
лото на 90-те: туризъм, енергетика, селско стопан-
ство, научни изследвания, култура и образование, 
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околна среда, търговия. Важно е, разбира се, да се 
направи разграничението между сътрудничество и 
обикновено реализиране на търговски отношения. 
Сътрудничеството в различните области е съпро-
водено с конкуренция, съперничество, пазарни мо-
дели в икономическите отношеня. Трябва да бъдем 
реалисти и в отделните секторни зони да успяваме 
да осигурим пространства за изграждане на парт-
ньорства, реализиране на съвместни инициативи, 
изграждане на взаимодействия с устойчив харак-
тер. 

Съвременните модели на сътрудничество се 
обогатяват непрекъснато с нови политики и инстру-
менти - национални, регионални, местни. Специал-
на зона в това отношение се отделя на наднацио-
налните - за ЧР това са ОЧИС и ПАЧИС, както и ЕС 
с всички произтичащи от това политики, програми 
и инструменти. Сътрудничество в ЧР се изгражда в 
рамките на европейската политика за добросъсед-
ство, предприсъединителни фондове, структурни 
фондове. Специализирана подкрепа за организира-
но сътрудничество представлява ОП „Черноморски 
басейн”.

Икономическото сътрудничество, чието съвре-
менно състояние се свързва, но съвсем не се из-
черпва  с Организацията за черноморско икономи-
ческо сътрудничество, е от същствено значение за 
региона особено в условията на световна икономи-
ческа и финансова криза. Не особено високата му 
ефективност провокира търсенето на нови модели и 
извеждане на онези приоритети, които са в съответ-
ствие с даденостите на региона. Интензифициране-
то му се свързва с развитие на туризма и изграж-
дането на сухопътен транспортен пръстен, с което 
е възможно да се решат съществуващи проблеми в 
осъщестяването на интегрирана морска политика и 
интермодален транспорт. 

Съобразяването с моделите, които налага ЕС 
и които стават част от политиките на България и 
Румъния, изисква по-висока степен на кооперира-
не  с оглед ефективно използване на  ресурсите и 
това става част от политическото сътрудничество в 
региона, което естествено обхваща елементи от се-
кторни политики и зони. ЕС отдавна откри пътя към 
това - програми от рода на ТЕМПУС и програми-
те за добросъседство. Новото разбиране за ролята 
на регионалното сътрудничество в Черноморския 
регион доведе до създаване на ОП „Черноморски 
басейн 2007-2013”4, в която основни участници са  

4. ЕК, Пилотен проект „Екологичен мониторинг на 
Черноморския басейн”, Брюксел,2009.

страните от региона. Очевидно несъответствия на 
интереси от национален характер доведоха до не-
участието на Русия и Азербайджан в тази програ-
ма. Същата причина вероятно отдалечава Русия от 
идеята за създаване на стратегия за развитието на 
Черноморския регион. 

Това обаче не бива да ни отдалечава от идеята 
за принадлежността на много от страните от Чер-
номорския басейн към славянската орбита и реали-
зиране на културни взаимодейдствия, които могат 
да съхранят корените на традиционните култури в 
региона. С незабравяния факт от смесване на етно-
си и групи в почти всички национални държави в 
региона и наличието на големи диаспори, които но-
сят именно елементи на съседството и преноса на 
култура през морето. 

Черноморската програма предполага развитие 
в това отношение, макар и управлявана като вро-
пейска програма. Тук с особено значение трябва да 
отбележим аспекта на културно-историческото на-
следство в региона, чито съхраняване и използване 
не може да се осъществи без интеграция и добре 
организирано регионално сътрудничество в облас-
тта на духовната сфера. 

Трябва да се отбележи, че трудно се разглеждат 
различни видове сътрудничества в изолиран вид. 
Глобализацията на процеси, взаимодействия, тех-
нологии и култури предполага не обикновено смес-
ване, а интегриране и взаимно проникване, което 
усложнява характера на сътрудничството, прави го 
трудно не само за проследяване, а преди всичко за 
реализиране.

Това означава в големия лабиринт от взаимо-
действия да се намери не само удовлетворителна-
та парадигма, а да се реализира една синергия, от 
която има един единствен печеливш - гражданинът 
на Черноморския регион. Въпреки отсъствието на 
това понятие в юридическото и правно простран-
ство.

По-особено място и по-интензивно се реализи-
ра екологичното сътрудничество, в чиято основа 
стои подобряване статусът на Черно море. Чисто-
тата на Черно море е определяща за ползваемост-
та на водата за различни цели, за изключителното 
му биоразнообразие, за улова на риба. Сътрудни-
чеството на опазване на Черно море е свързано с 
дейности като транспорт, пренос на енергийни су-
ровини през морето, добив на енергийни суровини 
от морето, което може да предизвика замърсяване 
с много и различни продукти. Рисковете пораждат 
противопоставяне на някои от проектите - мина-
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ли и настоящи. Факт е, че транспортът през Черно 
море, включително транспортирането на енергийни 
суровини, и в момента е сериозен проблем за еко-
логичното състояние на Черно море, което изисква  
сътрудничество в областта на екологичния мони-
торинг. Вероятни са и други интрвенции в Черно 
море, които също са свързани с различни видове 
сътрудничества и партньорства - напр. използване-
то на вълновата и ветрова енергия, използването на 
водорасли като алтернативен източник на горива и 
т.н. Тук навлизаме в сферата на сътрудничеството 
в областта на екологичния мониторинг на Черно 
море, както и на мониторинга, свързан със сигур-
ността и безопасността в морето като цяло, както 
и сътрудничество в изследването на рисковете на 
територията на Черноморския басен5. 

Искаме или не, по-лесно или по-трудно, но съ-
трудничеството ще се установява все по-дълбоко 
между страните от региона и между региона като 
цяло и външния свят, защото за никоя от страните 
не е изгодно да развива самостоятелно технологии, 
които някой друг вече притежава. Ето новото съ-
трудничество в общия лабиринт от сътрудничества, 
което наследява елементи от съществуващото пре-
ди промените научно-техническо сътрудничество и  
споразуменията за научен, образователен и култу-
рен  обмен обикновено на двустранна основа меж-
ду страни от региона. 

5. Съвместна оператина програма на ЕС „Черноморски 
басейн 2007-2013”.
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КУЛТОВОТО СРЕДИЩЕ 
БЕГЛИКТАШ -
УСТОЙЧИВО ЧОВЕШКО 
СРЕДИЩЕ МЕЖДУ
ПЛАНИНАТА И МОРЕТО
Проф. Диана Радойнова
Бургаски университет „ Проф. д-р А. Златаров”

Резюме: Текстът представлява опит да бъ-
дат екстраполирани вече известни архео-

логически и исторически факти за един открит 
в началото на ХХI в. обект на тракийското кул-
турно наследство по нашите земи  - Бегликташ 
край Приморско. Той не е единственото скално 
светилище, открито на територията на днешна 
България, но е уникален по своето местоположе-
ние - отстои едва на около километър от морето. 
Именно това дава основание да се мисли, че раз-
положението му в никакъв случай не е случайно и 
че установяването на сакралност именно на това 
място въплъщава една от най-важните символни 
представи на древните траки - опозицията мо-
ре-планина, която субституира на ландшафтно 
равнище фундаментални митологични антиномии 
като „долу-горе”, „ниско-високо”, „женско-мъж-
ко” и по този начин топически оцелостява крайни-
те елементи на единния модел на света в древната 
тракийска култура.

Ключови думи: скално светилище, опозиция 
„море-планина”, сакрален модел на света

Summary: The text is an attempt to extrapolate al-
ready known archaeological and historical facts about 
a site of Thracian cultural heritage discovered in the 
beginning of the XXI century in our lands - Begliktash 
near Primorsko. It is not the only rock sanctuary found 
on the territory of today’s Bulgaria, but it is unique 
in its location - it is only about a kilometer from the 
sea. This gives reason to think that its location is by no 
means accidental and that the establishment of sacred-
ness in this place embodies one of the most important 
symbolic notions of the ancient Thracians - the sea-
mountain opposition, which substitutes at the land-
scape level fundamental mythological antinomies such 
as „down-up”, „low-high”, „feminine-masculine” and 
thus topically envelops the ultimate elements of the uni-
fied model of the world in ancient Thracian culture.

Key words: rock sanctuary, sea-mountain opposi-
tion, sacred model of the world

Тракийското светилище на 3 км от Приморско е 
функционирало без прекъсване близо 2000 години 
- от VII  век пр. Хр. до IV в. сл. Хр. След това пора-
ди залеза на сакралността, която олицетворява, то 
заспива за почти още толкова време. През осман-
ския период е известно  на местните хора под името 
Бегликташ - камъкът, където се плащал бегликът - 
данъкът за стадата. 

При етноложки теренни проучвания в близките 
селища от информатори бяха възпроизведени три 
сходни типа легенди за името на местността. И три-
те гравитират около турската дума беглик - данък за 
дребния добитък, който се плащал на глава в Осман-
ската империя. Според първия вариант местността 
се наричала така, защото в гъстата гора и под защи-
тата на множеството високи скали местните хора 
криели добитъка, за който не искали да плащат да-
нък при идването на бегликчиите. Вторият вариант 
твърди, че именно на широката плоска площадка 
пред скалния комплекс сядали бегликчиите, за да 
им се плати. А третият вариант свързва местността 
с морето - според него там събирали онези стада, 
които се товарели на кораби в близкото пристанище 
и отнасяни за изхранване на столицата Истанбул.

Макар да е споменат в края  на ХІХ в. от  братя 
Шкорпил (Шкорпил 1913: 241), скалният комплекс 
бива преоткрит от българската археологическа и 
траколожка  наука едва почти век по-късно - из-
следван е и бегло описан от  екипа на експедиция 
„Аполония-Странджа” ( Мегалитите .... 1982: 348). 
Реално неговият откривател за света и науката ста-
ва екип под ръководството на директора на РИМ - 
Бургас д-р Цоня Дражева през 2002 г. За три годи-
ни археолозите успяват да свършат много работа и 
най-важното - да дадат публичност както на труда 
си, така и на обекта1.

Древността на комплекса е впечатляваща - ар-
тефактите (керамика,  монети, животински кости)  
дават основание да се твърди, че тук е имало непре-
къснато културно присъствие  от VII-V век пр. Хр.  
до IV век сл. Хр. Скалните форми носят слаби сле-
ди от   частична изкуствена  обработка и специално  
подреждане. В плоските хоризонтални скали веро-
ятно са изсечени каменни кръгове, вдлъбнатини и 
стъпки. Намерени са и останки от жилищна сграда 

1. Вж. Дражева, Недев, Панайотова, 2003;  Дражева, Не-
дев, Панайотова, 2004; Дражева, Недев, 2005; Дражева 
2007.
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2. Морето...

и култови огнища.  Най-впечатляващият елемент 
от комплекса е ансамбълът от четири огромни мен-
хири, разположени по много специфичен начин,  
както и внушителен долмен. Елементите на целия 
комплекс са разположени по оста изток-запад. Ос-
таналите фрагменти от комплекса с хипотетично 
култово предназначение са:

1. Т. нар. Брачно  ложе - каменно „легло с въз-
главници”, ориентирани на изток. Траколозите до-
пускат, че на него се е възпроизвеждала от жреци 
хиерогамията между Великата Богиня-майка и ней-
ния соларен съпруг.

2. Жертвеник, върху чиято монолитна основа  са 
издълбани ямки, в които вероятно са били прина-
сяни като жертва смятаните за  свещени от траките 
течности - вода, вино, мляко и зехтин.

3. Трон, за който се предполага, че е бил заеман 
от Върховния жрец по време на ритуалите. Камен-
ната седалка на трона е била закрепена върху една 
от големите скали, но вероятно от тектонични тру-
сове е съборена на земята.

3. Сърцевидният камък, който още Шкорпил до-
кументира под името Апостол Таш - огромна скала, 
която има сърцевидна форма и лежи на плоската 
скала под нея, опирайки се само в три точки. Меж-
ду двете скали се оформя ниша, в която може да се 
побере само легнала човешка фигура. Археолозите 
установяват, че около 22 юни по времето на лятно-
то слънцестоене през нишата като сноп преминават 
слънчевите лъчи, което дава основание да се мисли, 
че този елемент от скалния комплекс е  своеобразна 
астрономическа наблюдателница.

4. Това твърдение се допълва и от наличието 
на т. нар. от съвременните изследователи Слънчев 
часовник - мегалитен ансамбъл от шест плоски ка-
мъка, разположени  северно от Апостол Таш, като 
сянката на Апостол таш пада върху различен камък 
в различните части на деня.

5. Т.нар. Лабиринт - композиция от скални  мо-
нолити в североизточната част на светилището. 
Допуска се, че е бил част от орфическата обедност. 
Посветеният трябвало да влезе от лявата страна на 
комплекса  и воден от сакралната сила, да намери 
пътя надясно към „изхода“, като финалното изпи-
тание било да се премине през изключително тесен 
процеп (около 30 см), изкуствено издълбан в огро-
мен скален къс с височина над 6 м.

6. Квазидолмен - един от най-големите подобни 
на Балканите. Намира се в югоизточната част на 
комплекса непосредствено след Лабиринта. Гле-
дан фронтално, напомня силует на легнала жена с 

разтворени, свити в коленете крака. Познавачите на 
тракийския орфизъм смятат, че вероятно посвете-
ният е трябвало да извърви пътя на пречистването: 
от хиерогамията на божествата, през лабиринта и 
като финал да се появи пред мистите през отвора на 
долмена. Преходът символизирал преминаването 
от време към безвремие, от нечисто към чисто, от 
тъмнина към светлина, от профанно към сакрално. 
Изсечените или оформени от природата, но осмис-
лени като „стъпки” на няколко места в плоските 
скали, символизирали, че пътят му минава по сле-
дите на божественото (Маразов, Шалганова, 2005: 
482-485).

Предполага се, че Бегликташ е сакрален култов 
топос на скирмианите, тракийски племенни общ-
ности, населявали този район на Странджа. Целият 
скален комплекс може да се тълкува като петроглиф  
на универсалния модел на тракийската миториту-
ална култура, при която човешкият свят бил баланс 
между свещеното и профанното, между мъжкото и 
женското, преход на посвещаваните от по-низше 
състояние на духа към героизация и сакрализация. 

Разбира се, антропогенният характер на об-
разуванията в Бегликташ е много слабо изразен. 
Културологичното тълкуване на изследващите го 
траколози убедително доказва, че в древността 
природното във висша степен се е отъждествявало 
с божественото и по този начин придобивало по-
висок семиотичен статус и природните знаци се из-
ползвали за обозначаване на свръхксултурни съби-
тия (Маразов, Шалганова, 2005: 485). В  България 
са известни множество скални комплекси, носещи 
повече или по-малко следи от преднамерена, но 
много „премерена” цивилизационна обработка: Бе-
линташ, Татул, Перперикон, Ада тепе, Зайчи връх, 
Бабяк, Камен рид и т.н.

Сред всички тях обаче Бегликташ е уникален, 
защото е единственият избран като култов топос 
в близост до морето - по права линия брегът е на 
не повече от 1 - 1,5 км. Още от древността аквато-
рията около топоса, респ. прилежаща към днешно 
Приморско, е споменавана с няколко пристанища. 
Подводните археологически проучвания в зали-
ва  Ватрохи - малък фиорд, разположен северно от 
Маслен нос, откриват един каменен и два оловни 
щока, както и средновековни и турски котви (Дими-
тров..., 1990: 148). Именно първите две открития, 
както и археологическият материал от останалите 
подводни проучвания на експедиция „Аполония - 
Странджа” се оказва най-сигурното доказателство 
за интензивен морски трафик в Черно море и през 
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т.нар. доколонизационни периоди (Димитров..., 
1982: 438-458). Има и писмени указания от антич-
ни автори за т.нар. „неелинска таласократия”, както 
и за тракийското господство в Циркумпонтийската 
зона, свързвано вероятно с високоразвитите им ме-
талургични технологии  (Орачев, 1990: 345).

В тракийското светилище Бегликташ най-ясно 
е разгърната чрез ландшафтната структура топо-
логичната кодировка на митологичната опозиция 
„горе-долу”, която „предполага обредното акту-
ализиране и реактуализиране на една от основните 
природни и социални опозиции: „високо-ниско”, 
„горе-долу” и символизира универсалната култу-
рологична представа за съотношението между ура-
ничното и хтоничното” (Шалганова, 2012: 164).

Тази първична антиномия може да се проследи в 
представянето на митологичния хронотоп и в съчи-
ненията на нетракийски древни автори. Например 
Помпей Мела, разказвайки за населените с траки 
земи, които днес се обозначават с термина „тракий-
ско ядро”, очевидно непреднамерено вербализира 
бинарната представа за света като единство на  про-
тивостоящи си същности: горе/високо/планина/ска-
ла - долу/ниско/хтонос/море: „Във вътрешността 
на страната се издигат планините Хемус, Родопи 
и Орбел... Хемус се издига на такава височина, че 
от най-високия му връх се вижда и Черно, и Адри-
атическо море“ (Pomp. Mel, 2, 17-18).

Ситуирането на сигизията чрез експлоатиране 
на ландшафтните дадености не е нито ново, нито 
изненадващо за културолозите, изследващи тра-
кийската древна култура, която се е регулирала от 
една митосимволна менталност. „Митологичното 
мислене е метафорично и образно, а алюзиите и 
асоциациите във визуалното възприемане на ланд-
шафта са от първостепенно значение за избора на 
култово място и за неговото миторитуално ос-
мисляне“ (Kingsley 1995).

Светилището е било създадено преди хилядо-
летия, за да служи на траките като въплъщение на 
първичните им космически представи, свързващи 
и в същото време противопоставящи планината и 
морето - две могъщи природни същности, които ед-
новременно ги предизвиквали за овладяване и вла-
деене и едновременно с това осигурявали живота и 
просперитета им, затова били сакрализирани.
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ТРАДИЦИОННАТА ГРАДСКА 
МОРСКА КУЛТУРА
(XV - XIX ВЕК) 
„Бялото поле“ в българската културология,
историография и музейно дело 

Митко Иванов

Резюме. У нас е подценена темата за тради-
ционната градска култура, а тази за град-

ската морска култура направо е пренебрегната. 
Представата, че българинът е „обърнат с гръб” 
към морето е вкоренена. Нещо повече - превърнала 
се е в един от националните ни комплекси. Твърде 
малко са културологичните и дори историческите 
изследвания по темата. А тази култура, формира-
на в регионите Бургас и Варна преди хилядолетия, 
е неразделна част от съвременната национална 
идентичност. Още в средата на XVIII век търго-
вията в градовете Бургас и Варна става домини-
ращ отрасъл, мощен генератор на други стопан-
ски, културни и демографски процеси. Разбира се, 
„морските хора” имат специфичен манталитет, 
поминък, бит и дори „език” (смес от морска терми-
нология и жаргон). Съжителството и толерант-
ността между етноси и религии са въплътени в 
завещанието на легендарния дарител на Бургас - 
Александър Георгиев-Коджакафалията. Текстът 
по-долу е най-обща концепция за бъдещ Музей на 
градската морска култура. 

Summary. In our country the topic of traditional 
urban culture is underestimated, and the topic of urban 
maritime culture is neglected. The idea that the Bulgar-
ian is “turned his back” to the sea is ingrained. More-
over - it has become one of our national complexes. 
There is very little cultural and even historical research 
on the subject. And this culture, formed thousands of 
years ago in the regions of Burgas and Varna, is an in-
tegral part of modern national identity. As early as the 
middle of the 18th century, trade in the cities of Bur-
gas and Varna became a dominant industry, a powerful 
generator of other economic, cultural and demograph-
ic processes. Of course, “sea people” have a specific 
mentality, livelihood, way of life and even “language” 
(a mixture of maritime terminology and jargon). Coex-
istence and tolerance between ethnicities and religions 
are embodied in the will of the legendary donor of Bur-
gas - Alexander Georgiev-Kodzhakafaliyata. The text 

below is a brief concept for a future Museum of Urban 
Maritime Culture.

През цялата ни нова история се налага клишето, 
че българите са селски по произход народ. Подце-
нена  е темата за традиционната градска култура, а 
тази за градската морска култура направо е прене-
брегната. Музей на градската морска култура в Бъл-
гария няма. Отделни експозиции предимно в голе-
мите градове засягат частично темата и „срамежли-
во” поставят под въпрос „култовите” етнографски 
музеи, представящи селския ни бит. Аналогична е 
ситуацията в историографията и културологията. 
Представата, че българинът е „обърнат с гръб” към 
морето е вкоренена. Нещо повече - превърнала се е 
в един от националните ни комплекси - че сме пре-
селени в градовете исторически неотдавна - едва 
преди век, или 2-3 поколения назад.

Всъщност градската морска култура е нераздел-
на част от „националната културна тъкан“ повече от 
1200 г. Тази култура има ярка специфика. Формира-
на е в регионите на Варна и Бургас. Исторически 
населението в тях  непрекъснато е контактувало със 
света. Това население е имало характерен поминък, 
манталитет и дори свой „език“ (смесица от морска 
терминология и градски жаргон).

1. Градската морска култура в традиционните 
представи.

1.1. Историческите комплекси.
Паисий Хилендарски пръв посочва българите 

като предимно селско население. Чуждите пъте-
шественици, преминаващите през нашите земи от 
XV до XIX век, почти винаги потвърждават конста-
тацията му. В обобщение на няколко тома с чужди 
пътеписи за нашите земи можем да кажем, че бъл-
гарите нито веднъж не са посочени като доминира-
щи в градския бит и в морската култура по време на 
османското владичество. (19).

1.2. Фолклор. Страхът от морето. Народопсихо-
логия. „Побългаряването на градовете”. 

Да надникнем в безценната ни съкровищница - 
българския песенен фолклор. Какви ли не по вид и 
жанр песни съдържа той, анализирани и класифи-
цирани от класни специалисти! Но „морски” песни 
в нашия фолклор няма. Тук-там морето се промък-
ва - почти винаги обаче то е страшно, черно, без-
дънно, плашещо, далечно. 

Това отчуждаване от морето е оставило трайни 
следи и в народопсихологията ни. (16:с.138).

В нашата историография добре е анализиран 
възрожденският процес - „побългаряване на градо-
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вете”, започващ около началото на XVIII век. Ста-
билизирането обаче на зараждащата се буржоазна 
класа в големите градски съсловия, най-често със 
смесен етнорелигиозен състав, преминава или през 
самоизолация в градската среда (в българска маха-
ла), или през  приемане на гръцката доминация и 
последващо гърчеене. (11).

2. Съвременни изследвания на градската морска 
култура.

2.1. Съвременните български музеи и градската 
култура.

Очевидно е, че в експозициите масово преобла-
дава  селският бит и поминък, а „селската” етногра-
фия е преекспонирана. Все пак в някои експозиции 
е представен възрожденският процес на „огражда-
няването” на част от българското население. Пока-
зано е как българите-граждани догонват другите  
етнорелигиозни общности, участват активно в тър-
говията, поръчват си мебели и дрехи от Европа още 
преди Освобождението, започват да четат вестници 
в т.ч. и на чужди езици. Можем да откроим Музея 
на градския бит в Русе, устроен във възрожденска 
сграда през 1987 г. Това е първата у нас етнограф-
ска експозиция, която представя градската култура. 

2.2. Културологични и исторически изследвания 
по темата. 

Културологичните и дори историческите из-
следвания по темата са доста едностранчиви и с 
фрапантни пропуски. В този смисъл  можем да на-
речем куриозно произведението на  съществуваща-
та към БАН Национална комисия по морска исто-
рия: „Studia Pontica 2. Традиционна морска култура 
по българското Черноморие. Иля Прокопов, Калин 
Порожанов, Щелиян Щерионов” (23). Внимание! 
Прескочени са най-важните морски центрове - 
Бургас и Варна, което и самите автори признават. 
И не само - темата за търговията фатално липсва. 
А именно този отрасъл е решаващ за въздигане на 
черноморските градове между XVII и XIX век. 

Въпреки това събраният емпиричен материал 
би могъл да бъде основа за по-пълно изследване на 
градската морска култура. 

За съжаление, този пример не е единствен. Из-
вестно е вече, че през XVII - XIX век Бургас се раз-
вива като типичен градски център - още като мал-
ко пристанище той е активен  зърноизносен пункт, 
който бурно израства от средата на XVIII до XIX век 
(5). В тежката „История на България” на БАН обаче 
в т. 4 и т. 5 сред многобройните карти за XVIII век 
Бургас просто липсва! (с едно изключение). Липс-
ват и обобщения за икономическото и културното 

развитие на целия залив и регион. 
Все пак през годините някои аспекти по темата 

„Градската морска култура“ са засегнати в отдел-
ни историографски трудове. Професорите Щелиян 
Щерионов и особено покойният Велко Тонев с тру-
да си „Българското Черноморие през Възраждане-
то. С., 1995.“ частично попълват пропуските. (16). 
(21). Чудесен труд представи през 2010 г. проф. 
Дияна Радойнова – „Гърците по Българското чер-
номорие“, който етнос е преимуществено градско 
население в региона (12).

2.3. Европейската и българската картография за 
Черноморието ни.

Европейската картография е далеч по-обективна 
в сравнение с академичните издания на БАН както 
и техните оценки за региона. Така се поражда поре-
ден историографски куриоз: специално внимание 
към западния бряг на Черно море още от средата 
на XVIII век вече са отделили практически всички 
картографски ателиета в Европа, в т.ч. тези в Па-
риж, Лондон, Амстердам, Петербург. Те са отпечат-
вали десетки карти и атласи, на които присъстват, 
освен Варна, и по-малките селища като Бургас (4). 

Интригуващ е прочитът на темата през статис-
тиката на сравнително добре изследваната морска 
и рибарска терминология. Практически 100% от 
нея е с небългарски произход с голямо влияние на 
гръцкия език, както и заемки от турски, италиан-
ски, испански (8).

2.4. Изследвания на възрожденската архитекту-
ра по Черноморието.

В изследването на възрожденската (прекрасна-
та) българска архитектура, наречено „Дървената 
народна къща” от проф. д-р Стамо Стамов, отново 
се натъкнахме на куриоз: черноморските крайбреж-
ни селища и архитектурата им са старателно заоби-
колени, при това не само Варна и Бургас, а дори 
и най-малките, при това без коментар! (15). Така 
негласно им се вменява някакъв чужд (вероятно 
гръцки) характер. По-балансиран в това отношение 
е проф. Иванчев (9).

2.5. Еманация на противоречията в изследването 
на морската култура. 

Ярък пример е книжното заглавие „Българинът 
и морето”. Куриозът тук е двоен: издадени са две 
различни книги с това заглавие приблизително по 
едно и също време от авторите Стоян Райчевски 
през 1998 г. (13) и от Върбан Стаматов без отбеля-
зана година (14). При това книгите застъпват двете 
противоположни тези за отношението на българина 
към морето.
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3. Специфики на градската морска култура.
Тази култура, формирана в регионите Бургас и 

Варна преди хилядолетия, е неразделна част от съ-
временната национална идентичност. Разбира се, 
„морските хора” имат специфичен манталитет, по-
минък, бит и дори „език” (смес от морска термино-
логия и жаргон). Дори етническата детерминация 
там се случва по специфични начини. Исторически 
и географски предпоставки това население да бъде 
„различно” има предостатъчно.

3.1. Стратегическото положение на Черноморие-
то и особено на Бургаския  регион. 

След основаването на българската държава 
днешният Бургаски залив е най-оспорваната тери-
тория между Византия и България в продължение 
на около 700 г. Близо 20 пъти Заливът преминава 
в различно владение (5). Дори през драматичната 
пролет на 1453 г., когато България вече е завладя-
на от османците, а на Източната римска империя ѝ 
остават седмици преди да падне  окончателно, об-
саденият Константинопол успява да задържи до по-
следно скъпоценния стратегически и икономически 
хинтерланд - брега между Емине и Созопол (3).

3.2. Контактите със света. 
Многобройни изследвания вече доказаха, че 

през „голямата врата” - Черно море, тукашното на-
селение от хиляди години непрекъснато контактува 
със света. При това тези контакти не са преставали 
дори и в онези столетия, които назоваваме „мрач-
ни” - XV - ср. на XIX век. Това „взривява” вкорене-
ната представа за изолираност на нашите земи. Не 
е пресилено да кажем, че  плаването на древните 
варналии и бургазлии до Цариград е било възмож-
но почти ежедневно - пътят от Бургас до Истанбул 
с платноход при благоприятни условия е траел едва 
10 часа. А оттам пътят към Венеция, Марсилия и 
към цяла морска Европа е бил открит с някои уго-
ворки. За сравнение пътуването от Бургас до Плов-
див е отнемало около 10 дни. Т.е. Световният град е 
бил безкрайно близо, а Пловдив - безкрайно далеч 
(11).

3.3. Космополитният дух на морските ни градо-
ве. Етнорелигиозен произход на населението. 

Темата е относително добре проучена, в т.ч. 
относно Варна (16). Бургас в началото на ХХ век 
също е отлична илюстрация - в центъра на града 
на територия с радиус само 170 метра са били раз-
положени храмовете на 5 различни религии (почти 
всички са на местата си и до днес) - арменска църк-
ва, еврейска синагога, православна гръцка църква, 
мюсюлманска джамия и католическа църква. Раз-

ширявайки малко периметъра, можем да добавим 
още и униатска църква и българска православна 
църква. Този „многоъгълник на толерантността” 
далеч превъзхожда прочутия четириъгълник на то-
лерантността в София, както и аналогичен в град 
Пловдив (11). 

Известно е, че тук столетия наред живеят заедно 
българи, османски турци и гърци, също арменци, 
евреи, цигани, а след 1840 г. и доста европейци. 
Още през мистичния ХV век е налице удивител-
ната смесица на чисто гръцки с чисто български и 
дори прабългарски имена. Православните христи-
яни често не са били в състояние категорично да 
изяснят (а и не им се е налагало) гърци ли са, или 
българи. „Грък, българин беше все едно, христия-
нин...”, спомня си митрополит Симеон за детството 
си в Бургас от средата на ХIХ век. Софроний Вра-
чански нарича миряните си в Карнобатско „христи-
яни”, въпреки че всички те са българи. Османската 
правна и данъчна система също не се интересува 
от народността, а само от религиозната принадлеж-
ност (11:с.70).

3.4. Разноезичие и многоезичие. „Морският 
език”.

Съвсем логично съществена характеристика на 
населението е неговото разноезичие и многоезичие. 
Владеенето на гръцки, български и турски едновре-
менно е било нещо нормално за тази част от насе-
лението, която се е занимавала с търговия. Друга 
част е владеела един единствен език, но е живеела 
в разноезична среда, изпадайки в куриозни ситуа-
ции: „През румелийско време в един процес пред 
Бургаския департаментален съд страните са били: 3 
адвокати - 1 българин, 1 арменец и 1 грък, от тъжи-
телите - 1 руснак, а тогавашният прокурор Мрачек 
е бил чех. От адвокатите: българинът пледира [на] 
български, арменецът - [на] турски, гъркът - [на] 
гръцки, потърпевшият руснак - [на] руски, а проку-
рорът, понеже не е знаел в началото на назначение-
то си ни един от тези езици, е пледирал на френски. 
Председателят на съда, високоинтелигентният бъл-
гарин Петър Увалиев, владеющ литературно всич-
ки тези 5 езика, е отговорил всекиму поотделно на 
употребения от страната език” (18:27,28). 

Косвено говорът тук остава свързан с Черно 
море - характерът, манталитетът и битът на тукаш-
ното население са вечно инспирирани от него, от 
комуникациите и условията за търговия, които пре-
доставя (8). Тукашният сленг не е само арго (таен 
говор на дребни апаши и контрабандисти), а се 
използва от доста по-широк кръг от населението, 
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включително и по време на комунизма (17). Етни-
ческото разнообразие и контактите с целия свят 
също имат решаваща роля за богатството на етимо-
логията. Към края на ХХ век в бургаския жаргон са 
проследени заемки от над 20 езици (8).

Еманация на това съжителство и на толерант-
ността между етноси и религии е завещанието на 
легендарния дарител на Бургас - Александър Геор-
гиев-Коджакафалията: „...да раздава на бедните без 
разлика на вяра и народност преди Коледа всяка 
година. “ „...Прихода от втората година да разпре-
делят по равни части между: Българската, Гръцка-
та, Арменската и Католическата църкви, Турската 
джамия и Еврейската хавра” (6).

3.5. Специфични професии и поминък. 
През османското владичество тук живее населе-

ние с по-редки и ценени от нашественика професии 
- солари, лозари, вятърни мелничари, мореплавате-
ли, рибари, корабостроители, търговци и кираджии. 
Това е една от причините да липсват сведения за 
геноцид или масова ислямизация на населението. 
Тезата е на Е. Грозданова и Ст. Андреев (2) в про-
тивовес на добре известното твърдение на проф. 
Христо Гандев (1). Още в средата на XVIII век тър-
говията в градовете Бургас и Варна става домини-
ращ отрасъл, мощен генератор на други стопански, 
културни и демографски процеси (16). А тукашни-
те „екзотични” професии не изчезват. Соларството 
има икономическа тежест до средата на ХХ век. Ко-
рабостроенето и лодкостроенето по традиционните 
методи и модели са в апогея си в края на XIX и в 
началото на XX век, а отделни прояви има чак до 
60-те г. на ХХ век. Вятърните мелници са една от 
емблемите на крайбрежието през XIX век. В Бургас 
те са използвани до 1912 г., а в градчетата по Черно-
морието чак до 30-те г. на ХХ век. Тук са построени 
и едни от първите в страната парни мелници - във 
Варна преди 1879 г. (7), в  Бургас скоро след това, 
както и в Балчик. Лозарството е ценено и до днес. 
Правят се също сериозни институционални опити 
за развитие на рибарството.

3.6. Непрекъснатите преселения в черноморски-
те региони. 

Постоянни преселения в исторически аспект има 
навсякъде. Тяхната честота и интензивност спрямо 
страната обаче са най-големи във Варненско и осо-
бено в Бургаско. Още през 1884 г. възрожденецът 
Стоян Шивачев разказва, че повече от половината 
от населението на града не е родено в Бургас (20). 
Градът приема в процентно отношение най-мно-
го бежанци в края на XIX и в началото на XX век, 

превъзхождайки в това отношение Варна, София и 
дори Пловдив според карта на преселниците след 
1912 г. Днес Бургас често е сочен като един от най-
динамично развиващите се градове с най-много 
млади хора. Всъщност това е процес още отпреди 
и особено веднага след 1878 г., когато е най-бързо 
развиващият се град в България, удвоявайки насе-
лението си средно на 20 г., а в отделни периоди за 
10 г. (11). Сходни процеси протичат и във Варна.

Заключение. Музей на градската морска култу-
ра.

Прилични музеи, чиито експозиции засягат от-
делни аспекти на традиционната градска култура у 
нас, днес има в Русе, София, Пловдив, Свищов и 
др., както и във Варна, Несебър, Бургас, Поморие, 
Созопол. По различни причини нито един от тях 
не представя като приоритетна разглежданата тук 
тема.

Нека този текст бъде възприет като най-обща 
концепция за бъдещ Музей на градската морска 
култура. Предполагаемото място на този музей е в 
Бургас, който днес разполага с отлични експозици-
онни площи.
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МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМ-
ВРИЯ

Сдружението с нестопанска цел е създадено за 
извършване на общественополезна дейност и из-
пълнява проект BG14MFOP001-4.002-0004 „Изпъл-
нение на стратегия за водено от общностите местно 
развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия” по Про-
грама за морско дело и рибарство 2014-2020 г..

Румен Кулев, Златомира Карагеоргиева-Мострова

Резюме: Сдружение с нестопанска цел „МИРГ 
Несебър-Месемврия” е създадено под форма-

та на публично-частно партньорство с участие-
то на администрацията, бизнеса и граждани от 
община Несебър. Основната дейност на сдруже-
нието е да се изпълнят мерките, приоритетите и 
целите, заложени в Стратегията за развитие на 
МИРГ Несебър-Месемврия. Местната стратегия 
за развитие (МСР) представлява волята и нужди-
те на рибарската област, изразени чрез приори-
тети, цели и мерки за постигането им, оформени 
според изискванията на европейското и национал-
но законодателство. Стратегията е създадена с 
активното участие на местните заинтересовани 
лица от община Несебър. Приложен е подходът 
„отдолу-нагоре” и най-добрите европейски прак-
тики, които овластяват местните хора с финан-
сови и методически инструменти, така че те да 
работят за подобряване на качеството на живот 
в територията, като споделят общи ценности за 
развитие и решения на проблемите.

Summary: Non-profit association "FLAG Nesse-
bar-Mesemvria" was established in the form of pub-
lic-private partnership with the participation of the ad-
ministration, business and citizens of the municipality 
of Nessebar. The main activity of the association is to 
implement the measures, priorities and goals set in the 
Strategy for Development of FLAG Nessebar-Mesem-
vriai. The Local Development Strategy (MSD) repre-
sents the will and needs of the fishing community, ex-
pressed through priorities, goals and measures for their 
achievement, shaped according to the requirements of 
European and national legislation. The strategy was 
created with the active participation of local stakehold-
ers from the municipality of Nessebar. A bottom-up ap-
proach and European best practices have been applied, 
empowering local people with financial and methodo-

logical tools so that they can work to improve the qual-
ity of life in the territory by sharing common values for 
development and solutions to problems.

Проектът се изпълнява в рамките на Админи-
стративен договор №МДР-ИП-01-79/16.07.2018 
г. и Споразумение №МДР-ИП-01-80/16.07.2018 г. 
Стойността на проекта е в размер на 3 911 600 лева. 
Проектът се реализира на територията на община 
Несебър от 16.07.2018 година до 15.07.2023 година. 
Повишаване качеството на живот на територията 
на населените места в община Несебър, насърча-
ване на икономическия растеж на територията на 
населените места в община Несебър; поддържане 
на икономически и социален просперитет и до-
бавяне на стойност към продуктите от риболов и 
аквакултури; социално, културно и икономическо 
развитие на територията на населените места в об-
щината в партньорство с местната администрация, 
институции, частния сектор, неправителствените 
организации и представители на всички заинтере-
совани местни общности; опазване и възстановя-
ване на природата, околната среда и устойчивото 
развитие на общинско, областно, национално и 
международно ниво; изграждане на местен капаци-
тет, повишаване на обществената активност и сти-
мулиране предприемчивостта на територията на 
населените места в община Несебър за изпълнение 
на дейности, допринасящи за постигане целите на 
сдружението; създаване на партньорства на мест-
но, регионално, национално и международно ниво 
с други международни неправителствени организа-
ции и местни власти, местни инициативни рибарски 
групи (МИРГ), както и всички други организации 
и/или институции, имащи идеи за сътрудничество 
и изпълнението на съвместни проекти; въвеждане 
на нови методи и ресурси за развитие на рибарската 
област, внедряване на иновации и увеличаване на 
местния капацитет от знания и умения.

Подобряване на конкурентоспособността на ти-
пичните местни продукти и добавяне на стойност 
към продуктите от риболов и аквакултури; разви-
тието на женски, младежки, екологични инициати-
ви, прояви и дейности; развитие и утвърждаване на 
духовните ценности, гражданското общество, здра-
веопазването, образованието, науката, културата, 
техниката, технологиите и физическата култура.

Сдружението работи по съхраняване и опазване 
на защитените местности, които са по крайбрежие-
то на Черно море и са разположени на територията 
на община Несебър, а именно: защитена местност 
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3. Морето...

”Калината” - обявена е с цел опазване на естестве-
но находище на блатно кокиче; защитена местност 
„Ортото” - запазена високостъблена гора, в която не 
са водени главни (възобновителни) сечи за повече 
от сто години, намираща се приблизително на три 
километра по въздушна линия от връх Свети Илия. 
Защитената местност „Ортото” - обявена с целопаз-
ване на характерен ландшафт, естествени вековни 
смесени широколистни гори с богат видов състав и 
местообитания на редки растителни видове и съоб-
щества. Защитената местност „Иракли” е обявена с 
цел опазване на типични крайбрежни хабитати на 
редки и застрашени растителни видове (пясъчна 
лилия и млечка, морски ранилист, пясъчна млечка, 
татарски млечник, морски ветрогон) и птици. За-
щитената местност „Смриките” - обявена е с цел 
опазване естествено находище на червена пира-
канта и включващото го растително съобщество. 
Защитената местност „Пясъчна банка Кокетрайс” 
- обявена с цел опазване на характерна бентосна 
фауна. Разположена е в акваторията на Черно море, 
Природната забележителност „Нос Емине” - обя-
вена с цел опазване на забележителни геоложки и 
ботанически обекти. Природната забележителност 
„Пясъчни дюни” е разположена в местността „Ба-
бата” при КК „Слънчев бряг” - обявена е за опаз-
ване на уникални геоложки образувания. Природ-
ната забележителност „Пясъчни дюни” обхваща 5 
пясъчни дюни в КК „Слънчев бряг” и е включена в 
обхвата на Натура 2000.

В одобрената и изпълнявана Стратегия на ВОМР 
(Водено от общностите местно развитие) са разра-
ботени шест мерки, по които се приемат проекти.

Финансират се проекти на заетите в сектор „Ри-
барство и аквакултури”, рибари и търговци, ри-
бопреработвателни предприятия и други.

Мярка 1.1. Инвестиции в преработка и марке-
тинг в сектора на рибарството и аквакултурите.

Мярка 1.2. Разнообразяване на дейностите и ус-
лугите в сектор „Рибарство”.

Мярка 2.1. Насърчаване на иновациите и сътруд-
ничеството между различни сектори в територия-
та.

Мярка 2.2. Подкрепа за създаване на нови услу-
ги за населението в рибарската територия.

Мярка 3.1. Развитие на нови туристически про-
дукти и атракции.

Мярка 3.2. Популяризиране на местните ресур-
си и подкрепа за развитието на дребномащабна ин-
фраструктура. 

Към момента, октомври 2020 година, по Страте-

гията са подадени 17 проектни предложения. Одо-
брените проекти са 12. 

До 2023 година се очаква по Стратегията да 
бъдат финансирани 30 проектни предложения  на 
стойност 2 933 745 лева и да бъдат създадени 6 нови 
икономически субекта. Целта относно заетостта на 
територията на община Несебър е запазване на 67 
работни места и създаване на 27 нови.

Какви са основните дейности към които са насо-
чени мерките:

- Инвестиции за закупуване на машини/оборуд-
ване за разширяване, модернизация и оборудване 
на производствени и преработвателни предприя-
тия, насочено главно към подобряване на съоръ-
женията, оборудването, складовете за суровини и 
крайните  продукти за производство на продукти от 
риба и аквакултури с добавена стойност.

- Инвестиции за производство и маркетинг на 
нови продукти.

- Инвестиции за прилагане на нови технологии 
(иновации) в производството на рибни продукти и 
аквакултури, както и други продукти, свързани с 
внедряване на иновации в риболова и свързаните с 
него производства - напр. малки инсталации за ак-
вапоника.

- Инвестиции за подобряване на процеса на про-
изводство/предоставяне на продукти/услуги чрез 
закупуване и въвеждане в експлоатация на техно-
логии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, 
които са нови за кандидата, имат качествено по-до-
бри параметри спрямо използваните от кандидата.

- Инвестиции за развитие на нови информаци-
онни технологии, свързани с производството на 
продукти с добавена стойност от риболов и аква-
култури.

- Сертифициране на качеството, включително 
изготвяне на етикети и сертифициране на продукти 
от риболов и аквакултура.

- Инвестиции във внедряването на системи за 
контрол на качеството.

- Инвестиции за подобряване на съществуващи 
предприятия, насочени към опазване на околната 
среда, надхвърлящи изискванията, заложени в съ-
ответното законодателство (използването на фото-
волтаични системи, използването на биомаса като 
ВЕИ и други свързани дейности).

- Инвестиции за съхранение и преработка на 
отпадъци и мерки за намаляване на отпадъците в 
дейности, свързани с добива и преработка на рибни 
продукти и продукти от аквакултура.

- Съпътстващи обучения за персонала, когато се 
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въвежда в експлоатация ново оборудване или тех-
нологии.

- Дейности за информация и публичност.
Финансовата помощ по мерките  е безвъзмездна, 

предоставя се в рамките на определения бюджет за 
всяка  мярка в СВОМР на МИРГ „Несебър-Месем-
врия“ и е в размер до 50 на сто от общите допусти-
ми разходи за дейности за проекти на частни бене-
фициенти и до 100% за публични кандидати. 

- Минималният размер на допустимата безвъз-
мездна финансова помощ за един проект е 5 000 
лева.  

- Максималният размер на допустимата безвъз-
мездна финансова помощ за един проект е 200 000 
лева.

Подаването на проектното предложение се из-
вършва изцяло по електронен път чрез Информа-
ционната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на Европейския съюз в 
България (ИСУН 2020) единствено с използването 
на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез 
модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg/

Информация за МИРГ „Несебър-Месемврия” 
може да бъде намерена на http://mirg-nessebar.eu/ 

Офисът на сдружението е на адрес п.к. 8230, Не-
себър, ул. „Плиска” 1, офис № 1.
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СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧ-
НИ ФАКТОРИ, ОБУСЛАВЯ-
ЩИ ПОТРЕБИТЕЛСКОТО 
ТЪРСЕНЕ И ПОВЕДЕНИЕ 
ПРИ ИЗБОР НА МОРСКИ 
ДЕСТИНАЦИИ ЗА ОТДИХ
Доц. д-р Соня Стефанова,
Университет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас

Резюме: Традиционната икономика предпола-
га, че хората са напълно рационални - ако не 

универсално, но поне в тези ситуации, в които те 
действат като участници в пазарните отноше-
ния. Това означава, че те притежават подходяща 
информация и въз основа на нея са в състояние да 
изчислят предварително и да оценят последици-
те от избора, който е пред тях. Никой не купува 
продукт без нужда или желание. Покупката е при-
дружена от процес на вземане на решение, който 
отчита факторите на външно влияние и индивиду-
алните различия на потребителите. В този смисъл 
познаването на действителните предпочитания 
на потребителите и правилното формулиране на 
предложения, съответстващи на тях, е сложен 
процес, предполагащ внимателен анализ и проуч-
ване на потребителското търсесе и поведение. 
Днешният потребител е по-критичен при избора 
на стоки и услуги, по-изискващ към асортимента 
и качеството на продуктите, по-внимателно про-
учва и оценява показателите за екологичност и из-
ползване на консумираните стоки. 

 Ключови думи: потребителско търсене, по-
требителско поведение, социално-психологични 
фактори, туризъм.

Abstract: The traditional economy assumes that 
people are completely rational - if not universally, but 
at least in those situations in which they act as partici-
pants in market relations. This means that they have the 
appropriate information and on the basis of it are able 
to calculate in advance and assess the consequences 
of the choice before them. No one buys a product with-
out need or desire. The purchase is accompanied by 
a decision-making process that takes into account the 
factors of external influence and individual differences 
of consumers. In this sense, knowing the actual pref-
erences of consumers and the correct formulation of 

proposals corresponding to them is a complex process, 
involving careful analysis and study of consumer de-
mand and behavior. Today’s consumer is more critical 
in the choice of goods and services, more demanding 
on the range and quality of products, more carefully 
studies and evaluates the indicators of environmental 
friendliness and use of consumed goods.

Key words: consumer demand, consumer behavior, 
socio-psychological factors, tourism.

Считам за уместно, с оглед на по-пълното и де-
тайлно изясняване на дискутираната в научното 
изложение проблематика, да бъдат конкретизирани 
същността и спецификата на понятията потреби-
телско търсене и потребителско поведение.

Проявлението на човешката активност, жизне-
ната дейност и целенасочеността пряко зависят от 
наличието на определена потребност, която изис-
ква удовлетворяване. Но тъй като само определе-
на система от потребности може да допринесе за 
развитието на личността, самите потребности са в 
основата на формирането на мотиви, които в пси-
хологията се разглеждат като своеобразен двигател 
на личността.

Мотивацията на поведението и дейността на чо-
века са субординирани от органичните и културни 
потребности, които от своя страна пораждат инте-
реса, който насочва вниманието на индивида и не-
говата активност към различни обекти и предмети 
от заобикалящия го свят с цел тяхното познание и 
последващо овладяване. 

Под потребности, които са основен източник на 
личностна дейност, се разбират субективните чув-
ства на човека за конкретни нужди, определящи 
неговата зависимост от дадени условия и средства 
за съществуване. Самата активност, насочена към 
удовлетворяване на човешките потребности и регу-
лирана от преднамерена и съзнателна цел, се нари-
ча дейност.

Потребностите намират отражение в най-устой-
чивите и жизненоважни зависимости на организма 
и средата, а системата на човешките потребности 
се формира под въздействието на три фактора: со-
циалните условия на живот, нивото на развитие на 
производството и научно-техническия прогрес.

Потребностите са психическо отражение на нуж-
дите. Те са мост между физиологията и психиката 
на живото същество. Отражение са на нуждите  и 
се реализират изпреварващо. Затова потребностите  
са изходни състояния на мотивационната система 
на организма. Те намаляват зависимостта на орга-
низма от средата, но увеличават зависимостта от  
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собствената му активност. 
Модерната търговия, присъща на пазарния тип 

стопанство, изисква преди всичко задълбочаване, 
усъвършенстване и издигане на научното равни-
ще при изучаване на потребителското търсене. То 
има съществен дял в разрешаването на все по-раз-
ширяващия се маркетингов подход в развитието 
на стопанството. Развитието на стопанството и на 
дейностите на неговите структурни елементи има 
за свое изходно начало изискванията на пазара и 
нуждите на потребителите, чието задължение е 
прерогатив преди всичко на търговията.

Потребностите на индивидите, домакинства-
та, социалните групи, предприятията и компани-
ите изпреварват възможностите на обществения и 
частния сектор на стопанството за тяхното стоково 
и парично покритие. Това несъответствие може да 
бъде степенувано и по различен начин разрешава-
но от държавите и техните социално-икономически 
структури. Затова се налага диференцирано раз-
глеждане на обема, устройството и тенденциите на 
пазарното търсене на стоките.

По своята икономическа същност потребител-
ското търсене е онази част от потребностите на 
индивидите, домакинствата и населението, която 
е предявяване към пазара, има парично покритие, 
отнася се за определен модел и/или конкретни сто-
кови наименования и е важен елемент на пазарния 
механизъм на всеки тип стопанство. Друг е въпро-
сът, че този елемент може да бъде стихийно форми-
ран, социално регулиран или да се развива под вли-
янието на комплекс от икономически, политически, 
социални и пазарни фактори.

Потребителското търсене има двойствен харак-
тер. От една страна, представлява форма, в която се 
проявяват потребностите, а от друга, се изразява в 
определена сума пари, в която се проява платежо-
способната му страна.

В социално-икономическия живот съществуват 
множество видове търсене, които могат да бъдат 
групирани по различни признаци. Всеки отделен 
вид търсене предполага формулирането и реша-
ването на конкретна задача от страна на дадена 
търговска организация. В този смисъл могат да се 
фиксират следните основни видове потребителски 
търсения:

1. Потенциално търсене - това е търсенето, кое-
то се очаква да се развие на пазара в перспектива; 
то се определя от броя на потенциалните купувачи, 
тяхната покупателна способност и концентрацията 
им по региони.

2. Платежоспособно търсене - осигурено е с па-
рични средства на купувачите. Установеният размер 
на платежоспособното търсене се проявява като 
фактическо търсене. Най-общо платежоспособното 
търсене се подразделя на задоволено и незадоволе-
но в зависимост от това, дали потребителят е заку-
пил търсената от него стока или услуга. Използва 
се също и понятието условно задоволено търсене. 
Такъв е случаят, когато потребителят задоволява 
потребностите си от тези стоки и услуги, които се 
предлагат в момент на пазара, независимо от това, 
дали той ги предпочита или не.

3. Скрито (латентно) търсене - това е търсене, 
което не може да бъде удовлетворено от изделия-
та или услугите, които се предлагат за определено 
време на пазара.

4. Отрицателно търсене - когато потребителят 
не приема и/или отхвърля предлаганите стоки или 
услуги на пазара, независимо от тяхното качество.

5. Нулево търсене - проявява се в случаите, ко-
гато потребителите не проявяват никакъв интерес 
към определено изделие или са безразлични към 
неговото предлагане.

6. Стимулиращо търсене - предполагащото пре-
одоляване на безразличието към стоките или услу-
гите на съответния пазар чрез осъществяване на 
сервиз, следпродажбено обслужване, насърчаване 
на продажбите и пр.

7. Неустойчиво търсене - това, при което купу-
вачът е определил само вида (групата) от стоки или 
услуги, но не е избрал конкретна търговска марка с 
нейните специфични характеристики.

8. Свръхтърсене (завишено търсене) - всяко тър-
сене, превишаващо предложените на дадения па-
зар количества, въпреки че компанията желае да ги 
удовлетвори.

9. Намаляващо търсене - търсене, което намаля-
ва с времето. Обикновено се случва в последната 
фаза на жизнения цикъл на стоката, но може да се 
дължи и на конюнктурата на пазара - на преход от 
един към друг сезон на търсене и потребление.

10. Нарастващо търсене - това, което се увели-
чава с времето.

11. Непостоянно търсене - появява се, когато 
продажбите се колебаят на сезонна, седмична, еже-
дневна или почасова основа, което създава на фир-
мите проблеми, поради ненатовареност или прето-
вареност на обектите.

12. Пълно търсене - позволява натоварване на 
възможностите или на постигане на очакван тър-
говски оборот.
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13. Нежелано търсене - търсенето на стоки, вред-
ни за отделния индивид и за обществото като цяло 
(например наркотици, алкохолни напитки и пр.).

14. Зависимо търсене - при него търсенето на 
едно изделие оказва влияние на търсенето на дру-
го изделие или само на детайли. Търсенето на едни 
или други изделия е зависимо, когато връзката меж-
ду изделията може да бъде определена. (Например 
при автомобилостроенето пазарното търсене на ав-
томобилни седалки и радиатори зависи от търсене-
то на автомобили).

15. Вторично търсене - търсенето на стоки, пред-
ставляващи естествено допълнение към основни 
стоки или услуги: окомплектоващи, взаимодопъл-
ващи, стоки  бонуси и пр.

При изучаването на състоянието и тенденциите 
на потребителското търсене е необходимо опреде-
лено систематизиране на условията и факторите, 
които влияят върху неговата динамика. Съществува 
голямо разнообразие и от компоненти, които се гру-
пират на основата на определени признаци. Целта 
на такова групиране е откриването на общите и спе-
цифичните фактори, поддаващи се на качествено 
или описателно измерване. 

Потребителското поведение е интердисци-
плинарна област, която се занимава с изследването 
кога, защо, как и къде хората купуват или не даден 
продукт. В нея се съчетават множество елементи 
от различни сфери на психологията, социологията, 
социалната антропология и икономиката. Изучава-
нето на потребителското поведение се опитва да 
разбере процесите за вземане на решение от отдел-
ния индивид и в група. То изучава индивидуални-
те демографски характеристики и поведенческите 
особености на хората в желанието си да разбере 
потребителските желания. Основна задача на про-
учванията на потребителското поведение е и уста-
новяването как влияят близките до индивида групи 
като семейство, приятели и обществото като цяло. 

Според М. Соломон „потребителското поведе-
ние далеч надскача изучаването на акта на купува-
нето - притежаването и битието са също толкова, ако 
не и по-важни. Потребителското поведение е нещо 
повече от купуване на неща; то обхваща и изучава-
нето как притежаването (или непритежаването) на 
неща влияе върху живота ни и как нашите притежа-
ния влияят върху начина, по който се чувстваме по 
отношение на себе си и на околните”.

Изучаването на потребителското поведение е 
базирано върху поведението на потребителите при 
пазаруване, като клиентът играе три различни роли: 

на потребител, на платец и на купувач.
Разбирането на потребителското поведение е 

обективна необходимост за всяка търговска фир-
ма. Нещо повече, начална стъпка на маркетинга 
във фирмата са анализът на поведението на потре-
бителите и ориентирането на търговско-стопан-
ската дейност към потребностите и изискванията 
на различните видове купувачи. Тази ориентация 
осигурява рационално използване на ресурсите и е 
предпоставка за висока ефективност на търговско-
стопанската дейност като цяло. Във всички случаи 
маркетингът трябва да осигурява:

1. Точна информация на структурата и динами-
ката на потребителското търсене, за вкусовете и 
желанията на потребителите, т.е. информация за 
външната среда, в която функционира фирмата, и 
на тази основа да прогнозира развитието на потре-
бителското поведение.

2. Формиране на стоковото предлагане, което 
в по-голяма степен съотвтства на изискванията на 
пазара, отколкото това на конкурента. На съвре-
менния етап това се обуславя от предпоставката, 
че се произвежда за конкретни потребители, които 
се отличават помежду си не само по икономически 
възможности, но и по социална принадлежност и 
специфика на психологичните характеристики. 

В страните с пазарна икономика изучаването на 
потребителското поведение е водеща функция за 
всяка фирма. Информацията за това изучаване се 
използва за оптимизиране на стоковия асортимент, 
за създаване на ефективна реклама и ценова поли-
тика. Точното прогнозиране на развитието на пове-
дението е невъзможно без конкертни проучвания, 
което означава и избягване на риск от неуспех. Ос-
вен това обективно съществуващите потребителски 
суверенитети на поведението и мотивацията на от-
делните видове потребители може да окаже силно 
влияние върху избора на стратегията на фирмата. 
Поведенческият подход в проучванията си поставя 
задача да разкрие специфичните моменти във фор-
мирането на потребностите и способите в тяхното 
задоволяване. Той се основава на изучаване потреб-
лението като масово явление и разкриване на зако-
номерностите в поведението на хората на пазара. 
На тази основа са и прогностичните му възмож-
ности - при известни или предполагаеми условия 
на пазара определен относителен дял на покупки 
ще заеме място в структурата на паричните разходи 
на населението. 

Изучаването на потребителя непрекъснато нара-
ства. От значение за търговската фирма е инфор-
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мацията кои са потенциалните купувачи, какви са 
стратегиите за защита от конкуренцията, кои по-
требности и доминиращи мотиви формират реше-
нието за покупка, какъв е относителният дял на от-
делните групи потребители. Практиката показва, че 
фирмите, изучаващи потребителското поведение, са 
с подчертано предимство пред своите конкуренти. 
Оценката на възможностите на стоковото произ-
водство и предлагане, ценовото решение, изборът 
на дистрибуторски канали и рекламна стратегия се 
верифицират чрез изучаване на потребителското 
поведение. 

Потребителското поведение е сложен феномен, в 
който се наблюдават икономически, социално-пси-
хологични и други аспекти. Поради това то е обект 
на изследване от редица науки. Потребителското 
поведение е преди всичко икономическо явление, 
с обективни, реални предпоставки. Това означава, 
че всички многообразия и индивидуалности на чо-
вешките стремежи, свързани със задоволяването на 
едни или други потребности, се предопределят от 
състоянието на икономиката в страната. Потреби-
телското поведение отчита спецификата на отдел-
ните социални групи и се проявява и като социал-
но-психологическо явление, изразено в съвкупност 
от постъпки и действия, които отразяват вътрешно-
то, психичното отношение на хората към сферата 
на обръщението, към съдържанието и начина на 
потребление.

Поведението е и процес, в който покупката е 
само отделна част. Този процес започва с форми-
ране и осъзнаване на потребностите от определена 
стока или услуга, преминава през покупката и за-
вършва с оценка на нейната полезност. Поведение-
то на потребителя не е просто съвкупност от дейст-
вия и постъпки. Покупката е съпроводена с радост, 
желания, гордост. Независимо дори от хаотичните 
понякога потребителски ориентации, разкриването 
на някои тенденции в поведението на масовия по-
требител е прдпоставка за неговата диференциация 
като феномен с определени закономерности и насо-
ки на развитие. И още, поведението  е обусловено 
и от психологични нагласи и индивидуален опит, 
което също позволява да се прогнозира неговото 
развитие в различни ситуации, а създавайки опре-
делени условия, да се регулира в желаната насока. 

Потребителското поведение в социално-психо-
логичен план най-често се разглежда като единно 
цяло от психичните процеси на личността на потре-
бителя и външно изразените действия и постъпки 
при избора и покупката. Действията и постъпките 

са признаци (елементи) на поведението на потре-
бителя. Тяхната целенасочена последователност на 
проявление представя потребителското поведение 
като детерминирано и адекватно взаимодействие 
между потребността, достигнала определено рав-
нище на интензивност, и изборът на средства за 
нейното задоволяване. Силата на проявлението на 
поведението се обуславя от доминиращите фактори 
при конкретния избор и решението за покупка. 

Потребителското поведение, представено като 
диспозиционна структура, обхваща:

- въвъзникване и формиране на потребностите;
- осъзнаване на потребностите във форма на ин-

тереси, желания, стремежи и цели;
- поява на мотиви за покупка;
- вътрешна готовност за практически действия, 

избор и вземане на решение за покупка;
- реализация на решението за покупка.
Изходната база на потребителското поведение 

са потребностите. Формирането на потребности-
те е в зависимост от икономическото състояние на 
страната, духовният живот на населението, доми-
ниращите интереси, модни тенденции, традициите, 
обичаите. При осъзната потребност човек изпитва 
определена зависимост от стоката или услугата, ко-
ито ѝ съответстват. В психологичен аспект това се 
разглежда като особен вид психично напрежение 
(състояние), което е източник на потребителска ак-
тивност, на мотиви за покупка. Тази активност се 
проявява при „среща” с адекватна предметна среда 
- търсена и отговаряща на изискванията на потре-
бителя стока или услуга. 

Мотивите за покупка са обосновано решение да 
се удовлетвори определена потребност. И именно 
в процеса на търговската дейност най-добре се на-
блюдават мотивите на хората. Познаването на тези 
мотиви ускорява търговския процес, увеличава сто-
кооборота. Мотивите за покупка са с водещо значе-
ние в потребителското поведение. 

Промеждутъчно звено между мотивите за по-
купка и  решенията за покупка са намеренията на 
потребителя. Те възникват само при наличието на 
борба на мотиви и са присъщи най-често за покуп-
ки на стоки със сложен асортимент и дълготрайна 
употреба. Намеренията са свързани с осмисляне на 
покупателните възможности (паричните доходи), 
т.е. те са трансформация на потребителските моти-
ви в условията на конкретно стоково предлагане и 
реални икономически възможности на потребите-
ля. С това се обясняват честите ситуации на отлага-
не на решение за покупка.
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Разкриването на потребителските намерения е 
задача на изследванията на пазара. Трябва обаче да 
се има пред вид, че намеренията са твърде подвиж-
ни, не се реализират изцяло и отразяват потреби-
телското търсене само частично, тъй като желания-
та не всякога са подкрепени с необходимите парич-
ни средства. 

Вземането на решение за покупка е силно изра-
зен интелектуален момент в потребителското пове-
дение и преминава през няколко етапа:

1. Установяване на проблема - потребителят от-
крива коя потребност не е задоволена.

2. Търсене на информация (информационно тър-
сене). Когато потребителят вече е открил, че има 
проблем (някоя от потребностите му не е задоволе-
на), той започва да търси информация за продукти 
и услуги, които могат да решат този проблем, пред-
приемайки вътрешно (в паметта) и външно търсе-
не.

3. Оценяване на информацията (алтернативи-
те). На този етап потребителят сравнява марките и 
продуктите, които са предизвикали интерес у него 
и оценява алтернативите по функционалност и пси-
хологически облаги.

4. Решение за покупка. След като алтернативите 
са оценени, потребителят е готов да вземе решение 
за покупка, но невинаги желанието води до покуп-
ка. За да насърчи потребителя в намерението му за 
покупка, маркетинговата организация може да из-
ползва разнообразни техники: възможности за кре-
дит, разсрочено плащане или промоции.

5. Оценка след покупката. Тук потребителят 
оценява своето задоволство или недоволство от на-
правената покупка.

Решението може да се осъществи чрез различни 
психологични механизми - в едни случаи без борба 
на мотиви, в други, като се опира на личностната 
стратегия за последователността в задоволяването 
на потребностите от стоки и услуги. Вземането на 
решение за покупка на стоки със сложна асорти-
ментна структура винаги се осъществява при нали-
чието на конфликти в разнопосочните мотивацион-
ни тенденции и представлява мисловен анализ на 
потребителските стойности на предлаганите стоки 
и тяхното предимство в сравнение с аналогични 
стоки или такива на конкурента.

Купувачите формират своите очаквания посред-
ством:

- базата на миналия опит от осъществени покуп-
ки;

- мнения и изявления на близки и приятели;

- обещания и информация от специалистите по 
маркетинг и конкурентите.

Преуспяващите днес фирми задължително се 
стараят да повишават равнището на очакванията 
и да им отговарят с адекватно на това изпълнение. 
Тяхната стратегическа маркетингова цел е пости-
гането на максимално удовлетворяване на клиен-
та. Корпорации, които търсят сериозни успехи на 
днешните пазари, трябва непрекъснато да следят за 
очакванията на потребителите, да настройват сво-
ята дейност в съответствие с тези очаквания и на 
тази основа да се стремят да постигат пълно удов-
летворяване на клиентите си. 

По правило всички клиенти търсят различни 
преимущества на предлагането и купуват тези про-
дукти и услуги, които им дават най-много такива. 
Това от своя страна води до удовлетовряване на 
клиента, което безспорно помага на бизнеса да:

- се конкурира на пазара;
- осъществява продажби и печалба;
- поддържа нивото на продажбите и печалбата 

чрез удовлетворените клиенти, които се завръщат 
като редовни клиенти и/или информират и други.

Разкриването и познаването на комплекса от 
фактори, които обуславят потребителското търсене 
и поведение, са необходимо условие за регулира-
не и прогнозиране на неговото развитие. Фактори-
те са обективни причинни явления, притежаващи 
сила на въздействие, способна да променя потре-
бителското поведение. При опредеделени условия 
те могат да окажат максимално положително или 
отрицателно въздействие. Това изисква да се търсят 
средства за усилване или отслабване действията на 
отделните факори, което се постига с разнообразни 
мениджърски мероприятия. Чрез тях се създават ус-
ловия за положително въздействие или намаляване 
силата на отрицателното въздействие на факотрите, 
а оттам и за възможности за достигане на желаната 
насока на развитие на потребителсктото поведение. 
Затова особено значение имат познаването на въз-
действената сила, причинно-следствените връзки 
и на тази основа определянето на количествената 
значимост на отделните фактори. Върху поведение-
то на потребителите оказват многопосочно влияние 
редица фактори. Промените във всеки един от тях 
рехфлектират върху всички останали. 

Към момента все още няма единна общоприета 
класификация на факторите. Според някои класи-
фикации те се разделят на икономически, социални 
и психологични, но най-често се разделят на външ-
ни и вътрешни. Външните включват демографски, 
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географски, икономически и културни фактори. 
Отбелязват се също и влияние на социалната стра-
тификация (социални класове и статус), групи и 
групови комуникации, семейства и домакинства. 
Обработката и възприемането на вътрешната ин-
формация, ученето, мотивацията, емоциите, лични-
те ценности, концепцията за стила на живот, потре-
бителските ресурси, знанията и нагласите могат да 
бъдат класифицирани като вътрешни фактори. Раз-
лична група от фактори се формира от ситуацион-
ни такива. Те включват физическата и социалната 
среда, времевата перспектива, предназначението на 
потреблението и предишното състояние.

Сред социално-психологичните фактори, обу-
славящи потребителското търсене и поведение при 
избор на морски дестинации за отдих, най-ясно се 
открояват следните:

1. Демографски фактори. Демографските фак-
тори са индивидуални характеристики - възраст, 
пол, раса, етнос, доход, семейство, жизнен цикъл, 
образование и професия. Демографските фактори 
влияят върху скоростта, с която се преминава през 
етапите за вземане на решение за покупка и върху 
самото потребление. Например в различните потре-
бители по пол имат различни потребности, както и 
разликите във възрастта също. От съществено зна-
чение е размера на дохода и как се използва той.

2. Ситуационни фактори. Ситуационните факто-
ри са комплекс от обстоятелства или условия, които 
съществуват, когато един потребител взема реше-
ние за покупка. Понякога потребителят взема реше-
ние поради непредвидена и неочаквана ситуация, 
както и такава ситуация може да прекъсне процеса 
на вземане на решение за покупка.

3. Равнище на ангажираност. Равнището на анга-
жираност се изразява в значението и интензивност-
та на интерес от страна на потребителя към дадения 
продукт. Много аспекти от решенията се влияят от 
равнището на ангажираност. То определя защо по-
требителят е мотивиран да търси информация за оп-
ределен продукт и защо игнорира останалите про-
дукти и марки. Равнището на ангажираност се влияе 
от много фактори, като например ангажирането е в 
по-голяма степен при покупката на скъпи продукти, 
които се купуват рядко - мебели, коли и др. 

Възраст. Най-лесен и практико приложим кри-
терии е възрастта на туриста. Наблюдението и сег-
ментирането по този критерий дава различните 
възрастови особености на туристите спрямо пред-
почитанията им, възприятията и т.н. Това може да 
е много полезно с оглед предлагания туристически 

продукт, съотносим към дадена група туристи. Най-
активни са работещите хора, които пътуват с цел 
почивка, както семейно, така и в група с приятели. 
В голямата си част те търсят сигурност и добро съ-
отношение цена – качество, притежават богат опит 
като туристи, гъвкави са в избора и са склонни да 
организират сами пътуването си. Търсят „иновати-
вен туристически продукт” - съчетаването на стан-
дартна услуга със специфичен продукт, отговарящ 
на интересите им. Осъществяват пътуванията си 
целогодишно - както извън активните сезони - уик-
енди и празнични дни, предимно с кратък престой, 
така и по-дълги почивки, предимно за прекарване 
на отпуската. Традиционно по-продължителното 
пътуване в рамките на годишната отпуска се осъ-
ществява през лятото, като често се избягва актив-
ният сезон с цел по-спокойна почивка и поради це-
новата чувствителност на търсенето.

Най-интензивно пътуващи са младите и хората 
на средна възраст с по-активен начин на живот, пре-
димно със средно или висше образование и доходи 
над 500 лв., учащи и работещи и заемащи предимно 
ръководни длъжности. При хората на възраст от 15 
до 40 г. ключов фактор е свободното време, поради 
тяхната ангажираност с учебна и професионална 
дейност.  

През последното десетиление се наблюдават 
промени в търсенето и вида на туристически про-
дукти и услуги, поради нарастване дела на пазарни 
сегменти, като групата „50+”, работещи жени със 
собствени доходи, необвързани мъже и жени в ак-
тивна възраст и т.н. Увеличава се и делът на пъту-
ващите европейци  над 65-годишна възраст, които 
имат свободно време и средства. Това ги прави ва-
жен пазар за туристически пакети, които са предпо-
читани от тази възрастова група.

Професията е един от най-често използваните 
показатели при маркетинговите изследвания. Оче-
видно той се асоциира с образованието и дохода и 
по този начин играе огромна роля при определяне-
то на жизнения стил. Характерът на работата и хо-
рата, с които работи личността, формират съотве-
тен начин на живот по отношение на използването 
на свободното време, финансовите възможности, 
вкусовете и предпочитанията при потреблението. 
Различните професии могат да бъдат ранжирани 
чрез количествен измерител, като за тази цел се 
използват няколко показателя. Най-известният от 
тях представлява социално-икономическият пока-
зател на американските социолози Отис Дънкан, 
Питър Блау и Андреа Тайри. Те разработват скала 
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4. Морето...

за професионалната заетост, основана върху обра-
зованието и дохода на съответната професия. От-
носителното тегло на всеки компонент, определящ 
съответната професия кореспондира с мнението на 
широката общественост. 

Образованието има голяма тежест при опреде-
ляне на социално-икономическия статус. Образо-
вателното равнище корелира както със заетостта, 
така и с дохода. Образованието директно влияе 
върху жизнения стил и определя качеството, струк-
турата и асортимента на потреблението. Туристи 
с по-висок образователен ценз и интелектуално 
ниво са значително по-активни в глобалната мре-
жа, ползват електронни услуги и нови технологии, 
целят задоволяване на допълнителни потребности 
чрез своите пътувания и търсят допълнителни про-
дукти и различни видове туризъм, както и комби-
нации от няколко вида туризъм. Обикновено орга-
низират почивката си индивидуално, като за това е 
важен лесният достъп на информация в интернет, 
общото (не)доверие към качеството и достовер-
ността на предлаганите туристическите оферти и 
ценовата чувствителност. Изискват повече, защото 
разполагат с повече информация. По-информирани 
са за продукта като цяло и за съответната туристи-
ческа дестинация. Знаят, че участват в един пазар 
на предлагане, а не на търсене и това ги превръща 
в много гъвкави, но и непостоянни по отношение 
на потребителските критерии и при вземането на 
туристически решения. Активни са, търсят саморе-
ализация и желаят да задоволят повече свои духов-
ни интереси, защото са по-образовани. Освен от ос-
новния продукт, са заинтересовани и от наличието 
на допълнителни програми. Търсят повече престой 
сред природата и се изкушават от екзотични, прик-
люченски пътувания с дълги маршрути. Притежа-
ват по-развито съзнание за щадящо и устойчиво 
ползване на природната среда, под което разбират 
симбиоза между природния пейзаж и урбанизация-
та. Сравнително лесно се интегрират в нови среди 
и използват повече на брой и по-разнообразни ин-
формационни източници за вземане на решение за 
туристически пътувания. Доминиращият комуни-
кационен канал е интернет, но не се пренебрегват 
и неформалните канали (близки и познати), както и 
значението на предишния опит. 

Доходът представлява показател както за поку-
пателната сила, така и за статуса. Доходът на потре-
бителите е фактор, който определя покупателната 
способност и затова оказва непосредствено и силно 
влияние върху търсенето. Това влияние не е едноз-

начно при различните стоки, защото при промени 
на дохода потребителите изменят не само величи-
ната, но и структурата на своето потребление. 

Включването на хората в туристическите движе-
ния е предопределено от финансовите им възмож-
ности. В различните държави стандартът на живот 
е различен и именно финансовите възможности на 
населението са главният фактор за включването му 
в туристическите движения. Установено е, че ту-
ризмът се масовизира, когато в дадена държава по-
голям брой граждани имат по-големи приходи, от-
колкото са им нужни за задоволяване на основните 
жизнени потребности. През последните 50 години 
много страни в света постигат значителен ръст на 
националния си доход и достигат, а някои преми-
нават прага на развитост, което довежда до бързо 
увеличаване на броя на туристите. 

Изхождайки от финансовите възможности на на-
селението за участие в туристическите движения, 
условно могат да се диференцират три групи:

- първа група - население с толкова ниски дохо-
ди, че не разполага със средства за включване в ту-
ристическите движения;

- втора група - население със средни доходи, ко-
ито му позволяват да се включи само във вътреш-
ните (национални) туристически движения;

- трета група - население с достатъчно високи 
доходи, които му позволяват да се включва както 
във вътрешните туристически движения за доста-
тъчно дълги периоди от време, така и в задгранич-
ните; населението от тази група може да си позволи 
повече от едно пътуване за една година.

Разходите на българи и чужденци за ваканция 
са пропорционални на доходите на домакинствата. 
Средствата, отделяни за лятна почивка от туристи-
те, са приблизително 26-28% от средния месечен 
доход на домакинството, а тези през останалите 
сезони около 13-18%. За чуждестранните туристи 
решението за почивка е ценово ориентирано, като 
тази тенденция е устойчива във времето.

Влиянието на културата, социалната класа и ре-
ферентната група рефлектира върху формирането 
на самооценката и представата за себе си.

Аз-концепцията е важна за специалистите по 
маркетинг, защото потребителите обикновено се 
насочват към стоки и услуги, които най-добре изра-
зяват или повишават мнението им за себе си. 

Важно е да се отбележи, че концепцията за себе  
си е нещо различно от самоосъзнаването. Самоо-
съзнаването от своя страна представлява усещане-
то или насочването на вниманието към самия себе 
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си, процесът на създаване на Аз-концепция. 
Компонентите на Аз-концепцията включват фи-

зически, психологични и социални нагласи, които  
са повлияни от нагласите  на индивида, от неговите 
навици, вярвания и идеи и влияят като мотиватор 
върху  поведението. Други функции на Аз-концеп-
цията се отнасят до степента на включеност на Аз-а  
(степента, в която едно поведение е насочено към  
собствената личност или зависи от собственото Аз,  
или степента, в която представата за себе си участ-
ва в други мисловни процеси - възприятия, нагласи, 
мисли, преценки) и до организацията и насочване-
то на действията и преживяванията. Основните  из-
мерения при описване на възприятието за себе си 
са: външна привлекателност срещу душевна кра-
сота; самоуважение - от  позитивно до негативно  
отношение към себе си; енергичност, стабилност с 
течение на времето и прецизност (степента, с която 
оценката за себе си кореспондира с реалността). 

Едно от измеренията на Аз-концепцията е  само-
уважението. То се отнася до степента на позитивно 
отношение, което един индивид има към себе си.  
Хората с ниско самоуважение не очакват от себе си  
да се представят добре в различните аспекти на со-
циалните си изяви.  В своето поведение те се опит-
ват да отхвърлят и избегнат неудобството, провала 
и отхвърлянето. И обратно, хората с високо самоу-
важение очакват да бъдат успешни, поемат риск в 
по-голяма степен и са по-склонни да са център на 
внимание.  

Идеята за самоуважението намира изключител-
но голямо приложение в сферата  на комуникации-
те в маркетинга. Рекламите, използващи идеята за 
самоуважението, са насочени към промяна на по-
требителските нагласи към продукта, към марката 
или към компанията, стимулирайки позитивните 
чувства към себе си. Тези ефекти могат да бъдат по-
стигнати чрез последователно подаване на съобще-
ния към целевите потребители, които, първо, целят 
промяна на нагласите за повишаване на тяхното са-
моуважение и второ, насочване на вниманието към 
продукта, марката или компанията.

Съществува изключително силно взаимодейст-
вие между идеалните представи за себе си и дейст-
вителните. Основната цел на всеки човек е да дос-
тигне колкото се може по-близо до своето идеално 
аз. Тази цел кара хората да действат така, че да  уве-
личат вероятността от постигането на целите си. 
Това се отразява и в покупките на клиентите.  Не 
съществуват категорични доказателства кои  от раз-
новидностите на Аз-концепцията оказват най-сил-

но влияние върху потребителския избор. Понякога 
продуктите се купуват, защото клиентите вярват, че 
те изразяват тяхната действителна същност. Друг 
път продуктите са израз на техните идеални пред-
стави за себе си. 

Използването на Аз-концепцията в маркетинго-
вата практика налага необходимостта от нейното 
прецизно изучаване и измерване. Най-важното при 
изготвянето на маркетинговото послание е то да 
съчетава или примирява трите компонента на Аз-
концепцията на субектите от пазарната група, към 
която е адресиран продуктът: „реално Аз” - дейст-
вителният ми образ; „социално Аз” - начинът, по 
който ми се струва, че изглеждам в очите на дру-
гите; и „идеално Аз” - образът, който бих искал да 
бъда в идеалния случай. 

Когато индивидът осъзнава доколко е необходи-
мо за него да купи и потреби определен туристиче-
ски продукт, той всъщност винаги свързва, съпостя-
вя качеставата на продукта със своето самочувствие 
и самооценка и търси за себе си обяснение доколко 
покупката на туристическия продукт може да пови-
ши самооценката и самочувствието му. 

Всеки производител, който открие начин да по-
виши самооценката и Аз-концепцията на своя по-
требител, ще има гарантиран успех и пазарно пре-
имущество.
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НОЙ И РЕЛИГИОЗНО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ ОБЩНО-
СТИ ЭТНОСОВ ПОВОЛЖЬЯ
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АНПОО „Академия технологии и управления”, Рос-
сия, Чувашская Республика, Новочебоксарск

Анотация. Изследването на духовната и 
морална култура на етническите групи, 

определянето на съотношението на универсалии 
и национално специфичните морални идеи, осо-
беностите на пречупването им към  изисквания и 
норми, изглежда особено актуално и значимо днес. 
Тези проблеми са от значение, тъй като глобализа-
ционните процеси на нашето време повдигат про-
блема не само за националната идентичност, но и 
за вписването им в интеркултурното взаимодей-
ствие, предизвикано от глобализацията.

Ключови думи: традиция, религия, култура, 
специфичност на националната традиция, прием-
ственост.

Annotation. Study of spiritually-moral culture 
of ethnoss, determination of correlation of moral 
универсалий and nationally-specific moral presenta-
tions and norms, features of refraction in them common 
to all mankind moral requirements and norms, appears 
especially actual and meaningful. The indicated prob-
lems carry actual character, as processes of contempo-
raneity put a problem not only to the national identity, 
but questions of glocalization. 

Keywords: tradition, religion, culture, specific of 
national tradition, succession.

XXI век - век глобализации. Этот процесс по-
рождает множество проблем. 

Одна из них связана с взаимодействием разных 
культур, социальных укладов бытия человека, по-
рой нивелирующим индивидуальность и самобыт-
ность этносоциального бытия человека. Ставится 
вопрос о защите особенностей традиций, возмож-
ности их гармонизации. Процессы перехода от 
традиционной культуры к техногенной для многих 
народов могут быть привести к разрушительной 
анонимности и безгласности в будущем. 

Архетипические структуры и образы самосозна-

ния современной ситуацией не уничтожены, мало 
того, они при своей активации в индивидуальном 
и коллективном сознании приобретают даже боль-
шую значимость, чем в периоды относительного 
благополучия. Образы, связанные с национальным 
психотипом, переживаются как фатальные, запре-
дельные, соотнесённые со священным. Стремле-
ние отстоять их значимость в условиях морального 
кризиса естественным образом превращается в не-
обходимость дать им сакральное объяснение, найти 
и подтвердить их трансцендентное происхождение. 
Таким образом, обращение к базовым признакам 
российского национального характера, непосред-
ственное переживание их значимости в истории 
народа и роли в собственной судьбе, является фак-
тором развития духовности индивидуального и 
массового сознания россиян.

В конце XX в. в Евразии, особенно среди ис-
ламского населения Ближнего Востока, стал проис-
ходить религиозный Ренессанс, а государственный 
протекционизм был потеснен. На смену арабскому 
панарабизму социалистического арабского возрож-
дения, например, приходит очень архаичная мифо-
парадигма социальной справедливости стерильно 
чистого исламского салафитского общества и укла-
да человеческого бытия. Ярким свидетельством 
тому являются недавние события в Сирии, Ираке и 
в Саудовской Аравии. Наконец, в связи с обостре-
нием в мире интереса к фундаментализму и тради-
ционализму, идея эволюционного прогресса обще-
ства все более стала уравновешиваться обратной 
идеей магистрального общественного регресса.

Темы социокультурной, нравственной и 
религиозно-исторической общности российских 
народов рассматривали многие философы совре-
менности как важнейшие проблемы российского 
общества, призывая положить в основу российской  
политики принципы гуманизма и толерантности. 
Основоположник евразийской философии – князь 
Н. С. Трубецкой часто писал о благотворной роли 
Золотой Орды. Другой представитель философии 
евразийства – профессор П. Н.Савицкий писал о 
важности тюркско-славянского взаимодействия в 
России.

Социальная действительность начала ХХ в. 
привела к сужению, а к концу ХХ столетия и лик-
видации того регионального потенциала, который 
позволял бы российской социальной парадигме по-
литической, культурной и хозяйственной интегра-
ции проводить политику регенерации российской 
державности только за счет регионального фактора, 
поэтому и произошел известный крах российских 
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имперских оснований к 1917г.  Развитие духовной 
сферы бытия общества - противоречивый про-
цесс, в котором отражается широкий спектр подчас 
противоположных и противоборствующих соци-
альных тенденций рассматриваемой в социально-
философском анализе исторической эпохи [3, c. 
44].

 Кризис начала ХХ столетия был ужасным след-
ствием всего предшествующего развития обще-
ства, но в ХХI в. он начал разгораться еще боль-
ше не только реально, но и латентно. Современное 
общество, как показывает автор, утратив сакраль-
ную традицию, сохранило потребность в ее гармо-
низирующей функции. Возникла необходимость в 
функциональных заменителях, роль которых обще-
ство пытается возлагать на бюрократические орга-
низации, консюмеризм и массовую культуру вкупе 
со СМИ. Однако если изначально предполагалось, 
что потребность в традиции может быть полностью 
изжита, то в дальнейшем у правящих элит возник 
новый интерес к традиции, к возможностям и пу-
тям использования ее в своих целях. Искусствен-
ное формирование традиций-артефактов, функ-
ционально подменяющих сакральную традицию и 
имитирующих связь с прошлым, стало атрибутом 
модерного общества.

Благодаря общественно-политическим преоб-
разованиям последних лет стали разворачиваться 
процессы региональной идентификации этнокуль-
туры, затронувшие и поволжские народы, в част-
ности, чувашей. Появилась возможность более де-
тального  анализа проблем генезиса нравственной 
культуры России и ее судеб, не следуя устаревшим 
стереотипам и устанавливающимся позициям. В 
связи с этим большое значение имеет создание на-
учной, объективной  трактовки вопросов роли ре-
гиональной этнической традиции в формировании 
нравственности и этнической культуры Средне-
волжья в системе общероссийских процессов со-
циальных трансформаций, происходящих в совре-
менности. Поэтому учет  специфики  и изучение 
складывания взаимоотношений между народами 
различной этнической принадлежности, исследо-
вание процесса формирования многонациональной 
структуры нравственного самосознания народов 
России помогут ответить на многие актуальные во-
просы современности.

Зарубежная общественная мысль сегодня обна-
руживает довольно осторожное отношение к про-
блемам герменевтических подходов (в определе-
нии) решения проблем социокультурного бытия ре-
гиональных этносов и вопросов межрегионального, 

межэтнического культурного диалога в условиях 
единой государственной и общественной тради-
ции. В. А. Тишков отмечает: „Большинство из этих 
категорий  с научной точки зрения уязвимы, уязви-
мы или просто бессмысленны, а с общественно-
политической точки зрения порождают тупиковые 
стратегии и дезориентирующее насилие повседнев-
ного сознания граждан” [5, c. 63]. 

Этничность как область научных исследований 
актуальна, поскольку определение специфики де-
финиций данной проблемы до сих пор остается ма-
лоизученным. Изучение истории религиозной куль-
туры, самоопределение нравственных традиций и 
национальности - специфика национальной пред-
ставительности и ценностные нормы, перспективы 
их интерпретации представляют актуальность. 

В современной социокультурной действитель-
ности мы можем проследить процессы создания но-
вых элементов социальной иерархии нравственных 
ценностей. Вследствие изменения традиционной 
шкалы социальных ценностей можно говорить о 
маргинализации социальных представлений. Мар-
гинализация в широком представлении - одна из 
сторон социального процесса. Маргинальная сре-
да - удобная модель для изучения масс устойчивых 
общественных связей, в том числе и этнорегиональ-
ном ракурсе. Здесь и истоки болезней общества, а 
также их последствия: преступность, безразличие, 
всеобщее отчуждение. Но после трансформаций 
новейшего времени в сторону всеобщей вестер-
низации, достаточно было лишь принять на себя 
общеевропейский облик. По словам выдающегося 
русского философа Н.Я. Данилевского, указанное: 
„…усиливает отчуждённость… из-за этого-то и по-
рождаются то молодая Грузия, то молодая Армения, 
а, может быть, народится молодая Мордва, молодая 
Чувашия, молодая Якутия”[1, c. 278].

Изучение духовной культуры этносов, опреде-
ление соотношения моральных универсалий и 
национально-специфических нравственных пред-
ставлений и норм, особенностей преломления в них 
общечеловеческих моральных требований и норм, 
представляется особо актуальными и значимыми. 
В начале ХХ столетия в среде интеллектуальной 
элиты России были заложены ориентиры, которые 
были противоречивыми относительно предшеству-
ющего развития традиции и в значительной степени 
не совпадали с социальными реалиями традицион-
ной жизни людей. Однако тезис разных россиян по 
происхождению (этносоциальному) о социальном 
единстве был услышан и это - заслуга отечествен-
ной интеллектуальной элиты того периода.



29

МОРЕТО  И ХОРАТА

Сегодня надо полагать, а все идет к этому, ду-
ховное пространство России перестает быть моно-
литным и однородным и сознание неизбежности 
окончательного распада нарастает, а это касается не 
только «исламских» по конфессиональной культу-
ре народов Поволжья. Так например большая часть 
республики Марий Эл заселена луговыми марийца-
ми. Луговые марийцы с упорством сохраняли вер-
ность язычеству, несмотря на иногда очень жесто-
кую политику христианизации, осуществлявшую-
ся русским правительством. Всенародные моления 
мари, собиравшие всех картов (жрецов) и тысячи 
паломников, продолжались до 1887 г., когда цар-
ским властям удалось подавить массовые проявле-
ния язычества. Ко времени Октябрьской революции 
марийское язычество еще оставалось вполне дее-
способным. В большинстве деревень сохранялся 
институт жрецов, не были вырублены под корень, 
как в Удмуртии и Чувашии, священные рощи. По-
томственные некрещеные язычники (чистые марий-
цы), считая себя людьми высшего сорта, даже не 
вступали в браки с крещёными. Перед революцией 
и сразу после проводились съезды всех жрецов ма-
рийского народа. Мари сохраняли синкретичность 
своих религиозных традиций: „Чистые” язычники 
(чимарий) к началу ХХ столетия почитали  родово-
го покровителя (керемет)… С христианизацией это 
стало восприниматься как поклонение злым силам” 
[5, c. 63].

Репрессии против язычества возобновились в 
1920-е гг. Жрецов репрессировали, и каждый слу-
чай языческого моления служил поводом для раз-
бирательства карательными органами. С тех пор 
установился обычай ночных молений. Только од-
нажды, в 1949 г. советская власть позволила про-
вести мировое моление Марий-Эл, посвящённое 
победе над Германией, собравшее десятки тысяч 
верующих и продолжавшееся дольше недели. Это 
событие врезалось в память народа как важная 
историческая веха.

После падения советской власти во многих де-
ревнях сохранился институт картов (жрецов), кото-
рые традиционно пользуются авторитетом и сохра-
няют языческую преемственность от поколения к 
поколению. С другой стороны, представители на-
ционально ориентированной марийской интелли-
генции видят в язычестве силу, способную консо-
лидировать нацию и спасти её от русификации. 

Так в Поволжье в конце 1980-х гг. зародились, 
а в начале 1990-х гг. структурно оформились куль-
турные, общественные и политические организа-
ции, которые придерживаются языческой религи-

озной идеологии. Возрождение язычества началось 
на волне национального движения конца 1980-ых 
годов. Активность и относительная многочислен-
ность общественно-политических и культурных 
организаций, ориентированных на язычество, рез-
ко контрастирует с неспособностью язычников 
создать массовые и эффективные собственно ре-
лигиозные организации. Неформализованное, па-
триархальное деревенское язычество до сих пор, 
несмотря на все попытки оформить его в совре-
менные организационные структуры, не поддаётся 
структуризации. Элементы архаичных традиций 
присутствуют и сегодня в духовной жизни многих 
этносов и государств Евразии: в Татарстане и Тур-
ции тенгрианство, в Латвии движение архаистов 
диевтруба, в ФРГ существуют элементы возрожде-
ния поклонников Тора и т д.

К числу областей Европы, где особенно устой-
чиво держались (и частью держатся) ранние фор-
мы религиозных верований, принадлежит Среднее 
Поволжье, населенное несколькими  народами – 
финноязычными (мордва, мари, удмурты) и тюр-
коязычными (чуваши, татары, башкиры). Часть 
этих народов еще с XIV-XVI вв. (со времени Казан-
ского царства) обращена в ислам, другая часть - в 
христианство, распространявшееся русскими мис-
сионерами (особенно в XVIII-XIX вв.); но даже и 
у крещеных, и у мусульманских групп населения 
фактически сохранялось немало самобытных веро-
ваний, особенно у удмуртов, мари, чувашей, отча-
сти у мордвы. Это объясняется тем, что экономи-
ческое и социальное развитие народов Поволжья 
до Октябрьской революции шло очень медленно. 
Вплоть до установления Советской власти у них 
сохранялись родовые пережитки и общинный быт. 

Что касается сохранности традиций древних 
религий, то здесь нужно отметить два аспекта: 
степень сохранности мифологии и степень сохран-
ности обряда, молитв, заклинаний условна. Мифо-
логия автохтонных этносов Поволжья сохранилась 
довольно фрагментарно. 

Возрождение народных и архаичных тради-
ций среди поволжских финно-угров, в отличие от 
других народов РФ, вначале, хотя и развивалось 
на фоне движения национального возрождения, 
но не было связано с ним организационно и по-
литически. Это было самостоятельное культурно-
религиозное движение, существовавшее независи-
мо от общественно-политических организаций чу-
вашского, марийского,  или мордовского народов. 

  К сожалению, в годы „диалектического матери-
ализма” была навязана иная парадигма мышления: 
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„бытие определяет сознание”, а значит, виноваты 
все, кроме меня. Эта позиция свойственна вообще 
тоталитарной фактуре общественного сознания, 
как западной, так и восточной.

Вместе с тем существуют достаточно обосно-
ванные данные о том, что дети, растущие в семьях 
современных россиян, подрастающие поколения 
все больше вовлекаются, в силу бытовой занятости 
родителей, в разрушительную вестернизирующую 
мифологизацию, продуцирующую агрессивность, 
интолерантность, потребительство. Указанные об-
стоятельства грозят россиянам в современности 
утерей многих позиций в области сохранения не 
только элементов уклада воспитания новых поко-
лений, но и механизмов ее воспроизводства. Об-
ращение к историческим матрицам отечественной 
мифологической традиции, мифам, преданиям и 
легендам сегодня  как никогда важно, поскольку 
именно воспитание на национальных принципах и 
ценностях  приводит к тому, что молодые россия-
не не становятся ущемленными, это не оказывает 
влияние на их половое самосознание, здоровье, со-
циальные достижения и духовные ценности. По за-
мечанию отечественного исследователя С. Э. Кра-
пивенского, „нельзя двигать развитие производи-
тельных сил, формирование новых производствен-
ных отношений… не опираясь на рациональное и 
прогрессивное наследие” [4, c. 9].

В новейшее время в целом ряду регионов РФ 
спешно переучившиеся комсорги создали новые 
общественные организации для молодежи и заго-
ворили о патриотизме и духовности в соответствии 
с новой социально конструкцией постмодернист-
ского мифа, понимаемым сколь угодно широко, 
например, как приверженность неким общечелове-
ческим ценностям. В указанном плане как никогда 
актуальной выглядит тенденция обращения к опы-
ту развития духовно-нравственных традиций рос-
сийских этносов.

Следует предположить, а все идет к этому, что 
этнокультурный  континуум современной России 
перестает быть монолитным и сознание неизбеж-
ности окончательного переформатирования куль-
турного пространства многих регионов нарастает. 
Однако проблема не в том, что общероссийское и 
региональное конструирование традиций совре-
менной духовности предельно антагонистичны, 
они различны по своей генетической системе коор-
динат. Главный критерий различий носит не поли-
тический, а мировоззренческий характер.

Всякий срыв социальной устойчивости сопрово-

ждается резкой актуализацией поисков. Социально-
культурный кризис - это, прежде всего, ценностная 
катастрофа, разрушение устойчивой ценностной 
системы и болезненный поиск новых ценностей: 
„Резкое ускорение социальных процессов… приво-
дит к шоку от столкновения с будущим” [6, c. 118].

Ситуация идентификации человеком себя и со-
циума через ценности этничности осложняется 
тем, что явление новейшей культуры генетически 
связано сегодня с философией постмодернизма, что 
предстает одной из главных „услуг” современного 
поля информационных связей, которые, как пола-
гал  И. А. Гобозов, являются атакой на рациональ-
ность и науку [1, c. 102]. Традиционность в такой 
позиции, по мнению западного социолога Р. Аро-
на, содержит в себе специфическое противоречие. 
Если традиция самоочевидна, то никто и не считает 
ее традицией. Общество может открыть специфику 
своих обычаев и ценностей только путем сравнения 
с другими. То есть традиции и традиционализм не-
возможны до тех пор, пока общество не знает своих 
отличий от „других”. Однако такое сравнение осла-
бляет свои собственные традиции, поскольку зако-
номерно возникает вопрос: откуда известно и кем 
доказано, что традиции и порядок моего социума 
являются единственно возможными или наилучши-
ми? Появление и осознание иных возможностей, по 
мнению исследователя, становится началом конца 
традиции и традиционализма: „Традиционные об-
щества не знают традиционализма, поскольку не 
сознают своей исключительности” [1, c. 377].

Культурно-исторический контекст развития 
мирового сообщества в последние два столетия 
характеризуется рядом особенностей. Во-первых, 
это ускорение течения социального времени и, как 
следствие, повышение жизненного темпа и ритма 
жизнедеятельности социума в целом, что выража-
ется в стремительном научно-техническом про-
грессе, появлении новых информационных систем 
и систем связи, в то же время в снижении планки 
длительности жизни отдельного человека в по-
давляющем большинстве стран, геометрическом 
прогрессировании социальных болезней и глобаль-
ных мировых проблем. Во-вторых, это небывалое 
расширение пространственных характеристик во 
всех сферах жизнедеятельности мирового социума 
и возникшая в связи с этим необходимость эконо-
мических, политических и социальных интегра-
ционных процессов. Стираются границы между 
государствами, культурными сообществами, на-
блюдается явная тенденция к объединению чело-
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вечества для решения единых общечеловеческих 
задач. В-третьих, вопреки предыдущим признакам, 
наблюдается высокая плюрализация путей разви-
тия отдельных государств, как в политическом, так 
и в социальном планах. XX век принес миру мно-
жество социальных потрясений, характер которых 
во многом был непредсказуем. И, наконец, совре-
менному сообществу характерна духовная транс-
формация, смена жизненной философии в целом, 
продиктованная и обусловленная выше обозначен-
ными факторами. Так, Дж. Арнет [9, c. 780] пока-
зывает, что изменения, наблюдающиеся в связи с 
глобализационными процессами, заметнее всего на 
молодежи и подростках: речь идет о закреплении 
деструктивного поведения и хаосе идентичностей. 
Наступает этап серьезного переосмысления соци-
альных представлений о стиле и перспективах су-
ществования мировой цивилизации. Формируется 
новый тип социального мышления, который можно 
было бы обозначить как антикризисный, в очеред-
ной раз в истории выступает на первый план про-
блема Человека.

Данная тенденция к гуманистической транс-
формации социального бытия на фоне усугубле-
ния негативной картины развития социума может 
быть поставлена под сомнение. Тем не менее, о ее 
наличии свидетельствуют многие факторы, среди 
которых одним из важнейших является постановка 
проблемы человека в центр научного пространства 
современности, повышенный исследовательский 
интерес к гуманитарной области знания, гуманита-
ризация и антропологизация науки в целом. 

Современные социальные, политические и дру-
гие парадигмы функционируют в идеологической 
сфере и обладают значительным суггестивным 
воздействием на самые широкие слои общества, 
что помогает понять общественную психологию 
и явления массовой культуры. Идеология включа-
ет в себя социальные мифы, но ее ядром является 
определенная социальная, политическая доктрина, 
поэтому в идеологии переплетены результаты на-
учного теоретизирования, как и мифологического, 
ассоциативного, интуитивного сознания. 

Сфера влияния этнорегиональных доминант 
идентичности связана с нормативно-ценностным 
инструментарием и общим символическим и смыс-
ловым наполнением всего универсума общества. В 
то же время, накоплен огромный массив информа-
ции, социального знания о самой социальной ре-
альности и политических системах, что позволяет 
ограничивать воздействие деструктивного мифа и 

противодействовать современным манипуляторам. 
Общество оценивается в современном мире по 

уровню экономического развития, политическому 
режиму, уровню интеллектуального потенциала. 
Серьезно ставится в нашей стране вопрос о приня-
тии и введении единого социального стандарта. Но  
все эти показатели носят внешний, производный 
характер, являются вторичными по отношению к 
уровню нравственного сознания и нравственной 
психологии нации. Нравственная структура соци-
ального мировосприятия выступает как основной 
движитель, глубинный механизм и стимул разви-
тия народа, нации, государства. Именно на данном 
уровне формируются основные деятельностные 
установки, стили поведения, вырабатывается стра-
тегия развития и перспективы.

 Последовавший позже всплеск ученые связыва-
ют с известными социально-политическими пере-
менами в стране, переселением целых народов в 
суровые климатические зоны, массовой миграцией 
из села в город и т. д. 

Исходя из сказанного, необходимо рассматри-
вать развитие российского межрегионального и 
межэтнического диалога, опираясь и на историко-
философский контекст расширения российского 
духовного влияния в важнейших регионах России.
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РОССИЙСКИЙ РЕГИОНА-
ЛИЗМ В ИСТОРИЧЕСКОМ И 
СОЦИАЛЬНОМ КОНТЕКСТЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ТРАДИ-
ЦИИ
Петров Н.В. кандидат философских наук, доцент 
АНПОО „Академия технологии и управления” 
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Анотация: Статията е посветена на от-
личителните черти на процеса на иден-

тифициране на руското общество от други ет-
нически общности. Духовността в системата 
на съществуване на етнически групи и региони се 
разглежда като социална традиция, характеризи-
раща дадено общество на определен исторически 
етап от неговото развитие. Събраният емпири-
чен материал позволява да се  идентифицират со-
циотипичните особености на ценностното фор-
миране на националния тип и на този фон да се 
определят основните характеристики и свойства 
на проявлението на социалната активност като 
социално-етническа категория. Трансформация-
та на традициите на народите от Поволжието 
е извършена от примитивна легенда и приказка в 
съвременно комуникативно средство за актуали-
зиране на етническото съзнание и традиции. На-
родите на Русия също са били повлияни от съседни 
народи. Житейските ориентации и етническите 
ценности движат хората в техните действия, 
както и в развитието на етносоциална идентич-
ност - това се доказва от самия факт на постоян-
ния интерес на сънародниците към регионалното 
наследство, запознаването с него, възможността 
за дискусия, оценъчен анализ.

Ключови думи: духовна култура, религия, ми-
тологизация, митосфера, етнически общности, 
социотипични характеристики, народи от Повол-
жието, регион.

Annotation: The article deals with distinctive fea-
tures of the process of sociality Russia  of the compa-
nies from other atasobit. Spirituality in the system of 
existence of ethnic groups and regions is considered 
as a social tradition, which characterizes this society 
at a certain historical stage of its development. The 
collected empirical material allowed the authors to 
identify sociotechnique features value formation of the 

national-type and on this background to identify the 
main characteristics and properties of the manifesta-
tion of social activity as a socio-ethnic category. Trans-
formation of mythosphere peoples of the Volga region 
were carried out from the primitive legends and tales 
in the modern communication means of actualization 
of ethnic consciousness and traditions. The peoples of 
the Russia the influence of the neighbouring peoples. 
Life orientation and ethnic values drive people in their 
actions and in the development of ethnosocial identity - 
evidenced by the fact counter to the interest of the com-
patriots in the mythological heritage, familiarity with 
it, the opportunity to discuss the evaluation analysis.

Key words: spiritual culture, religion, mythology, 
mithofer, atasobit, sociotechnique especially the peo-
ples of the Volga region, the region.

Кризис социокультурных оснований бытия За-
пада, столь выявлявшегося в трудах О. Шпенглера, 
А. Тойнби и др., оказался симуляционной мифоло-
гизацией общества начала ХIХ столетия, когда со-
циальные отношения в западноевропейских стра-
нах переживали институционную трансформацию 
роста, а вовсе не упадка. Новейший мифологизаци-
онный тренд был следствием всего предшествую-
щего развития Западной Европы, но в ХХI в. он на-
чал разгораться еще больше не только в плоскости 
горизонтального „среза” социума, но и латентно-
вертикального.  

Современная модернизация культур стала одной 
из основных и самых болезненных проблем совре-
менности. Модернизация - это комплекс глобаль-
ных изменений всех сфер в обществе. Возникает 
„историческое несоответствие” старшего поколе-
ния изменившимся задачам нового времени.

Архетипические структуры и образы самосозна-
ния современной ситуацией не уничтожены, мало 
того, они при своей активации в индивидуальном 
и коллективном сознании приобретают даже боль-
шую значимость, чем в периоды относительного 
благополучия. Образы, связанные с национальным 
психотипом, переживаются как фатальные, запре-
дельные, соотнесённые со священным. Стремле-
ние отстоять их значимость в условиях морального 
кризиса естественным образом превращается в не-
обходимость дать им сакральное объяснение, найти 
и подтвердить их трансцендентное происхождение. 
Таким образом, обращение к базовым чертам рус-
ского национального характера, непосредственное 
переживание их значимости в истории народа и 
роли в собственной судьбе, является фактором раз-



33

МОРЕТО  И ХОРАТА

5. Морето...

вития духовности индивидуального и массового 
сознания россиян.

Воспроизводство национального типа духовной 
традиции, формирование отдельных качеств и це-
лостного образа личности происходит через вклю-
чение индивида в субкультурные среды семейного 
(кланового, родового) быта, поколенческого фоль-
клора, субкультуру игры и праздника. Семья и ро-
довое окружение личности формирует, в первую 
очередь, те качества личности, которые позволяют 
ей включиться в национально-культурную общ-
ность. Отрицательные черты национального пси-
хотипа проявляются в личности в большей степени 
в том случае, когда отсутствуют теплота, любовь, 
защита, даваемая семьей. В настоящее время ин-
ститут семьи подвергается большим разрушениям 
под влиянием индивидуализма и гедонизма массо-
вой культуры либерального типа, ориентированной 
на получение прибыли от эксплуатации низменных 
вкусов потребителей. Охранительные меры, при-
званные защитить семью, должны основываться на 
традиционных для каждого национального психо-
типа методах поддержания согласия, понимания и 
дисциплины в семье. 

Авторитет религиозной организации, как воз-
можность влиять на содержание сознания и на-
правленность действий массы людей, формируется 
в результате признания за ней морального первен-
ства на основании имеющегося у неё позитивного 
опыта разрешения актуальных социальных и ин-
дивидуальных проблем. Социальная роль любой 
развитой религии обусловлена не только наличи-
ем у неё массы последователей, историческими 
традициями, укоренённостью в различных сферах 
общественной жизни. Повышает её общественный 
и нравственный авторитет также то, что немало не-
верующих или индифферентно относящихся к ре-
лигии людей, испытывая недоверие к очередным 
политическим планам, в поисках надёжных соци-
альных ориентиров обращаются к мифологемам, 
проповедующим проверенные принципы человече-
ского общежития. Увеличивает социальную значи-
мость мифологизационных трендов организаций и 
их роль в удовлетворении ряда извечных духовных 
потребностей. 

 Многие соотечественники и сегодня убеждены 
в мифологеме, что россияне обязаны находиться в 
общем и едином пространстве. Современная гума-
нитаристика так определяет проблему комплекс-
ной интегративности народа на основе религиозно-
мифологических ценностей: „Под народом страны 

мы понимаем такую общность людей, которую объ-
единяет не просто труд, вклад в прогресс, духовно-
психологический облик, но и общее проживание, 
общая жизнедеятельность в рамках определенной 
страны” [1, c. 98]. И с этим новая власть вынуждена 
была считаться. Последнее, в частности, вырази-
лось в коллективистской направленности народно-
го хозяйства и социокультурных отношений, в со-
ветской (т. е. коллективистко-совещательной) орга-
низации институтов государственного управления, 
вплоть до высших властных структур. В наиболее 
сложные и критические моменты истории нашей 
страны советские деятели неизменно делали став-
ку на соборные качества русского народа. Так было 
в эпоху коллективизации и индустриализации, во 
времена великих строек и в Великую Отечествен-
ную войну.

В КНР до сих пор болезненно воспринима-
ют всякое упоминание о том, что культура Запада 
лучше и выше ее собственной. Однако сегодня мы 
получаем именно оттуда импульсы для развития. 
Проблема о псевдоформозисе, который пережили 
не только россияне, но и арабы и другие социо-
культурные общности, отмечалась еще А. Тойнби. 
Имперское наследие Китая оказалось  также слабо 
переработанным.

В то же время крайняя рациональность и реля-
тивизм господствующей идеологемы западных об-
ществ оказали воздействие не только на менталитет 
современных людей, но и тех народов, которые были 
включены в Европейское социальное пространство. 
Многие философы в указанном плане находили 
определенную связь между cпириуталистическими 
идеологиями и весьма приземленным поведением 
[5, c. 311].

И всякий раз, как только государство оказыва-
лось в состоянии кризиса и упадка социальных 
связей, в Европе  не могли прийти к решению со-
циальных и мировоззренческих проблем общества, 
как это произошло с ней в эпоху кризиса середины 
ХIХ в., породившего псевдо-упаднические тренды 
мифологизации, как в начале ХХ в., так и сейчас. 
Достаточно четко следует упомянуть легкую лик-
видацию самостоятельности социальных институ-
тов в условиях национализма и нацизма и ее истре-
бление в условиях современного глобализма.

Новая культура современного общества поя-
вилась в лоне великих сомнений в возможность 
дальнейшего творческого развития; она родилась 
из оскудения творческих сил: все уже написано и 
сотворено - нового создать невозможно, а можно 
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лишь „скомпоновать” из деструкции старого. Этот 
паразитирующий скепсис пытался найти выход в 
духовных и телесных инверсиях, в раскрепощении 
всеядных инстинктов, что, во многом, свидетель-
ствует о падении человеческой личности к концу 
ХХ в., об ущербности ее души. 

Души доходят до забвения Бога по той причине, 
что все прочее чувственное чтят и любят больше, 
чем самих себя, ибо коль скоро душа что-либо тако-
вое ставит предметом своего восхищения и искания, 
то тем самым она признает это за высшее и лучшее, 
а себя за низшее и худшее, а когда она свыкается та-
ким путем с мыслью, что сама она хуже всего под-
верженного происхождению и уничтожению, что 
она и по достоинству и по праву на существование 
несравненно ниже всего того тленного, которое она 
чтит и любит, тогда понятно, она не в состоянии 
уже бывает уразуметь природу и силу Божества» 
[6, c. 53]. Культура является результатом не только 
практического, но и, что более важно, - духовного 
освоения мира. Практическое освоение служит за-
дачам преобразовательной деятельности и направ-
лено на удовлетворение физических потребностей 
человека. А освоение имеет главным образом ду-
ховный смысл. Но что такое „духовность”?

Во-первых, в древнеиндийской традиции дух 
понимается в связи с дыханием („праной”): все 
живое дышит, потому что одухотворено, облада-
ет душой живою. Но и в латинском языке spiritus 
означает не только „дух”, но и „веяние, дуновение, 
дыхание, жизнь”, и производится от spiro (дуть, ды-
шать, жить).

Культурно-исторический контекст развития ми-
рового сообщества в последние два столетия ха-
рактеризуется рядом особенностей. Во-первых, это 
ускорение течения социального времени и, как след-
ствие, повышение жизненного темпа и ритма жиз-
недеятельности социума в целом, что выражается в 
стремительном научно-техническом прогрессе, по-
явлении новых информационных систем и систем 
связи, в то же время в снижении планки длитель-
ности жизни отдельного человека в подавляющем 
большинстве стран, геометрическом прогрессиро-
вании социальных болезней и глобальных мировых 
проблем. Во-вторых, это небывалое расширение 
пространственных характеристик во всех сферах 
жизнедеятельности мирового социума и возник-
шая в связи с этим необходимость экономических, 
политических и социальных интеграционных про-
цессов. Стираются границы между государствами, 
культурными сообществами, наблюдается явная 

тенденция к объединению человечества для реше-
ния единых общечеловеческих задач. В-третьих, 
вопреки предыдущим признакам, наблюдается вы-
сокая плюрализация путей развития отдельных го-
сударств, как в политическом, так и в социальном 
планах. XX век принес миру множество социаль-
ных потрясений, характер которых во многом был 
непредсказуем. И, наконец, современному сообще-
ству характерна духовная трансформация, смена 
жизненной философии в целом, продиктованная и 
обусловленная выше обозначенными факторами. 
Наступает этап серьезного переосмысления соци-
альных представлений о стиле и перспективах су-
ществования мировой цивилизации. Формируется 
новый тип социального мышления, который можно 
было бы обозначить как антикризисный, в очеред-
ной раз в истории выступает на первый план про-
блема Человека.

Данная тенденция к гуманистической транс-
формации социального бытия на фоне усугубле-
ния негативной картины развития социума может 
быть поставлена под сомнение. Тем не менее, о ее 
наличии свидетельствуют многие факторы, среди 
которых одним из важнейших является постановка 
проблемы человека в центр научного пространства 
современности, повышенный исследовательский 
интерес к гуманитарной области знания, гуманита-
ризация и антропологизация науки в целом. 

Общество оценивается в современном мире по 
уровню экономического развития, политическому 
режиму, уровню интеллектуального потенциала. 
Серьезно ставится в нашей стране вопрос о приня-
тии и введении единого социального стандарта. Но  
все эти показатели носят внешний, производный 
характер, являются вторичными по отношению к 
уровню нравственного сознания и нравственной 
психологии нации. Нравственная структура соци-
ального мировосприятия выступает как основной 
движитель, глубинный механизм и стимул разви-
тия народа, нации, государства. Именно на данном 
уровне формируются основные деятельностные 
установки, стили поведения, вырабатывается стра-
тегия развития и перспективы.

Наше исследование затрагивает три актуальные 
проблемы современности, лежащие в плоскости 
целого ряда гуманитарных наук. 

В данном исследовании затрагивается проблема 
нравственных ценностей, их место в общей цен-
ностной системе, и те процессы, которые оказы-
вают позитивное и негативное влияние на данную 
систему. Данная тема выступает в качестве стерж-
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невой в данной работе, что обусловлено призна-
нием системы ценностей центральным элементом 
моральной структуры. В последнее время вопросы 
ценностных ориентаций являются одними из самых 
популярных в прикладных исследованиях. Однако, 
зачастую результаты этих исследований принима-
ют форму констатации фактов без стремления их 
системного анализа и практического применения. 

В современной воспитательной системе важ-
ность ценностей признается, но не связывается 
с социальной активностью, то есть исключает-
ся важнейший элемент - реализация ценности в 
социально-культурном пространстве через деятель-
ность. При этом интерес к проблеме ценностей не 
только является довольно высоким, но и постоян-
но возрастает. Мы осуществляем попытку поиска 
путей такого применения ценностного потенциала 
через рассмотрение места ценностей в сфере со-
циальных отношений и  выражения их духовно-
нравственного содержания в конкретном социаль-
ном действии. 

Сегодня наступает этап серьезного переосмыс-
ления социальных представлений о способе и пер-
спективах существования мировой цивилизации. 
Формируется новый тип социокультурного мышле-
ния, который можно было бы обозначить как анти-
кризисный, когда в очередной раз в истории высту-
пает на первый план проблема диалога культур и 
традиций.

В этой связи важнейшей составляющей в реше-
нии задач современности является ознакомление с 
отечественными историко-культурными традиция-
ми, с реальными духовно-нравственными ценно-
стями, наследованными современными гражданами 
России. Это способствует не только оптимизации 
и  систематизации современного процесса разви-
тия национальной культуры, но и ее перспективам. 
Таким образом, интерес по отношению к развитию 
духовной культуры,  сохранение нравственных 
основ культурной жизни россиян, критическое от-
ношение к изолированности от общества структур 
Русской православной церкви, а также работы по 
сближению русского языка к критериям того пери-
ода вызывали необходимость со стороны россий-
ских духовных деятелей обратить более присталь-
ное внимание на свое место в  нравственной жизни 
общества, которая одновременно и не отрицала воз-
можности восприятия достижений представителей 
светской культуры [3, c. 121]. 

Анализируя специфику современной ему дей-
ствительности, С. Л. Франк отмечает негативное 

воздействие безрелигиозности и ханжеской мора-
ли как факторов, атомизирующих общественное 
единство [7, c. 24]. Соборность социального про-
странства предстает как внутренняя духовная связь 
между людьми, как внутреннее органическое це-
лое, которое лежит в основе всякого человеческого 
социума. С. Л. Франк разрабатывает понятие со-
борности как понятие внутреннего органического 
единства - „метафизическое основание духа”, она 
лежит в основании всякого человеческого общения, 
она - то, что создает основание для всякого едине-
ния общества.  

Началось разрушение многовекового уклада 
внешней жизни региональных сообществ и госу-
дарств, а по сути  всего строя жизни общества, и 
фактически «новая социальная политика» новых 
властей была направлена на разрушение устояв-
шегося веками духовного строя. По мысли И. А. 
Гобозова, „… в настоящее время в связи с проис-
ходящими глобализационными процессами взаи-
модействие общества и государства претерпевает 
существенные трансформации” [2, c. 22]. Роль го-
сударства принижается, расщепляется суверенитет 
и на повестку дня выходит доминирование мифо-
логизированных мировых ТНК.

Отход общества от исконных ценностей соци-
ального бытия, утрата нравственных ориентиров 
и традиционных верований привели к возникнове-
нию множественных пустот в современном созна-
нии человека, которые заполняются псевдоидеями, 
претендующими на роль идеала.   Однако не стоит 
отрицать, что даже тогда в русской мировоззренче-
ской сфере общественного сознания существовали 
высокообразованные деятели, происходившие из 
самих народных глубин. Однако, даже при высоком 
авторитетете духовных деятелей, в эпоху кризиса 
имперскости ХХ столетия происходила замена тра-
диционной идеологии преемственности на эрзац-
идеи [8]. 

 Сегодня с осмыслением духовного наследия 
прошлого мы приходим к более глубокому пони-
манию социокультурных проблем современности. 
Этносы и народы возможно и имели какие-то тен-
денции развития к монотеизму в формах обще-
ственного сознания, но во многом оставались на 
мировоззренческих позициях анимизма и гилозо-
изма, сжившись, по выражению Л. Н. Гумилева, с 
ландшафтом.

Духовные ценности активно воздействовали на 
формирование и изменение этнической мифологии 
и национального самосознания этносов тех регио-
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нов, которые вошли в состав российской государ-
ственности, а также народов ближних к ним тер-
риторий. Как замечает современный исследователь 
Ж. Корм, „идентичность не является неким непод-
вижным и неизменным феноменом; она развивает-
ся в зависимости от изменений, затрагивающих си-
стемы власти и силы, нормы цивилизации той или 
иной эпохи…” [4, c. 61]. В моменты значительных 
потрясений и переломов, периодически возникаю-
щих в процессе развития любого общества и свя-
занных с существенными деформациями условий и 
образа жизни людей, внезапно образуются вакуум 
ценностей, изменение материальных показателей, 
неясность жизненных перспектив и неизбежное 
обострение противоречий, а экстремизм становит-
ся одной из трудно изживаемых и наиболее опас-
ных характеристик общественного бытия.

 Пафос просвещения светом „естественного” 
разума превратился в страсть искателей священ-
ного огня революций и национализма. В это время 
традиционализм, в отличие от консерватизма, не 
только не исключает из своей картины мира соци-
альных изменений, а, наоборот, осознает факт, что 
человек отныне поставлен перед множеством нрав-
ственных, социальных, политических, экономиче-
ских альтернатив, и в связи с этим задача „пророков 
прошлого” состоит в том, чтобы склонить его к пра-
вильному выбору. Однако, несмотря на деклариро-
вание безусловной ценности традиции, романтики 
объективно способствовали ее десакрализации: 
коль скоро традиций много, возникает ситуация 
выбора лучшей и, соответственно, критики осталь-
ных. В этом смысле рефлективный традиционализм 
романтиков - характерный продукт разрушения ми-
фологии общества.

В условиях современного развития отечествен-
ной духовной культуры вопрос формирования ми-
ровоззрения личности является как никогда акту-
альным при обращении к здоровым общественным 
ценностным ориентирам. Духовные категории и 
нормы поведения носят конструктивный характер, 
и это особенно важно при решении проблем  един-
ства в обществе. Выявление необходимых ценност-
ных стержневых моментов развития региональных 
социумов предполагает обращение к комплексному 
нравственно-антропологическому анализу челове-
ческой природы. Гуманитарное знание определяет 
здесь в качестве исходного пункта исследования  
внутреннего мира человека понятие „двойственно-
сти человеческой природы”, проявляющейся наи-
более остро в сфере чувственного познания.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, 
что интерес к проблеме российской духовной тра-
диции – а он очевиден – доказывает, как представля-
ется, ее значимость. Правда, существует опасность 
утраты действительного содержания проблемы, 
особенно тогда, когда рассуждения о духовности 
подменяются чисто идеологическими, чисто поли-
тическими, а порою и политиканскими утвержде-
ниями. Но, вообще говоря, любая проблема обще-
ственного плана может трактоваться идеологиче-
ски, мифологически, а может быть расшифрована 
реалистически, в более широком и системном на-
учном контексте.

Именно в области этноидентификации суще-
ствует возможность обрести те идеи нравственно-
сти и единения общества, что исконно питали ду-
ховность, как в старину говорили «душу народа», а 
также определяли российскую специфику развития 
культуры и народного самосознания.
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Резюме: Материалът разглежда развитието 
на идеята за балансирана карта при различ-

ни обстоятелства. Проследяването на усъвър-
шенстването на самата идея предоставя инфор-
мация за начина по който концепцията се адапти-
ра и към специфичните организационни нужди и 
към отрасловите особености. Именно на това ос-
нование като цел на материала може да бъде по-
сочено функционалното израстване на модела на 
балансираната карта и трансформирането му от 
модела за анализ и оценка в модел, целесъобразно 
приложим към заявени организационни или корпо-
ративни стратегии. Заложената цел предопреде-
ля в съдържанието на избраната методология да 
бъдат включени основно аналитични методи.

Ключови думи: Балансирана карта за оцен-
ка (БКО), модел, контрол, стратегия, концепция, 
перспектива, Теория на заинтересованите стра-
ни.

Abstract: The content of the material reveals that 
the main purpose is to establish the place and role of 
control principles in creating modern patterns of model 
managerial thinking such as the Balanced Scorecard. 
It is for this reason that the process of creating a bal-
anced scorecard and revealing specific control princi-
ples in its gradual development is the subject of analy-
sis. Tracking the chronology in the process has made 
it possible to ascertain in more general terms why the 

Balanced Scorecard model is gaining more popularity 
and, more specifically, to see how increasing the perim-
eter of modular impact predetermines the transforma-
tion of the scorecard into a universal methodology for 
precise and effective, management control.

Key words: Balanced scorecard (BSC), model, con-
trol, strategy, concept, perspective.

ВЪВЕДЕНИЕ
В последните години расте броят на организа-

циите, които внедряват в практиката на своята дей-
ност стратегическите балансирани карти. По мне-
нието на консултанти и  специалисти голяма част от 
организации използват този метод под друго име, 
като същевременно разработват свой собствен фор-
мат за многокритериален анализ (карти), отчасти 
напомнящ класическия първообраз. Всички модели 
имат една обща особеност. Те предоставят възмож-
ност за измерване и контрол на такива параметри 
от дейността на организациите, които не могат да 
бъдат адекватно отразени от методите на традици-
онния финансов контрол. 

„МОДЕЛЪТ БАЛАНСИРАНА КАРТА ЗА 
ОЦЕНКА” КАТО ОБРАЗЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
СТРАТЕГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И КОНТРОЛ

Във всеки следващ вариант на БКО се забелязва 
стремеж към по-висока детайлизация на аспекти-
те, чрез които компаниите се разглеждат, от гледна 
точка на отчитане на интересите на повече заинте-
ресовани страни. Съществено основание за това 
дава всяко преосмисляне и адаптиране на Теори-
ята за заинтересованите страни. По този повод на 
базата на критичен анализ на концепцията БКО М. 
Йенсен абсолютно обосновано отхвърля крайното 
твърдение, че Балансираните карти са управленски 
еквивалент на разработената от неговия колектив 
Теорията за заинтересованите страни [1]. 

Фигура 1: Балансирана точкова система на АВВ [4].

Ярък пример за приложение на този подход е об-
разецът на БКО, разработен и внедрен от шведската 
компания АВВ (фиг. 1). Картата е разработена през 
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1994г. по вътрешно фирмен проект EVITA [2]. На 
базата на сравнения с образци от този период, съз-
давани и въвеждани основно от представители на 
консултантската компания на Каплан и Нортън, в 
новосъздадената карта на АВВ е поставено ударе-
ние върху реализирането на иновационна дейност, 
която се разграничава от перспективите „Бизнес 
процеси” и „Развитието на персонала” (известна 
като „Човешки капитал” в класическия модел). Спе-
цификата на това допълнение създава условия за 
рационализиране и оптимизиране на системата за 
измерване [3].  Друг съществен момент в този обра-
зец е възможността за детайлен и критичен анализ 
на отношението с доставчиците. 

Схемата на АВВ обаче търпи критика по отно-
шение на своята прекомерна линейност и липса на 
изрично позоваване на обратна информация за по-
вишаване на знанията като част от една затворена 
система със стратегическа насоченост. 

Всяка организация и всеки бранш притежават 
нещо характерно, което, съчетано с националната 
специфика, дава уникална комбинация, опреде-
ляща конкретната дейност. Ангажирането на тези 
фактори в технологията по създаването на страте-
гии дават различни по форма и съдържание обра-
зци на БКО [5].

Интересен картов образец, консолидиран с уни-
кален процес по разработване, се открива в дей-
ността на английската финансово-застрахователна 
компания Halifax. Разработването на Система за уп-
равление на текущата дейност въз основа на метода 
на БКО стартира 1994 г. Поради липсата на глобал-
на стратегия и мисия се възприема подход при раз-
работване на принципа „отдолу нагоре” - от ниво 
на отдел, за разлика от класическия образец на Кап-
лан и Нортън. Halifax не включва в своята Система 
аспекта обучение и развитие и икономически ръст. 
Като аспекти от съдържанието на системата наред 
с традиционните влизат и нови, отнасящи се до 
усъвършенстване на обслужването и корпоративна 
култура и други. 

За четири години до 1998 г. този процес придо-
бива ново съдържание на ниво организация, като 
всички специфични аспекти от дейността и съпът-
стващи ги проблеми влизат в проект по създаване 
на обща система. Поради широкия спектър от дей-
ности и услуги времетраенето на този процес на ор-
ганизационно ниво продължава около 9 месеца. 

Интересен пример за различна функционал-
ност и съдържание има концепцията на картата при 
шведската компания Scandia (фиг.2). Проектът на 

картата е получил наименованието Navigator по-
ради факта, че мениджърите от компанията го въз-
приемат като инструмент за управленски контрол, 
а не като стратегическа карта. Този проект е ярък 
пример на връзка между адаптиран модел страте-
гическа карта и развитие на концепция за интелек-
туален капитал  и др. [6-7]. Резултатите от проекта” 
Оценка на интелектуалния капитал на компания 
Scandia демонстрира едно изместване на тежестта 
на картата в съдържателен аспект. Освен включва-
нето в картата и на 5-ти ключов аспект от дейността 
- „Човешки капитал”.

Фигура 2: Концепция на „Scandia” [8] 

Всички останали аспекти се свързват и обясня-
ват като резултат от именно развитието на човешки 
капитал. Интересно е да се сподели, че този проект 
се развива повече от 10 години, като след 1999 г. 
от система за вътрешен контрол на подразделения 
се трансформира в модел за цялостен контрол на 
Scandia. 

Съществено развитие в усъвършенстване на кон-
цепцията по развитие на отделни аспекти в БК има 
и компанията Electrolux. В реализацията на нейни-
те проекти GIMS (комплекс интегрирана система за 
оценка/и DBM - система за отчитане на динамиката 
на бизнеса) се отчита сериозната величина, връз-
ка дистрибутор-краен потребител в развитието на 
перспективата клиенти. За тази цел в този аспект са 
въведени в действие 2 индекса - единият за оцен-
ка на удовлетвореността на потребителя, другият 
за оценка удовлетвореността на дистрибутора [9]. 
За утвърждаване на 2-та проекта ръководството на 
Electrolux през 1998 г. въвежда и вътрешно органи-
зационно разпространение, свеждащо до всяко зве-
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но постоянна информация за проектите и постоян-
ния мониторинг на включените в тях измерители.

В усъвършенстване на концепцията за БКО дял 
има и British Airways. Амбициозният проект по 
внедряване на стратегическа карта влиза от края на 
1997 г. Интересен е фактът в процеса на реализа-
ция на проекта БКО, че Системата за планиране на 
дейността на компанията натоварва различни етапи 
от проектирането на БКО в различни аспекти и въз 
основа на това настъпва трансформация на зададе-
ните цели. 

Системата за планиране включва 3 аспекта - стра-
тегически, комерчески и производствен. Стратеги-
ческият включва дългосрочно планиране, комерче-
ският - планиране на текущи финансови показате-
ли, а производственият обезпечава оперативното 
планиране и мониторинг на дейността [10]. В тази 
логика от проекта комплексната цел за реализаци-
ята му е създадена във вид на специфичен формат 
със стратегически степени за 3 годишен срок. 

В I-вата година се полагат основите за бъдещо 
развитие. 

Във II-та година - подразделенията стават конку-
рентоспособни в основната си дейност. 

На III-та-организацията утвърждава лидерски 
позиции.

Важен и интересен е опитът по отношение на 
стратегическите карти на Coca-Cola. Компанията 
не използва модела БКО за моделиране на ком-
плексна стратегия или за контрол, а регистрира нов 
творчески начин на приложение. Корпорацията на 
Кока-Кола има своя практика да въвежда БКО при 
откриване на всички нови клонове във всяка нова 
дестинация. 

Мотивите по утвърждаване на тази практика са 
свързани, от една страна, с формиране на климат на 
доверие на сътрудниците за достигане на конкрет-
ни цели или децентрализация на отговорностите по 
вземане на решение. От друга страна, декомпози-
ция на корпоративната стратегия до индивидуално 
ниво. Обвързването на дейността със система за за-
плащане и стимулиране е нова крачка към вменява-
нето и усъвършенстването на висока многофункци-
оналност на проекта Балансирана карта за оценка.

Друг интересен образец на стратегическа карта 
е този на компанията SKF. Предпоставката за про-
веждането на проект БКО е надеждата, че новият 
модел ще замени класическото традиционно бю-
джетиране с неговите многочислени недостатъци, 
но същевременно ще запази такива достойнства 
като установяване на цели и контрол върху изпъл-

нение на взети решения. SKF разработва собствена 
стратегическа карта по отношение на съдържание-
то на различни аспекти в сравнение с класическия 
картов формат. 

 Макар идеята на Каплан и Нортън да оказва 
съществено влияние, концепцията на SKF има съ-
ществени разлики като факта, че стратегическите и 
текущите показатели се разработват едновременно. 
Тази промяна е резултат от това, че при самостоя-
телното оформяне на стратегическите и текущите 
показатели в алгоритъма на реализация на проекта 
дори минималните отклонения често предизвикват 
значими вреди. 

Постоянният мониторинг на едновременно ак-
туализиране на двата вида показатели в съдържа-
телен план свежда до минимум възможностите за 
отклонение. С натрупването на опит, провеждането 
на критичен анализ и регистрирането на тенденции 
за бъдещо развитие, представители на научните и 
консултантски среди обобщават алгоритъма на раз-
витие и съдържанието за проекти по въвеждане на 
стратегическа балансирана карта. В този смисъл се 
налага стандарт за протичане на този процес, който 
същевременно предоставя и възможности да бъде 
възприеман и ползван за нуждите на стратегиче-
ския контрол [11]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направеният кратък анализ предоставя доказа-

телства за формиране на извода, че в технология-
та по разработване и внедряване на балансираните 
карти за оценка неизменно присъства прилагането 
на екипния принцип на работа. Екипният подход се 
разглежда като сполучлива възможност за съчета-
ване на експертния подход, осигуряващ прилагане-
то на научни методи, и на практическия опит, в.ч. 
на интуицията на управленски кадри на различни 
равнища на организацията. Като основен метод в 
работата по разработването на картите се разглеж-
дат мозъчните атаки и колективните обсъждания, 
които се провеждат в процедура на последователни 
итерации. Това дава възможност за по-адекватно на 
потребностите на съвременните организации ре-
шаване поне на две групи особено важни проблеми 
[12].

Първата група проблеми произтича от факта, 
че доказването на причинно-следствените връзки 
на стратегическо равнище само с научни методи 
е изключително сложна и често невъзможна зада-
ча. Това налага вземането на решения в условия на 
непълна информация и неопределеност, което се 
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подпомага от опита на ръководителите на органи-
зацията. 

Втората група проблеми е свързана с по-ната-
тъшното внедряване на картите. Въвличането на 
широки кръгове от ръководни и управленски кадри 
и изпълнители от организацията още в процеса на 
разработването на картата създава по-добри пред-
поставки за съпричастност към нейната реализация 
[13-16].
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Резюме: Основната цел на статията е да 
представи нова методология за гъвкаво 

(Agile) управление на проекти в публичния сектор 
и да изведе дискусионните моменти, свързани с 
нейното внедряване. Методологията е хибридна, 
доколкото прилага гъвкави инструменти в тради-
ционна йерархична среда. Целта на подхода е да 
се преодолеят някои от слабостите на управлени-
ето на проекти в публичния сектор, като трома-
вата комуникационна система, многостепенната 
йерархия в нивата на докладване, последващ кон-
трол, висок риск, голяма бюрокрация, обемна доку-
ментация и др.

Ключови думи: гъвкаво (Agile) управление на 
проекти, публична администрация, методология.

Abstract: The main purpose of the article is to 
present a new methodology for Agile project manage-
ment in the public sector and to discuss the issues relat-
ed to its implementation in governmental organizations. 
The methodology is hybrid insofar as it implements ag-
ile tools in a traditional hierarchical environment. The 
approach aims to overcome some of the weaknesses of 
public sector project management, such as the cumber-
some communication system, the multilevel hierarchy 
in reporting levels, ex-post control, high risk, large bu-
reaucracy, voluminous documentation, etc.

Keywords: Agile project management, public ad-
ministration, methodology implementation.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Ефективността и ефикасността в работата на 

публичната администрация перманентно стои във 
фокуса на общественото внимание. Търсенето на 
нови подходи за работа в публичния сектор дове-
де до възникването на през 80-те години на 20 век 
на подхода, известен като Нов публичен менидж-
мънт. Основната идея на този подход е да направи 
организациите от публичния сектор по-ефикасни 
businesslike чрез използването на бизнес модели 
при предоставянето на публични услуги.

В същото време бизнес секторът също развива 
различни подходи и модели, за да усъвършенства 
начина си на работа. Едно от най-актуалните на-
правления е гъвкавото управление на проекти. То 
възниква в IT сектора през 2001 г., но постепенно 
навлиза в други, „несофтуерни” индустрии. При-
лагането на подхода обаче към публичния сектор 
изисква специфична трансформация на гъвкавата 
методология, доколкото двата сектора са коренно 
различни. Публичният сектор е предетерминиран 
с регулации, недостатъчно ориентиран към потре-
бителите на услуги, бюрократизиран и йерархично 
организиран. Всичко това представлява бариера за 
гъвкаво управление на проекти, което е насочено 
към предоставяне на автономност на проектните 
екипи, честа и честна обратна връзка с клиентите 
и другите заинтересовани страни, гъвкавост на об-
хвата на проектите и т.н. 

Основната цел на статията е да представи кон-
цепция на методика за гъвкаво управление на про-
екти в публичния сектор и да изведе дискусионните 
моменти, свързани с нейното внедряване. 

Обект на проучването е гъвкавото управление на 
проекти. Предмет на изследването е приложимост-
та на гъвкавото управление на проекти в публичния 
сектор, и то не само и не толкова при IT услуги, но и 
при останалите публични проекти - инфраструктур-
ни, разработване на локални стратегии и планове за 
развитие с широкото участие на заинтересованите 
страни, както и при реализацията на тези проекти, 
особено свързани с регионалния маркетинг (при-
вличане на инвеститори, задържане и привличане 
на местни резиденти, туристи и др.).

2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА
Гъвкавото управление на проекти възниква като 

отговор на няколко силно наболели проблеми в ра-
ботата на IT сектора (Beck, 2001). Най-общо те са 
свързани с увеличаващи се рекламации от клиен-
ти, нарушаване на договорените бюджети и вре-
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метраене, поради което се налага непрекъснато да 
се сключват анекси за удължаване на срокове, за 
промени в обхвата, в спецификации на продукти-
те по проекта и т.н. Като цяло по-малко от 1/3 от 
стартиралите проекти приключват успешно (Hass, 
2007), което е мощен сигнал за системни грешки в 
тяхното управление. Все по-ясно става, че традици-
онният подход за управление на проекти, прилаган 
от втората половина на 20 век, е неефикасен. 

Още по-малко успешен е традиционният подход 
в организациите от публичния сектор. При тях об-
хватът на проектите е ясно дефиниран, акцентира 
се върху силно контролирани процеси, стриктно 
водена документация и висока степен на отчетност. 
Обективно погледнато това са все положителни ха-
рактеристики, които обаче при една по-динамична 
външна и вътрешна проектна среда, водят до нега-
тивни последици. През призмата на изпълнението 
на публични проекти такива могат да се наблюда-
ват в затруднена екипна комуникация, поради ви-
сока йерархичност и прекалена бюрократизация на 
проектните процеси, в стремеж да се засили кон-
трола и отчетността. 

Концептуалните различия, които гъвкавото ми-
слене предлага, се състоят в обръщане триъгълника 
на мениджъра като обхватът на проекта от фикси-
рана преминава в променлива величина, докато 
времето и разходите за изпълнение от променливи 
стават фиксирани. Целта е със същите разходи и за 
същото време да се подобри работата по проекта, 
така че потребителите да останат удовлетворени. 
Графично различията могат да се проследят на фиг. 
1.

Фиг. 1: Различия между традиционно и гъвкаво уп-
равление на проекти.

Източник: Owen, R., L. Koskela, G. Henrich, R. 
Codinhoto. IsAgile Project ManagementApplicable To 
Construction? Proceedings 14th AnnualConference of 
the International Group forLean Construction, Santia-
go, Chile, 2006, p. 57.

В стремежа си да постигне повече добавена 
стойност и да предложи адаптивни решения, гъв-
кавото управление на проекти се подчинява на че-
тири основни принципа, станали популярни в Agile 
Manifesto: (Agile handbook Philosophie):

- Инвестирането в хората и взаимоотношенията 
между тях са приоритет пред подробното разписва-
не на процесите.

- Крайният резултат от проекта е по-важен от 
генериране на изчерпателна документация при из-
пълнението.

- Съсредоточаване на усилията във взаимодейст-
вието с клиентите и обратната връзка от тях е по-
съществено от стремежа към изчерпателна правна 
регламентация.

- Необходимостта от реагиране на промените 
е от по-голямо значение за постигане на крайните 
цели в сравнение със стриктното придържане към 
плана.

Фундаменталният принцип на гъвкавото упра-
вление, който го отличава от традиционното, е стре-
межът да се добави стойност във всеки етап от из-
пълнението и то по креативен и иновативен начин. 
(Agile Project Management QuickStart Guide , 2014). 
В това отношение ограниченията, съпътстващи 
традиционния подход, са в противовес с отворения 
за промяна процес, характерен за гъвкавия.

В няколко направления могат да се очертаят пре-
димствата на Agile подхода. Те започват с организа-
ционната структура, която е гъвкава, а задачите се 
изпълняват итеративно. Това дава възможност при 
всяка итерация да се направят изводи и да се вна-
ся промяна в изпълнението, ако това е необходимо. 
Мониторингът на процесите се изпълнява на по-къ-
си времеви интервали и не позволява преминаване 
към следващ работен цикъл, без да е одобрен пре-
дходният. 

Изключително важно е включването на потреби-
телите в различните етапи на изпълнение на задачи-
те, с което се осигурява постоянна обратна връзка 
от тях и се следи резултата от проекта да отговаря в 
най голяма степен на техните очаквания. При тра-
диционния подход също е важно потребителите да 
са включени, но този процес се осъществява преди 
стартиране на изпълнението и не позволява да се 
установят промените в очакванията им, възникнали 
в по-късен етап.  

Друго предимство на гъвквия подход е фокусът 
върху изпълнението на проектните дейности. Гъв-
кавото управление извежда на преден план крайния 
резултат, а не толкова формалните и директивни 
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процеси.
Ядрото на гъвкавото управление на проекти са 

няколко методологии, като най-широко приложими 
са Scrum, Кanban и Lean. 

Концепцията за Scrum се основава върху идеята 
екипите да реагират бързо, ефикасно и ефективно, 
да се променят, използвайки теорията за контрол на 
емпиричния процес. Този подход не се фокусира 
само върху добавянето на каквато и да е стойност, 
а на най-високата такава, дефинирана от клиента 
(Schwaber, 2004). Джеф Съдърланд аргументира по-
требността от нов начин на мислене като посочва, 
че основните цели на традиционния мениджмънт 
са две – контрол и предвидимост, които в условията 
на динамика не винаги могат да отговорят адекват-
но на променящата се среда. В същото време Scrum 
е подход, който насърчава креативността за справя-
не с несигурността. Чрез него се поставя структура 
около процеса на учене и се позволява на екипа не 
само да постига резултат, но и сам да избира начина 
по който да го постигне (Sutherland, 2014).

Lean методологията от своя страна също се стре-
ми да добави повече стойност, опитвайки се да пре-
махне всичко, което не носи стойност. Пет са основ-
ните стъпки за внедряване на Lean: определяне на 
стойността; елиминиране на всичко, което не носи 
стойност; създаване на по-къс работен цикъл; уве-
личаване работната свобода на екипа; осъществя-
ване на обратна връзка с клиентите (The Five Steps 
of Lean Implementation, 2019).

Не винаги обаче внедряването на Lean води до 
подобрения като основна причина често е недоста-
тъчно гъвкавата система, в която се внедрява и по-
родената от това невъзможност да се следват прин-
ципите му. Проблеми могат да възникнат и при не 
достатъчно добрата предварителна подготовка на 
организацията за преминаване към новия режим на 
работа.

Kanban от своя страна има за цел да внесе про-
мени в традиционния начин на изпълнение на про-
екти, но по по-плавен начин, без да внася изцяло 
нови роли в проектния екип или нова терминология 
на работните процеси. Когато се представя Kanban 
подходът на екип, работил по традиционен начин, 
се акцентира, че работата, която до сега екипът е 
вършил, няма да се промени по своята същност, а 
ще се промени начинът, по който екипът ще избира 
коя да е следващата задача. (Brechner, 2015). Основ-
ният инструмент, който използва Kanban, е визу-
ализация на прогреса на поставените задачи чрез 
дъска. По този начин всеки от екипа е информиран 

за етапа на изпълнение на текущата работа и за това 
каква е следващата задача. 

Съществуват и други разновидности на гъвкави 
подходи, методи, рамки за управление на проекти 
като Crystal, DSDM и DevOps, но най-често големи-
те компании внедряват вариации на основните три.

Всеки от гъвкавите подходи има своите предим-
ства и недостатъци и основна задача на организа-
циите, решили да възприемат гъвкавото управле-
ние на проекти, е да адаптират избрания метод към 
собствените си потребности. Въпреки че бизнес 
секторът в стремежа си да е по-конкурентоспосо-
бен, е по-отворен към промени и респективно към 
използване на гъвкави техники, публичният сектор 
също би могъл да възприеме част от тях в контекста 
на „Новия публичен мениджмънт”. Тази стъпка би 
подобрила организационната култура, нагласите и 
поведението в администрацията и малко по малко 
да я превърне в модерна и иновативна, адекватна на 
потребностите на общността.

В литературата приложимостта на гъвкавия 
подход към организациите от публичния сектор 
е изследвана частично и то предимно в областта 
предоставяне на дигитални услуги за вътрешни и 
външни потребители.

Общото в проучванията на различните автори са 
причините за бавното навлизане на нови методоло-
гии в публичния сектор. Според експерти от Project 
Management Institute (Government Extension to the 
PMBOK® Guide Third Edition, 2002) допълнител-
ните фактори (извън тези в бизнеса), които влияят 
върху организациите от публичния сектор, са:

- Нормативно регламентираните правила, касае-
щи изпълнението на управленските и социално-по-
литическите отговорности на участниците.

- Необходимостта работата на проектния екип 
винаги да служи и да отразява публичния интерес.

А. Рибейро и Л. Домингес прилагат казусен ме-
тод за изследване на португалска правителствена 
организация. Те проучват доколко е приемлив под-
ходът на гъвкаво управление на проекти в публич-
ния сектор, но наблягат на разработването на соф-
туер в governmental организациите, а не на проек-
тите въобще в тях (Afonso Ribeiro, Luísa Domingues, 
2018). Т.е. тяхното изследване се концентрира върху 
IT сектора, но в специфична организационна сре-
да - тази на правителствени, регионални и локални 
организации, които имат различна култура и начин 
на действие (modus operandi) - твърде различни от 
този в частния сектор. Публичният сектор, смятат 
авторите, е по-бюрократичен и там се наблюдава 
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по-голямо съпротивление към промени. Това прави 
трудно навлизането на нови методологии и подходи 
от бизнеса. 

До подобен извод достигат и редица автори 
като Поунър (Powner, 2012), който изследва прила-
гането на гъвкаво управление на проекти във фе-
дералните и щатските власти в САЩ, Кацоровска 
(Kaczorowska, 2015), Karaj and J. Little (A. Karaj and 
J. Little , 2013), които представят своите проучвания 
на различни конференции по Agile методологиите. 
Те акцентират върху организационната култура в 
публичния сектор, която често е много йерархична, 
с недостатъчна гъвкавост и с формална документа-
ция особено по отношение на комуникацията.

Прави впечатление, че докато за частния сектор 
обемът на публикациите, свързани с гъвкавото уп-
равление на проекти е огромен и се увеличава не-
прекъснато, за публичния сектор изследванията са 
твърде оскъдни. Не е ясно и какви са резултатите за 
организации, в които методът вече е приложен (E. 
C. Conforto, F. Salum, D. C. Amaral, S. L. da Silva, 
and L. F. M. de Almeida, 2014). 

Проучване от 2016 г. (N. Wisitpongphan and T. 
Khampachua, 2016) идентифицира две главни пре-
дизвикателства при прилагането на гъвкави мето-
дологии:

- липсата на участие на крайните потребители в 
проекта;

- недостатъчната гъвкавост при интегриране на 
изискванията по време на разработването на про-
екта.  

Ж. Нуотила и К. Алтонен идентифицират се-
дем категории предизвикателства при прилагане-
то на гъвкави методологии в публичния сектор (J. 
Nuottila, K. Aaltonen, and J. Kujala, 2016):

- Документация. Служителите не съзнават раз-
ликата между това да липсва необходимата доку-
ментация и да се работи без подробна документа-
ция (какъвто е принципът на гъвкавите проекти).

- Образование, опит и всеотдайност.
- Комуникация и участие на заинтересованите 

страни. Важно е да се идентифицират заинтересо-
ваните страни в началото на проекта и да се кому-
никира с тях, когато е необходимо по отношение на 
всички важни решения. Това е стандартен проблем 
както в бизнеса, така и в публичния сектор, но има 
известна разлика по отношение на това кои са за-
интересованите страни. В публичния сектор обик-
новено говорим за потребности на големи групи от 
обществото, които могат да бъдат трудно уловими 
или трудно да се осъществи комуникация с тях. 

При всички случаи процесът може да бъде дълъг 
във времето поради необходимостта да се включат 
голям брой участници.

- Роли в проекта. Промяната на методологията 
води до промени в ролите и може да доведе до това 
някои служители да не се чувстват отговорни за да-
ден процес, просто защото те не разбират изцяло 
новата си роля.

- Локация на участниците в екипа. Установено е, 
че в някои проекти екипите са работили отдалечено, 
което затруднява координацията и комуникацията.

- Законодателство. Най-често конфронтациите 
между законодателството и принципите на гъвка-
вите методологии са свързани със срокове за при-
ключване на даден етап, разходи, поверителност на 
информацията и др.

- Архитектурна сложност на софтуерните систе-
ми.

Въпреки че са правени основно за IT екипите, 
които работят в публичния сектор, повечето от тези 
предизвикателства могат да се съотнесат и за други 
типове проекти.  

В литературата се срещат, макар и рядко, науч-
ни съобщения и за успешни практики. Проучване 
на университета в Севиля (C. J. Torrecilla-Salinas, 
J. Sedeño, M. J. Escalona, and M. Mejías, 2013) пред-
ставя резултатите от прилагането на гъвкава мето-
дология (Scrum, в този случай) в публична органи-
зация. Използвана е техника за планиране и оценка 
на проекти и е установено, че планираните резулта-
ти по проектите са били постигнати в почти всички 
случаи именно чрез Scrum методологията.  

Друго изследване, свързано с банковия сектор, 
насочено към оценка на условията за прилагане на 
гъвкава методология в публичния сектор, стига до 
заключението, че няма големи предпочитания към 
гъвкави практики (K. Roses, A. Windmöller, and E. 
A. do Carmo, 2016).

Подобен е изводът и на руските изследовате-
ли Altukhova, Vasileva и Slavin. (Altukhova N.F., 
Vasileva E.V., Slavin B.B., 2016). Те изследват нагла-
сите в публичния сектор в Русия за прилагане на 
гъвкаво управление на проекти, но достигат до из-
вода, че за разлика от бизнес организациите, в пра-
вителствените служби мотивацията за неформално 
лидерство е ниска, не са развити самоорганизаци-
ята и самоуправлението. Авторите смятат, че това 
са сериозни пречки пред навлизането на гъвкавото 
управление на проекти, но това все пак би било въз-
можно при определени обстоятелства.

До момента няма разработена методика за гъв-
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каво управление на проекти в публичният сектор. 
Ето защо настоящата разработка може да послужи 
като отправна точка в това отношение както за тео-
рията, така и за практиката.

3. МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Изследователският подход, приложен за разра-

ботване на методика за гъвкаво управление на про-
екти в публичния сектор, се базира на стандартни 
научни методи основно с качествен характер.

Проучени са богат набор от вторични източници 
на информация - научни публикации, анализи, ме-
тодики, ръководства, добри практики и стандарти 
за гъвкаво проектно управление, както в бизнеса, 
така и в публичния сектор. Чрез контент са изведе-
ни основни тенденции в развитието и прилагането 
на гъвкавите методи за управление на проекти, как-
то и най-важните ефекти за организациите и съпът-
стващите основни проблеми.

На тази база чрез дедукция са дефинирани спе-
цифични характеристики и особености на гъвкави-
те методи за управление, които чрез методите на 
синтеза са имплементирани в основните принципи 
на структурираната Методика за гъвкаво управле-
ние на проекти в публичния сектор.

Спецификата и нормативната регламентация на 
дейността на публичния сектор наложи разработ-
ването на методика, която по своята същност е хи-
бридна – съчетание на конвенционалното с гъвка-
вото проектно управление. Научният подход, който 
е приложен за синхронизиране на тези методологии 
в рамките на методиката, е свързан с дефиниране 
на ключови допирни точки, които са отправни в по-
нататъшния процес на дефиниране на основните 
стъпки в процеса.

В основата на методиката стои итеративният 
подход. При дефиниране на основните ограни-
чения и предварителни условия, които са част от 
методиката, е използван методът на аналогията и 
на сравнителния анализ. С оглед прецизиране на 
процесите в нея са използвани графичен метод, ме-
тод на картографиране. Представени са различни 
алтернативни варианти за протичане на процеса в 
зависимост от спецификата на конкретния проект 
и организация на екипната работа, като за целта е 
приложен казусния метод.

Методиката за гъвкаво управление на проекти в 
публичния сектор е верифицирана както от гледна 
точка на сходимостта ѝ с основни понятия и поста-
новки със стандарти в областта на проектното уп-
равление, така и от гледна точка на практиката по 

управление на проекти в публичния сектор в Бълга-
рия. Приложените методи са сравнителен анализ и 
казусен метод, а научният обмен е осъществен чрез 
експертна оценка и дълбочинни интервюта с пред-
ставители на Българския институт по стандартиза-
ция и със служители в общински администрации.

В рамките на верификацията беше обсъдена 
хипотезата на изследователския екип, а именно 
че методологията за гъвкаво управление на про-
екти може да допринесе за по-голяма ефикасност 
и ефективност на проектите в организациите от 
публичния сектор, при това не само по проекти, 
финансирани от структурните фондове на ЕС, а и 
при реализация на техни вътрешни проектни ини-
циативи, като внедряване на нови стандарти, орга-
низационни промени и др. Когато тези дейности се 
разглеждат от гледна точка на гъвкавото управле-
ние на проекти, организациите ще постигнат по-го-
ляма резултатност при предоставяне на публични 
услуги, по-висока прозрачност и удовлетворение за 
заинтересованите страни. Тя получи своето качест-
вено потвърждение от представителите на практи-
ката, които маркираха основните проблеми на кон-
венционалното управление и посочиха организаци-
онни мерки за преодоляването им. Предложените 
мерки са в контекста на дефинираните принципи за 
гъвкаво управление на проекти. В рамките на ве-
рификацията са направени корекции на методиката 
с цел по-висока степен на приложимост в реална 
работна среда.

Методиката за гъвкаво управление на проекти в 
публичния сектор се основава на системен анализ 
и традуктивен подход към предлаганото научно-
практическо решение.

4. МЕТОДИКА ЗА ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРОЕКТИ 

Концепцията на методика за гъвкаво управление 
на проекти в публичния сектор има за цел да пре-
одолее някои от слабостите на конвенционалния 
проектен мениджмънт като например тромавата 
система за комуникация, многостепенната йерар-
хия в нивата за докладване, последващия контрол, 
високия риск, голямата бюрокрация, обемната до-
кументация и т.н.

Методиката по своята същност е организацион-
на иновация, тъй като въвежда нов подход за упра-
вление на проекти, който е хибрид между гъвкавия 
и традиционния мениджмънт. Използвайки специ-
фичен понятиен апарат, тя въвежда едно по-широ-
ко разбиране за проекта в публичния сектор, като 
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акцентира на времевото и ресурсно ограничение и 
необходимостта от постигането на фиксиран кра-
ен резултат. Приема се, че ресурсното осигуряване 
може да е с бюджетни средства (в т.ч. капиталови 
разходи и текуща издръжка), вкл. и заеми, с безвъз-
мездна финансова помощ, средства от публично-
частно партньорство, дарения и др. Освен класи-
ческото разбиране за проект тук се причисляват и 
предпроектната работа като например подготовка-
та на проектна документация за кандидатстване за 
финансиране, или на документация за провеждане 
на обществена поръчка или на стратегия за конкре-
тизиране на публична политика и др. Те също се 
разглеждат като проекти и спрямо тяхното изпъл-
нение е възможно да бъде приложено гъвкавото уп-
равление.

Концепцията се базира на екипния подход, чрез 
който се разпределят специфични роли. Ролите са 
позиции по проекта, които са различни от длъж-
ностите по проекта. Чрез тях се осъществява гъ-
вкаво управление. Те са динамични. Едно и също 
лице може в различни интервали от изпълнението 
на проекта да изпълнява различни роли.

Ролите, които се създават за нуждите на методи-
ката за гъвкаво управление на проекти в публичния 
сектор, са:

Публичен собственик на резултатите от проекта 
- ръководителят на организация от публичния сек-
тор, в рамките на която се изпълнява и управлява 
проекта.

Ръководител на екип/Собственик на проект - 
това е лице, което обикновено има ръководни функ-
ции в организацията и осигурява необходимите ор-
ганизационни условия за успешното реализиране 
на проекта. Той е отговорен за постигане целите 
на проекта в рамките на разполагаемото време и 
ресурси. Обикновено ролята на собственик на про-
екта се изпълнява от ръководителя на екипа (прое-
ктен мениджър).

Собственик на задача/и - отговорен за резулта-
тите от изпълнението на възложената му задача. 
Той подпомага и насочва членовете на екипа по от-
ношение на изпълнението на итерациите, които са 
в обхвата на задачата, за която отговаря. Осъщест-
вява вътрешен мониторинг на задачата и взема ре-
шения за промени след обсъждане с екипа. Насочва 
екипа при приоритизиране на итерациите.

Отговорен за итерация/и - член на екипа, отгово-
рен за изпълнението на възложената му итерация. 
Работи самостоятелно или в екип. Поддържа тясна 
връзка със собственика на задачата, в чийто обхват 

е изпълняваната в момента итерация. Ролята е ди-
намична, тъй като итерациите непрекъснато се про-
менят, т.е. изпълнените се заменят с нови.

Редови членове на екипа - членове на екипа, ко-
ито са изпълнители на итерации, но не са отговор-
ни за тях.

Мастър/специалист гъвкаво управление - слу-
жител от администрацията, който има опит и зна-
ния в областта на гъвкавото управление на проекти. 
Неговото включване в екипа е единствено с цел да 
осигури прилагането на гъвкавата методология и 
да подпомогне екипа при възникването на различ-
ни казуси по отношение гъвкавото управление на 
проекта.

Външен за организацията член на екипа - 
представител/и на заинтересованите страни, кой-
то е привлечен да участва в екипа на проекта. Той 
може да изпълнява всяка една от посочените роли 
без ролите на Собственик на проект и Публичен 
собственик на резултатите от проекта.

За да е работеща методиката, екипите трябва да 
имат ограничен състав - от 3 до 9 човека. Самоорга-
низацията е водеща. Комуникацията и координаци-
ята е улеснена, взаимодействието е по-ефективно. 
Гъвкавостта е свързана със свободния режим на 
работа на членовете на екипа, което от своя страна 
допринася и за по-бързата адаптация към проме-
нящите се външни условия. Екипът поддържа оп-
тимални вътрешни канали за комуникация. Когато 
проектът изисква по-голям екип, например с пове-
че от 12 членове, той може да бъде организиран в 
няколко по-малки екипи, които работят паралелно. 
Гъвкавият мениджър е отговорен за установяването 
на ясни роли и отговорности, за да осигури правил-
но подреждане на екипа и адекватна отчетност. 

Екипът се учи в движение, подобрява проду-
кта и/или услугата, а също и работата си на всеки 
следващ цикъл. Автономното вземане на решения 
от екипите, намаляване на обема и сложността на 
задачите, итерациите, бързата обратна връзка и са-
моконтрола са в основата на методиката.

За гъвкавото управление на проекти са характер-
ни бързите итеративни цикли на планиране и разви-
тие, които позволяват на екипа на проекта постоян-
но да оценява работата си и да получава незабавна 
обратна връзка от останалите членове на екипа и по 
възможност от заинтересовани страни. Итерации-
те се базират на опростено планиране, дефиниране 
на изисквания и проектиране на решения, които се 
изпълняват непрекъснато в рамките на реализира-
нето на проекта. Този подход се оприличава на ци-
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клични вълни. Той позволява незабавни корекции 
в работата.

Концепцията на методика за управление на про-
екти в организации от публичния сектор е структу-
рирана в три взаимосвързани етапа, които протичат 
циклично: Етап 1. Подготовка за гъвкаво управле-
ние на проект; Етап 2. Прилагане на гъвкаво упра-
вление на проект; Етап 3. Вътрешен мониторинг. 

Разделението на етапите е индикативно и има за 
цел да създаде по-добра организация за прилагане 
на методиката. За всеки етап са дефинирани входо-
ве и изходи, както и конкретни стъпки за прилагане. 
Разработени са флоучарти на отделните етапи на 
методиката, както и матрици на правата и отговор-
ностите с разпределени ангажименти по роли.

В рамките на Етап 1. Подготовка за гъвкаво уп-
равление на проект се сформира екип на проекта, 
който е кросфункционален. Екипът на базата на 
съществуващите практики в администрацията и 
спецификата на всеки отделен проект има авто-
номността да вземе решение относно прилагането 
или не на гъвкаво управление. За осигуряване учас-
тието на заинтересованите страни и/или целевите 
групи по възможност в екипа се привлича техен 
представител. Сформираният екип провежда среща 

за обсъждане и приемане на правила за гъвкаво уп-
равление на проекта, в т.ч. и по отношение на ин-
струментите, които ще се приложат. В рамките на 
този етап се разпределят и ролите в екипа. Взетите 
на този етап решения не са константи. При промяна 
в организацията, в екипа или при констатиране на 
неефективни и неработещи решения се преминава 
към тяхната промяна.

В рамките на Етап 2. Прилагане на гъвкаво уп-
равление на проект екипът се запознава с подгот-
вения документ за стартиране на проекта. На тази 
база се подготвя списък с изисквания. Цялостната 
проектна работа или дейности се разписват в зада-
чи. Всяка задача се детайлизира на по-малки части 
- итерации. Всяка итерация и задача се рамкират в 
индикативен времеви план график. Задачите непре-
къснато се приоритизират, съответно на преден план 
се извеждат итерациите за тяхното изпълнение. По 
възможност се изпълняват няколко итерации едно-
временно. За всяка задача се определя измерител за 
резултат. Текущо се разпределят ангажиментите по 
итерациите. В съответствие с приетите правила за 
гъвкаво управление на проекта се провеждат работ-
ни срещи на екипа, където се обсъжда напредъка, 
проблемите и необходимите промени. Прилагат се 

                                   Роля

Стъпка

Собственик 
на проекта

Публичен 
собственик 

на 
резултатите 
от проекта

Собственик 
на задача/и

Отговорен 
за 

итерация/и

Мастър/
специалист 

гъвкаво 
управление

Редови 
членове на 

екипа

Сформиране на 
кросфункционален екип 
за управление на проекта

У/О Р И И С И

Вземане на решение 
за гъвкаво управление 
на проект в 
администрацията

С Р И И У/О У/О

Утвърждаване на екипа У/О Р И И И И

Работна среща на екипа 
за обсъждане на Правила 
за гъвкаво управление на 
проект

У/О У/О У/О У/О У/О/С У/О

Разпределяне на ролите 
в екипа Р У/И У/И У/И У/С У/И

Таблица 1: Матрица на отговорностите в Етап 1. Подготовка за гъвкаво управление на проект.

Легенда: Р - решава; У - участва; С - съгласува; О - осъществява; И - информира.
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                                   Роля

Стъпка

Собственик 
на проекта

Публ. соб-
ственик на 
резултатите 
от проекта

Собственик 
на задача/и

Отговорен 
за 

итерация/и

Мастър/
специалист 

гъвкаво 
управление

Редови 
членове на 

екипа

Запознаване на екипа с 
документа за стартиране 
на проекта

О И И И И

Детайлизиране на 
проекта в задачи и 
итерации

Р И У/О У/О У/О У/О

Определяне на 
индикативен времеви 
график за изпълнение на 
всяка итерация и на всяка 
задача

С Р Р И У/О

Определяне на 
измерители за напредъка 
по отделните задачи

С Р У/О И У/О

Приоритизиране на 
задачите Р У/О У У/С У

Разпределяне на 
ангажиментите по 
приоритетните итерации

С Р У/О И О

Изпълнение на 
итерациите У/С У О И О

Провеждане на текущи 
работни срещи У/Р У/С У/И У У/И

Проверка за нужна 
корекция в изпълнението 
на итерациите

Р С О И О/И

Периодични срещи за 
оценка на напредъка по 
задачи

И/Р У/О У/И У/С У/И

Проверка за съответствие 
с изискванията 
към резултата от 
изпълнението на задачата

И/Р У/О У/И У/С У/И

Проверка допустима ли е 
корекция или на промяна 
в плана на проекта

Р У/О У/И С У/И

Предприемане на 
корекция или на промяна 
в плана на проекта

Р У/О У/О С У/О

Документация по проекта Р У/О У/О С И

Среща за ретроспективна 
оценка У/О И У/О У/О У/О У/О

Таблица 2: Матрица на отговорностите в Етап 2. Прилагане на гъвкаво управление на проект.
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7. Морето...

различни инструменти за гъвкаво управление, кои-
то подобряват цялостната координация на изпълне-
нието на итерациите и подпомагат комуникацията 
и контрола. Извършват се корекции и се отчита на-
предъкът по изпълнението. Подготвя се минимална 
документация, която да отговори на изискванията 
на финансовият инструмент, на проверяващи и кон-
тролиращи външни органи и на законодателството. 
Извършват се ретроспективни срещи за споделяне 
на научените уроци. Голяма част от стъпките се из-
вършват непрекъснато, т.е. циклично.

В Етап 3. Вътрешен мониторинг се проучва про-
ектната история. В рамките на работните срещи се 
докладва изпълнението на итерациите и периодич-
но се отчита степента на достигане на измерители-
те за напредъка по отделните задачи. Извършват се 
проверки за съответствие и се правят препоръки за 
корекции, в т.ч. и организационни. Мониторингът е 
инструмент за непрекъснато адаптиране и подобре-

ние. В едно с ретроспективните срещи, част от Етап 
2 се дефинират и мониторинговите уроци, които се 
споделят в организацията чрез проектни истории.

Етап 3. Вътрешен мониторинг протича паралел-
но/успоредно с Етап 2, като в технологичен аспект 
екипът има автономността да организира монито-
ринга на проекта съобразно проектните потребно-
сти, екипната визия и изискванията на финансира-
щия инструмент, за да осигури разумна увереност, 

че планираните резултатите ще бъдат постигнати.
В организационен план методиката е гъвкава и 

дава възможност на екипите в рамките на своите 
правомощия, организационен опит и експертен ка-
пацитет имат автономността да приложат и други 
етапи и итерации за гъвкаво управление на проект 
при отчитане на неговата специфика.

Резултатите от прилагането на концепцията на 
методика за гъвкаво управление на проекти в пуб-
личния сектор зависят от няколко ключови условия, 
а именно:

- Предварително условие за прилагане на мето-
диката за гъвкаво управление на проекти в публич-
ния сектор е създаване на среда в организацията 
и превръщането ѝ в проектно ориентирана. Това 
означава, че по-голяма част от работните процеси 
трябва да бъдат интерпретирани като проекти, в 
рамките на които да се реализира качествен резул-
тат, т.е. организацията да се превърне в резултатно 

ориентирана.
- Създаването на среда за прилагане на тази 

методика изисква адекватен „тон на върха”, т.е. 
управленският екип и ръководните длъжности 
да делегират права и отговорности и да осигурят 
възможност за самостоятелно вземане на решения 
от екипите. Това условие е изцяло в контекста на 
гъвкавото управление на проекти, където в бизнес 
организациите проектът се доверява на екипа за не-

Легенда: Р - решава; У - участва; С - съгласува; О - осъществява; И - информира.

                                   Роля

Стъпка

Собственик 
на проекта

Публичен 
собственик 

на 
резултатите 
от проекта

Собственик 
на задача/и

Отговорен 
за 

итерация/и

Мастър/
специалист 

гъвкаво 
управление

Редови 
членове на 

екипа

Проектни истории И/Р И И И/С И

Отчитане на измерители 
за напредъка по 
отделните задачи

С И У/О У/И У/И У/И

Проверки за съответствие Р/О У/О У/О С У/О

Адаптивен мониторинг Р У/О/И У/О/И С У/О/И

Мониторингови уроци Р И У/И У/И У/С У/И

Таблица 3: Матрица на отговорностите в Етап 3. Вътрешен мониторинг.

Легенда: Р - решава; У - участва; С - съгласува; О - осъществява; И - информира.
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говото управление. Доверието е ключово за успеха 
на гъвкавата методика.

- Внедряването на методиката за гъвкаво упра-
вление на проекти в публичния сектор предполага 
организационна нагласа за екипна работа и висока 
степен на делегиране, от една страна, а от друга, 
допускане на участие в работата на екипа на проек-
та на външни заинтересовани страни, когато това е 
възможно.

- Прилагането ѝ е възможно да се осъществява 
изцяло или частично. Цялостно прилагане се пре-
поръчва при наличие на свобода за вземане на ре-
шения от екипа на проекта, отсъствие на ограничи-
телни изисквания от финансиращата организация 
и съблюдаване на нормативната база, свързана с 
проекта. Частично прилагане се препоръчва, кога-
то някоя от постановките на настоящата методика 
влиза в противоречие с изискванията на финансо-
вият инструмент и спецификата на проекта.

- Прилагането на гъвкава методика за управле-
ние на проекти изисква наличие на готовност в ор-
ганизацията да внедрява иновации, да извършва ор-
ганизационна промяна по отношение управлението 
на проекти, както и висока степен на самостоятел-
ност на вземане на решения от екипите, съобразно 
компетентностите им. Необходимо е наличие на ор-
ганизационна способност за управление и адапти-
ране към промяната, т.е. възприемане на организа-
цията като гъвкава, адаптираща се и учеща система, 
съставена от интелигентни хора.

- Цялостен екипен подход за решаване на пробле-
ми, който: 1) счита всички членове за квалифицира-
ни и ценни участници в управлението на екипи; 2) 
разчита на колективната способност на отделните 
екипи като основен механизъм за решаване на про-
блеми; 3) ограничава предварителното планиране, 
като се акцентира на бързата приспособимост към 
динамично променящите се условия.

- Наличие на практика в администрацията за 
минимизиране на документооборота съобразно 
изискванията на нормативната рамка, финансовия 
инструмент и контролните органи.

- Оперативен контрол, ориентиран към резулта-
ти, а не към свършена работа. Определяне на гра-
ниците на вътрешния и външния контрол при уста-
новяване на реда на проекта.

Разработената концепция на методика за гъв-
каво управление на проекти в публичния сектор е 
отворена както от гледна точка на практическото ѝ 
прилагане, така и от гледна точка на развитието на 
науката и интегрирането на изследователските по-

стижения в нея. Тя не е съвършена, но е първи опит 
за адаптиране на принципите на гъвкавото управле-
ние на проекти в публичния сектор и в бъдеще ще е 
обект на допълнителни изследователски търсения.

5. КАПАЦИТЕТ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕТО-
ДИКАТА

Предложеният подход за гъвкаво управление на 
проекти е особено голямо предизвикателство както 
за големите, така и за малките организации. При го-
лемите, защото имат сложни структури, множество 
вътрешни правила и процедури и вече са навлезли 
във фаза на зрялост, при което имат добре изграде-
на не гъвкава (non-Agile) култура. Малките органи-
зации на пръв поглед изглеждат по-адаптивни, но 
имат и по-малък абсорбционен капацитет за орга-
низационни иновации. 

Основните предизвикателства пред гъвкавото 
управление на проекти в публичния сектор могат 
да се обособят така:

- Знания и опит на служителите в екипите.
Когато в една организация се въвежда гъвкаво 

управление на проекти, вероятно персоналът е без 
никакъв или с малък опит. В същото време е необ-
ходимо да се създадат екипи, които трябва да рабо-
тят по съвършено различен от досега начин. Това 
означава те да бъдат обучавани и/или да се наемат 
нови хора за тези екипи. И в двата случая офисът 
ЧР ще има допълнителни ангажименти по изясня-
ването на това какви компетенции са необходими 
на служителите, какви отговорности ще имат, какви 
трябва да са длъжностните им характеристики. Мо-
дерният подход за решаване на този проблем е чрез 
използване на компетентностен модел (Skorková, 
2016). Той описва няколко групи компетенции и 
става водещ както при назначаване на служители, 
така и при развитието им в кариерата.

- Поведението на лидерите в организацията.
При традиционното управление, поради йерар-

хичния му характер, посоката е утвърдена: ръко-
водството взема решения, ниските нива ги изпъл-
няват и се отчитат. Гъвкавите практики обръщат 
процеса, но традиционните ръководства не винаги 
са съгласни да отстъпят правото за вземане на ре-
шение. Те следва да осигурят условия на екипа, а 
не да му нареждат какво да прави. Това трудно се 
разбира и понякога отнема време.

Самите екипи също нямат необходимата нагла-
са за вземане на самостоятелни решения. Те чакат 
одобрението на ръководството, което разпознават 
като най-важна заинтересована страна. За тях та-
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кава трябва да са клиентите/потребителите на пуб-
личните услуги, но това също отнема време, за да 
бъде разбрано.

- Последователност на усилията.
Прилагането на гъвкаво управление на проек-

ти на организационно ниво е дългосрочна инвес-
тиция. Тя ще има възвращаемост, но не и в кратък 
срок (Chalanges of Agile Adoption, 2015). Ето защо, 
когато подходът се въвежда в една администрация, 
това трябва да стане постепенно. Препоръчително 
е усилията да се инвестират в един екип и едва ко-
гато организацията се справи успешно, практиката 
да се разпространи и към други екипи.

Необходимо е също в организацията да има оп-
ределени възможности за преконфигуриране на 
процесите, за да се предостави самостоятелност на 
екипите, поне в определени граници. Бариерата тук 
е свързана както с регулациите в публичния сектор, 
така и с рутината, натрупана в повечето организа-
ции, които са силно резистентни към подобни про-
мени. 

Трансформацията в организациите е труден про-
цес, защото хората винаги смятат, че губят нещо, 
независимо дали загубата е истинска или въобра-
жаема (Recognizing the 12 Failure Modes in Agile 
Transformation). Това се отнася както за индивиди-
те, така и за ръководството. Обикновено в първия 
етап на трансформацията отделните служители се 
чувстват стресирани и обезкуражени, тъй като ста-
тусът им се променя. На този етап е важно да осъз-
наят, че е необходимо да изоставят своите нагласи. 
На втория етап на промените те приемат разликите 
между старото и новото. В третия етап осъзнават 
промените и започват да оценяват техните предим-
ства. 

Трансформацията на организационно ниво също 
протича в няколко фази. Много показателен в това 
отношение е примерът на администрацията на щата 
Мичиган в САЩ, която през 1999 г. решава да въ-
веде управлението на проекти като подход при ре-
ализиране на своите дейности (традиционни, а не 
гъвкави проекти). Процесът за изграждане се раз-
вива на две фази и трае няколко години (Pyne, L. S., 
Rigby, B., 2002). През първата фаза се създава база 
за управление на проекти и съответните организа-
ционни условия, в т.ч. и инфраструктура. Назнача-
ва се основен екип за дефиниране и изграждане на 
рамката за управление на проекти за всички звена 
на администрацията в щата. Назначават се служите-
ли в Офис за управление на проекти и се разработва 
и приема мисията и визията му. Наемат се квалифи-

цирани ръководители на проекти, за да ръководят 
големи, сложни проекти. Разработва се програма 
за обучение по мениджмънт на проекти. Методо-
логията за УП (актуалната към онзи момент) се 
публикува и разпространява в администрацията. В 
по-големите локални офиси се създават децентра-
лизирани отдели за УП на местно ниво съвместно с 
бизнеса. Така се предоставя възможност за създава-
не на мрежа и използване на опита за управление на 
проекти, натрупан в бизнеса и индустрията (транс-
фериране на опита от бизнеса в публичния сектор). 
Създава се централизиран форум чрез уебсайта на 
Управление на проекти в Мичиган. Този уебсайт се 
използва за насърчаване на управлението на проек-
ти в цялия щат и за предоставяне на информация за 
управление на проекти. 

По време на втората фаза се постига навлизане 
в дълбочина, ширина и подкрепа за управлението 
на проекти в ежедневните дейности. Целта е то да 
се превърне в навик на мениджърите на по-ниските 
нива. Преразглежда се методологията за управле-
ние на проекти, осъвременява се и се узъвършен-
стват механизмите за интегрирането на методоло-
гията и инстурментите. Провеждат се множество 
допълнителни обучения за управление на проекти 
и за прилагането им в нови области. Обсъждат се 
пропуските в обучението. Обучава се и помощен 
персонал, който да съдейства на екипите. 

В щата Мичиган бива създаден и Център за вър-
хови постижения по управление на проекти. Той 
бързо става форум за лидерство. В неговия фокус 
са прилагането и интегрирането на методологията, 
инструментите и обучението с т.нар. научени уроци 
(lessons learned), най-добри практики и трансфер 
на знания. Тъй като средата за управление на про-
екти продължава да се развива в щата, на Центъ-
ра за върхови постижения е възложена задачата да 
използва споделен опит за управление на проекти 
между проектните екипи, да осигури хранилище 
(репозитории) за техниките на проекта, процеса за 
оценка на управлението на проекти и непрекъсна-
тото подобрение. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Посочените по-горе предварителни условия за 

внедряване на методиката за гъвкаво управление 
на проекти в публичния сектор са на практика част 
от организационната култура, която е критично ва-
жна за успеха на администрацията. Организацион-
ната култура на модерната администрация изисква 
способност за бързо адаптиране, нагласа за посто-
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янно учене, проактивно поведение, отвореност за 
сътрудничество, екипна работа, доверие и взаимна 
подкрепа, позитивна енергия и оптимизъм. По този 
начин зрелите организации ефикасно преодоляват 
бариери, като съпротивление на промените, лоша 
комуникация, силна бюрокрация, присъща за вер-
тикалните йерархични структури. 

Именно тези бариери бяха посочени като препят-
ствие при апробирането на настоящата методика за 
гъвкаво управление на проекти сред представители 
на различни регионални и локални публични орга-
низации, както и експерти по управление на програ-
ми, проекти и портфолиа в Българския институт по 
стандартизация. Въпреки тези препятствия общата 
оценка е, че методиката има огромен потенциал за 
подобряване ефективността и ефикасността на ра-
бота.

В по-широк план въпросът за зрелостта на ор-
ганизациите прераства в проблема за зрелост на 
обществата. Успешното прилагане на гъвкавата 
методология изисква мотивирано и непрекъснато 
участие на заинтересованите страни и преди всичко 
на гражданите като потребители на публичните ус-
луги - нещо, което е все още дефицит в обществото 
в България.

В един идеален свят гражданите като потребите-
ли на публични услуги биха били достатъчно моти-
вирани, за да участват активно и отговорно в про-
цесите, засягащи развитието на местната общност 
(Cooke, 2018). Това означава да са добре запознати 
с проблематиката на местно ниво и да участват в 
демократичния процес на приоритизиране на мест-
ните потребности (да упражняват своя вот), както и 
да са достатъчно обективни, за да прозрат потенци-
алното решение на тези проблеми, да са достатъчно 
компетентни, за да осъзнаят какви са политически-
те, регулаторните и техническите ограничения на 
тези решения. В този перфектен сценарий гражда-
ните биха били перманентен партньор на публична-
та власт. Те са онзи компонент, необходим за външ-
ната интеграция на проектните екипи.
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Резюме: Дефинирането на социалната ефек-
тивност и социалната технология е в осно-

вата на методите и моделите за оценка, вземащи 
предвид широкия набор от обективни и субективни 
фактори. Методиките за оценка на ефективност-
та на социалните програми (проекти) са свързани 
с насочеността на социалната система към соци-
ална защита и социално обслужване на население-
то и използването на процесния подход и прехода 
към програмно-целеви методи, очертавайки основ-
ни проблеми, механизми за социални услуги и зада-
чи за измерване, определяши базовите изисквания 
към оценката на ефективността на социалното 
програмиране и различните етапи. Разглеждайки 
всички тези въпроси, изследването предлага модел 
за оценка на ефективността на социалното про-
грамиране, базиран на подхода на „организацион-
ната ефективност”, обхващащ съвкупността от 
определени елементи - система за придобиване на 
ресурси, избор на цели, оценка на въздействието 
на външната среда, избор на стратегия, спазвай-
ки принципа „какво-ако” и приоритетите в соци-
алната дейност, произтичащи от динамичните 
промени в социалната среда. Специален акцент се 
поставя на диференцирания ефект върху висшите 
училища, в зависимост от областта, в която осъ-
ществяват преподавателска и изследователска 
дейност, както и на особеностите на универси-
тетския бизнес модел в променящата се среда за 
развитие на висшите училища.

Ключови думи: социалното програмиране, раз-
витие, социалната икономика, социалната ефек-
тивност.

Abstract: Defining social effectiveness and so-
cial technology is in the basis of the methods and the 

models for assessment taking into account the broad 
spectrum of objective and subjective factors. The as-
sessment methods concerning the effectiveness of so-
cial programs (projects) are connected to the purpose 
of the social system to social protection and provision 
social services to population and the use of the process 
approach and the transition to program-target meth-
ods outlining the some main problems, mechanisms in 
social services and tasks of evaluation determining the 
base requirements towards the assessments of the ef-
fectiveness of social programming and different stages. 
Discussing all those issues, the study makes a proposal 
for a model for assessment of the effectiveness of so-
cial programming based on the approach of “organi-
zational effectiveness” embracing the totality of cer-
tain elements - system of resources acquisition, choice 
of goals, assessment of the impact of outer environ-
ment, choice of a strategy, conforming to the principle 
“what-if” and the priorities in social activity coming 
from dynamic changes in social environment. Special 
emphasis is placed on the differentiated effect on uni-
versities, depending on the area in which they conduct 
teaching and research, as well as on the peculiarities of 
the university business model in the changing environ-
ment of the higher education schools.

Key words: social programming, development, so-
cial economy, social efficiency.

ВЪВЕДЕНИЕ
Говорейки за ефективността като ключово по-

нятие за всяка обществено-икономическа дейност, 
традиционно акцентът се поставя върху иконо-
мическата ефективност, чието проявление е в за-
висимостта „разходи-ефекти (ползи)”. И тъй като 
всяка обществена дейност се осъществява с все 
по-ограничени ресурси, подходът следва да е като 
към икономическа дейност. Още повече, че за така-
ва се счита „всяка целенасочена дейност, при която 
ограничените ресурси се разпределят и комбини-
рат между алтернативи, като при това е възможно 
максимизиране на ефекта или минимизиране на 
разходите” [1]. На преден план излиза съотноше-
нието между разходите и ползите от даден ресурс 
или комбинация от ресурси за достигане на дадена, 
предварително дефинирана цел и на тази основа 
рационализирането на управленските решения. В 
този смисъл зависимостта „разходи-ефекти” може 
да се използва като „способ за планиране; инстру-
мент за вземане на решения и среда за историческо 
документиране на взетите решения” [2].

Този фундаментален принцип, характеризиращ 
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икономическата ефективност, е едната страна за 
изучаване на ефективността от дейността. Но всяка 
дейност по своя характер е социална и обуславя не-
обходимостта от измеримост на социалните ефек-
ти. На тази основа в последните години все повече 
се заговори за така наречената социална ефектив-
ност. За разлика от икономическата социалната 
ефективност не носи толкова пряк характер, явява 
се по-сложна категория и трудно се поддава на ед-
номерно изразяване [3].

ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ЕФЕКТИВ-
НОСТ

В чуждата изследователска практика е натру-
пан определен опит в измерването на социалната 
ефективност в рамките на прогнозната оценка от 
социалните последствия на научно-техническите 
проекти, икономическите и социални програми. 
Така в САЩ, в началото на седемдесетте години е 
изградено самостоятелно направление на изследва-
ния в областта за оценка на „социалните въздейст-
вия” (SIA-Social Impact Assessment), или по-точно 
казано интегралните социални последствия при ре-
ализацията на различни проекти и програми за раз-
витие. Деловите и политическите кръгове в САЩ 
осъзнават, че всеки технологичен пробив носи „не-
планирани” загуби от екологичен, социален, психо-
логически характер, които се превръщат в крайна 
сметка в косвена икономическа загуба. В областта 
на научно-техническото развитие- както на нивото 
на фирмите, така и на нивото на националните про-
грами, се извършва преустройство на цялата мето-
дология за планиране и управление. И ако по-рано 
тя е ориентирана само спрямо чисто икономически-
те критерии за ефективност, то сега започват да се 
отчитат и социалните, психологическите и други 
последствия при осъществяването на научно-тех-
ническите проекти, още на стадия на приемане на 
решение за тяхната разработка и реализация. Така 
възниква необходимост от комплексна оценка на 
различните категории въздействие на техниката и 
технологията върху обществото [4].

Оценката за социалното въздействие от научни-
те и техническите проекти и програми в САЩ се 
обособява в самостоятелно направление след като, 
с Акт за политика спрямо обкръжаващата среда 
през 1969г., е създадена задължителната процедура 
по оценка на техните екологични въздействия [4].

На екологична експертиза се подлагат всички 
държавни проекти, които могат да окажат значи-
телно влияние върху обкръжаващата среда, а също 

така и проектите на частните компании и фирми, 
изискващи специална държавна санкция. 

Впечатляващ пример за употреба на повишени 
екологични изисквания при реализацията на про-
грами за икономическо развитие в САЩ, е органи-
зацията на разработката и реализацията на проекта 
за нефтопровода през Аляска в средата на седемде-
сетте години [4].

Планирането на проекта е извършено през целия 
период на строителство, експлоатация и демонтаж 
на нефтопровода след изчерпване на находището. 

Следва да се отбележи, че целият сложен много-
степенен механизъм за управление на програмата 
се формира и функционира на основата на действа-
щото в САЩ стопанско право и на специални зако-
нодателни постановления и съглашения. 

Това определя спецификата на формата на този 
механизъм за управление, в който отделните негови 
части и елементи, представени от държавните ор-
гани, компаниите-собственици, специализираните 
фирми, са свързани една с друга в единна органи-
зационна система от дву - и многостранни съглаше-
ния и контракти. От позициите на дългосрочните 
интереси на нацията, проектът е признат за високо-
ефективен и правилен. 

Дълго време самата постановка на проблема за 
социалната ефективност се счита в социологията и 
икономиката за дискусионна. До момента не е ус-
тановено еднозначно и общоприето определение 
на понятието „социална ефективност”. Същест-
вуват достатъчно много работи от монографичен 
характер, в които авторите се опитват да изследват 
социалната ефективност от различните видове дей-
ности, в това число и управленската. Преди всичко 
повечето автори разработват понятието за социал-
на ефективност, критериите и методите за нейната 
оценка спрямо целите за общественото производ-
ство. 

За класически труд по проблема за социалната 
ефективност може да се счита монографията на 
българския учен М.Марков. Според него ефектив-
но е това, което привежда до резултат, до ефект (на 
латински effectus- действие, изпълнение, и afficio - 
действам, изпълнявам)- ефективен, значи действен 
[5].

Популярен модел за оценка на ефективността 
се явява зависимостта „ресурси-разходи-резултат”, 
чиято характерна черта е отделянето на ролята на 
ресурсната осигуреност и на разходите за повиша-
ване ефективността от управленската дейност. 

В модела за ефективна организация на Р. Лай-
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керт се определят следните три фактора [6-7]:
- вътрешноорганизационни фактори, включващи 

в състава си формалната структура на организация, 
икономическата структура и социалната политика, 
професионално-квалификационният състав на пер-
сонала;

- промеждутъчни променливи, каквито са чо-
вешките ресурси, организационният климат, ме-
тодите за вземане на решения, нивото на доверие 
спрямо ръководството, способите за стимулиране и 
мотивацията за дейност;

- резултатни променливи като ръст или спад на 
производителността на труда и приходите, степен 
на удовлетворяване търсенето на потребителите и 
др. 

При такъв подход ефективността се ражда в ре-
зултат на сложно взаимодействие между различни 
фактори, сред които доминираща позиция заемат 
човешкият и социално-екологичните фактори. 

Внимание заслужава и подходът, според който 
ефективността се оценява по степента на защите-
ност на балансираните интереси на държавата и 
обществото. Работата на държавния апарат може 
да се признае за ефективна само в този случай, ако 
той успешно решава проблема за оптимална защи-
та на интересите на населението, социалните групи 
и всеки човек. В тази двуединна задача най-важната 
страна е понятието за ефективност на държавния 
апарат. Според този подход ефективността се изра-
зява в разширяването на възможностите за активен 
граждански живот на всеки гражданин, на обще-
ството и ефективността на държавата. Тя се детер-
минира от добре действаща система за дейност на 
държавните органи, от тяхната способност по за-
конен път да осъществят държавните интереси, да 
реализират държавната политика за социално и об-
ществено развитие. 

Друга гледна точка е тази, която свързва ефек-
тивността на държавната дейност с наличието или 
отсъствието на оптимална парадигма за админи-
стративно-политическо управление. Става дума за 
противопоставянето на традиционната технократ-
ска парадигма за политическо управление на нова-
та - партисипативна.

Като цяло авторите директно свързват ефектив-
ността от държавната дейност с наличието в нея на 
бюрокрация, действително служеща на обществото 
[5-7]. А това е бюрокрацията, която: се намира под 
реалния контрол на обществото; изразява интере-
сите за обществен прогрес; минимална е по своите 
количествени и качествени параметри. 

Това твърдение е основано на вътрешното про-
тиворечие на бюрокрацията между широките об-
ществени цели, заради които тя се създава и тясно 
корпоративните ѝ интереси, имащи тенденция за 
доминиране. 

Според мнението на някои автори критериите за 
ефективност на социалното управление се заклю-
чават в следното:

- в степента на съответствие на направленията, 
съдържанието и резултатите от дейността на упра-
вленските структури и от тези нейни параметри, ко-
ито са определени от функциите и статуса;

- в законността на решенията и действията, съ-
ответстващи на управленските структури и ползва-
телите (реципиентите, бенефициентите);

- в реалността на влияние на управленската дей-
ност върху състоянието и развитието на обектите за 
управление;

- в дълбочината на отчитане и изразяване в уп-
равленските решения и действия върху конкретни-
те и комплексни потребности, интереси и цели на 
хората;

- в характера и обема на преките и „обратни” 
връзки с бенефициентите, или иначе казано- в де-
мократизма на дейността;

- в степента на авторитетност на решенията и 
действията на управленските структури;

- в правдивостта и целесъобразността на инфор-
мация, предавана на управленските структури и бе-
нефициентите;

- влияние на управленската дейност спрямо 
външната среда. 

Всяко действие, всяко социално явление или 
качество, в т.ч. и социална ефективност, се харак-
теризират с количествени и качествени страни. И 
макар тези две страни на обекта да съществуват в 
неразривно единство и взаимовръзка, все пак това 
са различни характеристики на обкръжаващата ни 
социална действителност. В научната литература е 
прието качествената страна от получения резултат 
(ефект) да се обозначава с термина „критерий”, а 
количествената - с термина „показател за ефектив-
ност”. 

В други изследвания се предлага малко по-раз-
лична трактовка на термина „критерий за социална 
ефективност”, като го разглеждат от гледна точка 
на взаимовръзката между количествената и качест-
вената определеност на изучавания и оценявания 
обект. От количествена страна критерият се явява 
като способ, инструмент, еталонна мярка за дви-
жение към желания резултат, а от качествена - като 
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8. Морето...

възможност за отделяне на „позитивни страни, фор-
ми на това движение в пространството и времето”. 

При всичките различия в разбирането на терми-
на „критерий” в обозначените подходи се наблюда-
ва смислово единство. Освен това техният синтез 
ни дава ново, по-дълбоко разбиране за социалната 
природа на социалната ефективност. 

Така „показателят за ефективност” (количест-
веният критерий) фиксира обективираната и ин-
тегралната, главно количествено изразяваната, 
(например от гледна точка на натуралния обем на 
социалните блага и времевия интервал за тяхното 
обезпечаване) оценка на постигнатото от социална-
та система от всеки ранг. 

„Критерият за ефективност” (качественият кри-
терий) в по-голяма степен е фокусиран за изслед-
ване на вътрешните механизми за достигане на 
дадения резултат, включвайки степента на ограни-
ченост и така наречената активизация на човешкия 
фактор, като условие за саморазвитие, ефективна 
дейност, социална цена на постигнатото, степента 
на неговата ограниченост и т. н. 

Това разграничение е съществено и важно за 
разработката на системата за оценка на социалната 
дейност. 

В каквато и величина да се изразява ефектив-
ността на функциониращата и развиващата се 
социална система, тя винаги се явява резултат от 
действията на всички фактори на системата в тях-
ната съвкупност, представяна като интегративна 
резултативност. При това е важно да се подчертае, 
че каквато и екстраординарно ефективна да бъде 
дейността на отделно взетите фактори в социална-
та система, нейната висока ефективност може да 
бъде осигурена само от съответстващото качество 
на системно социалното взаимодействие. То произ-
лиза като нейно неотменимо органично свойство, 
служи като общ алгоритъм и универсален мотива-
ционен механизъм за дейността за всички фактори 
в дадената система. 

Връзката между икономическата и социална 
ефективност носи сложен характер. В основата на 
ръста на икономическата ефективност обикновено 
е поставен следният методически принцип, според 
който реализацията на социалната програма сама 
по себе си е длъжна да стане катализатор за ефек-
тивно икономическо развитие. 

Средствата, изразходвани от обществото за удов-
летворяване на социалните потребности, в края се 
връщат във вид на повишаване на социалната и 
трудова активност. В тази система реализацията на 

социалното управление се явява в крайна сметка 
като един от подчинените фактори за достигане на 
икономическа ефективност. 

Опитът по аналогичен начин да се разглежда въз-
действието на икономическия фактор за достигане 
на интегрална социална ефективност, неизбежно 
страда от опростенчески подход. Вече е признато 
за напълно очевидно, че при определена същност 
на социалната ефективност класическият критерий 
(съотношението „разходи-печалба“), е явно недос-
татъчен. Необходим е друг подход, с помощта на 
който би могло да се оценява действеността на едни 
или други социални действия. Степента на дости-
гане на социалната ефективност се определя от 
позицията на движение към обществено значима 
стратегическа цел, която съдържателно се разкри-
ва като състояние на максимално пълна реализация 
на потребностите на човека и самореализацията на 
неговите същностни сили, иначе казано на негова-
та личност. Благото на човека като висша ценност 
за обществото става самоцел за общественото раз-
витие. Оттук и проективната цел на всяко развитие 
обикновено произлиза като изискване за детерми-
ниране на пълното благосъстояние и свободното 
всестранно развитие на всички членове на обще-
ството, чиято реализация е преди всичко в създа-
ването на достойни за човека условия за живот и 
творчество. 

При това е необходимо да се направят редица 
важни методически уточнения. Представата за со-
циална ефективност като резултативност, оценява-
на от позициите на приближаване до обществено 
значимата цел трябва задължително да се съотнесе 
към измененията, съответстващи с общата линия на 
прогресивно развитие на социалната система, т.е. с 
нейния постепенен преход от по-малко към по-съ-
вършено съществуване. 

Можем да отбележим, че преди да се съпоста-
ви всеки постигнат социален резултат с разходите, 
е необходимо да се изясни значимостта на самия 
факт от достигането на този резултат, преди всичко 
от гледна точка на неговото съответствие с целите 
на общественото развитие. Важно е също така да се 
отчита времевият интервал, необходим за постига-
не на поставената цел. 

Значението на това уточнение за разбирането на 
базисния принцип за социална ефективност и ней-
ните критерии изразително подчертава и конкретния 
опит за социална политика. Американският учен Д. 
Ротблат подчертава, че в САЩ през тридесетте го-
дини е направено фундаментално преосмисляне на 
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принципа за ефективна социална политика [6-7]. 
Мерките на правителството по разширяване на за-
страхователните фондове за безработица и увели-
чаване броя на получателите на социални помощи, 
които първоначално се разглеждат като напълно 
прогресивни, в дългосрочен план все повече проявя-
ват своята неефективност, доколкото оказват слабо 
влияние за подобряването на човешкия ресурс. Оп-
итът показа, че „осигуряването на благосъстояние 
без предлагане на жизнеспособни алтернативи” за 
развитие на човека и неговата инициативност става 
спирачка в общественото развитие, доколкото по-
ражда „възпроизводство на културата на нищетата 
от поколение в поколение”. Очевидно че в същата 
степен, в която времевият елемент позволява по-
точно да се разкрие основната линия за обществе-
но развитие, оценката за социалната активност на 
осъществяваните дейности може радикално да се 
изменя. Така да кажем, че по-ефективното се явява 
включването на хората, нуждаещи се от социална 
подкрепа, в процеса на труда, носещо перспективен 
както от икономическа, така и от социална гладна 
точка резултат, отколкото даването на помощи, на-
сочени за краткосрочно „изглаждане” на социални-
те напрежения в обществото. 

Разглеждането на проблема за социалната ефек-
тивност в зависимост от представите за обществено 
развитие и неговия идеал пораждат допълнителни 
трудности. В тези случаи, когато социалният ефект 
е трудно да се измери количествено, единственият 
надежден критерий за неговата оценка може да слу-
жи само степента за приближаване към целта, към 
реализацията на тези ценности, които са предвиде-
ни от нея. 

В редица трудове се разглежда преимуществе-
но съдържателната страна на понятията „социален 
ефект” и „социална ефективност”. Като правило 
авторите на публикации са съгласни с това, че со-
циалният ефект е определен социален резултат, це-
леполагаща дейност, проведена в живота от иконо-
мически решения. 

При това в едни случаи той се разбира като 
„нещо такова, свързано с развитието на човека”, ко-
ето „формира нови черти в образа на живот и дей-
ност както индивидуална, така и колективна, сви-
детелства за повишаване на социалната активност, 
подпомага всестранното развитие на личността и 
формирането на нов тип работник”. В друг случай 
се третира като „резултат, отговарящ на целите на 
общественото развитие”. В трети случай като „сте-
пен за повишаване на социално-психологическия 

или санитарно-хигиенен комфорт на човека”. В по-
следните случаи фактически се има пред вид не со-
циалния резултат като такъв, а ефективността, т.е. 
съотношението между резултата и целта, изходното 
и последващо състояние на социална комфортност 
[5, 6].

Предложените определения позволяват да се уло-
вят същностните различия между понятията „соци-
ален ефект” и „социална ефективност”. В първото 
е отразена констатация за достигане на определени, 
количествено или качествено оценими резултати от 
социалната дейност в самостоятелно значение. Във 
втория случай е налице съотнасяне на тези резул-
тати с мярката или степента за реализация на нор-
мативно зададената цел или идеал за обществено 
развитие. Тази мярка за оценка на социален ефект 
на свой ред служи като важно указание за тази ка-
чествена страна на социалната дейност, интегрира-
на в нейната системна организация. Благодарение 
на същата се достига самата социална ефективност. 
Тази присъща ефективност на социалната дейност - 
конститутивната качествена характеристика, може 
да се определи като принцип за социална ефектив-
ност. Той непосредствено е свързан с критериите за 
социална ефективност като конкретни качествени 
признаци и определители на значенията, на основа-
та на които като своеобразни „нулеви точки за от-
читане”, социалната дейност се оценява като ефек-
тивна или неефективна. Разглеждайки признаците, 
отличаващи социалната ефективност от резултата, 
го съотнасят или с целите, или с потребностите. 
Следва да се отбележи, че „най-ефективна при дру-
ги равни условия ще се окаже дейност, в която цел-
та в максимална степен изобразява човешките по-
требности”. Заедно с това въпросът за конкретните 
социални резултати (ефекти) от управленското ѝ 
въздействие не е поставен, макар че той се пред-
ставя в дадения контекст като много съществен. 
Работата е в това, че разглеждането на въпроса за 
оценка на социалната ефективност и самото съдър-
жание на това понятие е неотделима от конкретния 
анализ както на нормативно или идеологически за-
дадените цели на обществено развитие, така и на 
потребностите (очаквания, интереси, идеали) на 
различните социални субекти. 

Изглежда, че за социалната ефективност не може 
да се мисли в категориите на абстрактно социално 
благо или само във вид на движение на социалната 
система към някаква пределно генерализирана цел 
на общественото развитие. 

Социалният обект, а това е обектът на управле-
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ние, към който се отнася понятието за социална 
ефективност, е достатъчно сложен по своята струк-
тура. Той обхваща цялата съвкупност от съществу-
ващите в обществото социални връзки и отноше-
ния. Самите цели за социално управление неизбеж-
но засягат цялото „пространство” на тези връзки 
и отношения, включвайки социалната система 
(социума) в цяло, социалните групи (общности) и 
отделните индивиди (личности). Изхождайки от 
това и ефективността от социално-управленската 
дейност, следва да се мисли в съвкупната оценка за 
развитието на всички страни, аспекти и компонен-
ти на социалната система. 

Очевидно че разгледаното по-горе съотнася-
не на ефективната социална дейност с целите на 
обществения прогрес указва на един от важните 
моменти на социална връзка и взаимозависимост 
между общосистемните, социално-груповите и ин-
дивидуално-личностните измерения на социалната 
активност, на съвкупния и като правило дълготраен 
характер на нейното проявление. 

Разглеждайки въпроса за социално-икономи-
ческата ефективност от целевите комплексни про-
грами, се констатира, че „основното назначение на 
разчета и оценката на социалната ефективност в 
рамките на програмно-целевия метод е обоснова-
ние на приеманите планово-управленски решения” 
[8]. Отчитайки необходимостта от прогнозиране на 
социалните последствия от икономическите дей-
ности, които са длъжни да бъдат разчетени в обща-
та оценка на тяхната ефективност, редица автори 
отбелязват, че за това „трябва да се разкрият ус-
тойчивите количествени или (макар и поредни) за-
висимости между производствено-техническите и 
социалните изменения, между характеристиките на 
набелязваните мероприятия и показатели, отразя-
ващи съответстващите целеви нормативи” [9-10].

Някои автори свързват социалната ефективност 
на икономиката с проблема за ефективността. В 
икономиката и социологията дискусионен се явява 
даже въпросът за правомерността на това понятие 
като „социална ефективност” (за разлика от повече 
или по-малко ясният икономически максимум про-
дукция при минимум разходи). 

Тези учени, които считат това понятие за право-
мерно, се опитват да му дадат по-конкретно опре-
деление. В частност критерият за социална ефек-
тивност е степента за решаване на назрели социал-
ни проблеми при минимални срокове и минимал-
ни разходи за обществото. Даденото определение 
носи дискусионен характер, защото разработката 

на критерий за оптималност в социалната сфера 
значително би придвижила по-напред и разбиране-
то на критерия за социална ефективност, каквато и 
окончателна формулировка да получи това понятие 
[9-10].

Постановката на въпроса за оптималност на со-
циалната дейност като интегрален критерий за ней-
ната ефективност, е перспективна именно поради 
сложността на всеки социален обект, неговата за-
висимост от множество променливи, а също така и 
от наличието на многовекторни вътрешносистемни 
противоречия. 

Под внимание следва да имаме, че оптимиза-
цията в математическата теория за оптималните 
процеси се нарича процесът за избор на по-добрия 
вариант от възможните, привеждане на системата, 
обекта, в най-доброто от възможните (оптимално) 
състояние, процес, в който се максимизира коли-
чествената характеристика на най-желателното 
свойство на обекта и обратно, минимизира се най-
нежелателното. 

Въпросът за критериите за оптималност (опти-
мума) се явява важен теоретичен резултат за опти-
мизацията на националната икономика. В най-общ 
вид критериите за оптималност в икономиката се 
определят като особени икономически и матема-
тически модели, изразяващи обществени нагласи. 
Казано по друг начин, те са особена разновидност 
на формализация на целите на икономическото раз-
витие във вида на аналитична и в този смисъл апри-
орно зададена функция. 

Дискусионнен се явява и проблемът за съотно-
шението на проблемите за оптималност и ефек-
тивност. Една група икономисти фактически ги 
отъждествяват, а други се опитват да разделят тези 
понятия. Тук е необходима целенасочена изследо-
вателска работа. Засега е ясно едно: между крите-
риите за оптималност и ефективност безусловно 
съществува най-тясна връзка, при това теоретиче-
ската отчетливост в даденото отношение, ни поз-
волява да постигнем значителни успехи в обектив-
ната оценка на последствията от реализацията на 
плановете, програмите, проектите и решенията. 
Очевидно е, че например за социалната ефектив-
ност може да се мисли тясно прагматически като 
за най-добър резултат в решаването на неотложен 
социален проблем. В рамките на широк социален 
подход се отчитат стратегическите и дългосрочни 
последствия от предприеманите мерки. 

Между тези подходи могат да възникнат опре-
делени противоречия и разминавания. При тези ус-
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ловия задачата за достигане на съвкупна социална 
ефективност следва да се формулира преимущест-
вено като задача по оптимизация на социално-упра-
вленската дейност.

Социалната и икономическата ефективност има 
двуяко изражение. По отношение към всеки носи-
тел на определен вид труд тя се отнася като част 
от общия, непосредствено обществен труд. По 
отношение на продукта от всеки даден труд тя се 
проявява като качество или свойство, способно да 
задоволи повишаваща се потребност.

Икономическата ефективност отнася своите кри-
терии за оценка на резултатите от труда към реша-
ването на въпроса колко ни коства достигането на 
получения ефект за социалната активност, на кого 
и как служи този ефект. Изхождайки от това, може 
да се предположи, че за разлика от критерия за ико-
номическа ефективност, критерият, удостоверяващ 
социалната ефективност, не се осмисля само в рам-
ките на дадената „затворена“ система на социално-
то действие, отколкото има зададен по външен на-
чин нормативно-идеален характер. Това значително 
усложнява оценката за социалната ефективност на 
всеки институт за управление, доколкото го заставя 
да държи под внимание в своето поле, „вътрешна-
та среда” на неговата дейност, в рамките на което 
резултативността може коректно да се оценява и 
измерва. При това измерването е изключително с 
качеството на дадената социално-управленска сис-
тема както и с „външната среда“, която не се нами-
ра в сферата на нейния контрол. Но въпреки това, 
тя е задача от нормативни цели, от които се извежда 
интегралната оценка за социална ефективност. 

Целесъобразно е да се подчертае различието и 
взаимовръзката между категориите ефективност и 
качество. Критерий за ефективност е съотношение-
то разходи и резултат, а критерий за качество - съот-
ношението между ефекта и целите, целите и сред-
ствата за тяхното достигане. Израз на принципа за 
ефективност е по-малко разходи - по-голям резул-
тат. Проявлението на принципа за качество е най-
висока степен за достигане на целта при рационал-
но и оптимално използване на наличните средства. 
Очевидно е, че при такова разглеждане на принци-
па за социална ефективност, същата се приема от 
позициите на качеството на социалната дейност, а 
не като съотношение „разходи-ефекти”. 

Проблемите за социалната ефективност от дей-
ността се разглеждат непосредствено в конкрет-
ното управление. Социалните последствия от уп-
равленската дейност в широкия смисъл на думата 

са изяснени от споменатата вече американска сис-
тема за оценка на социалните последствия - ОСП 
(Social Impact Assessment - SIA). Американските 
автори причисляват към тях икономическите в тес-
ния смисъл на думата, политическите, културните 
и психологическите въздействия. От гледната точка 
на този, който е подложен на въздействие, се отли-
чават социалните субекти и организации. Такива са 
обществото, социалните групи, социално-терито-
риалните общности, индивидите. От организаци-
онно-институционална гледна точка се анализират 
въздействията, на които се подлага дейността на 
органите за управление, министерствата, отрасли-
те, фирмите [9-10].

От гледна точка на пространствените мащаби на 
въздействието се оценяват последствията за стра-
ната, региона, областта, общината, териториалната 
единица- населението на обекта за въздействие или 
конкретната целева група от бенефициенти. 

Под социално въздействие в тесния смисъл на 
думата се разбира влиянието върху заетостта, съз-
даването на нови работни места, на образованието 
и обучението, самообразованието, на здравето и 
качеството на живот, на общуването в социалните 
групи и между тях, на социалната сплотеност и со-
циална сегрегация в рамките на локалната терито-
риална общност. 

В този случай задачата се състои в това да се от-
говори на въпросите кой печели и губи, ако предпо-
лагаемото действие се проведе, в какво се изразяват 
и как се разпределят социалните разходи и ползи. 

За да дадем оценка на социалния ефект от упра-
вленските решения, е необходимо да разполагаме с 
критерии, които да ни позволят да причислим со-
циалните последствия към благата или разходите. 
С други думи, се предполага наличието на опреде-
лени еталони и ценностни ориентири. 

Фактически процедурата завършва с определя-
нето на това, което някои автори наричат „целева” и 
„потребностна” ефективност, т.е. ефективност, раз-
бирана в нормативно-идеално измерение. 

Посоченият опит ни позволява да осъзнаем ре-
дица прости истини, без отчитането на които не 
може да се пристъпи към създаването на социално 
значими програми и проекти, а именно:

- преди да се пристъпи към изпълнението на вся-
ко управленско решение е необходимо да се оцени 
неговият социален смисъл, а значи и неговата целе-
съобразност;

- доколкото универсални критерии за социална 
ефективност няма, всяко конкретно управленско 
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решение трябва да бъде съпровождано от обосно-
ваване на очаквания от него социален ефект и опре-
деляни критерии за неговата оценка;

- тълкуването на социалния ефект зависи от ма-
щаба на управленското решение, от нивото на раз-
глеждане на субектите, изпитващи въздействието 
на нововъведението, от мотивите и преследваните 
цели, а също така и от времевия интервал, в течение 
на който се очаква да се получи очакваният резул-
тат;

- важно е да се различават социалният ефект в 
широкия и тесен смисъл на думата, отчитайки че 
между тях съществува зависимост. Обосноваването 
на управленските решения се повишава, ако пред-
ставата за социален ефект носи комплексен харак-
тер и включва в себе си и икономически, социални, 
психологически, социокултурни и други значими 
последствия;

- оценявайки предполагаемия социален ефект, 
е необходимо да се ориентираме спрямо определе-
ни ценностни еталони, позволяващи ни обмислено 
да съдим за социалната „стойност“, за социалната 
„приемственост на решенията”. Такава оценка е 
възможна само в случай на сравняване на социал-
ния ефект от очакваното от няколко алтернативни 
решения. 

Проблемът за социалната ефективност на упра-
влението активно започва да се изследва в края на 
шестдесетте и началото на седемдесетте години на 
миналия век. Преди това е свързано с развитието на 
теорията за социалното управление, която поставя 
въпроса не само за икономическия, но и за соци-
алния ефект от управленската дейност. Въпросът 
за ефективността на системата за управление като 
ефективност от дейността на субекта на управле-
ние или управляващата подсистема е необходимо 
да се фокусира върху следните въпроси: какъв е 
приносът на системата за управление в решаването 
на тези или онези социално значими задачи? Какво 
е нейното участие в достигането на целите, стоящи 
пред конкретната организация?

Първичен критерий се явява степента на въз-
действие на управляваната подсистема. Но докол-
кото системата за управление е относително самос-
тоятелна и функционира като цялостен комплекс, 
може и трябва да се определи още една група кри-
терии. Тя се формулира на основата на първичния 
критерий и дава отговор на въпросите, свързани с 
вътрешното състояние на системата за управление, 
с нейната способност да действа с все по-нараства-
ща степен на ефективност. 

Наред с оценката за ефективността на системата 
за управление в общия аспект може и следва да се 
определи ефективността на основните компонен-
ти на управлението - функциите, функционалните 
структури, технологиите. 

Ефективността може да се разглежда не само 
като явление от икономическата сфера. Нещо по-
вече, тя се явява относително самостоятелен соци-
ален феномен. В неговата основа е разглеждането 
на многостепенната структура от елементите, цен-
ностните критерии и показатели. В тях се фиксира 
резултативността от социалните програми и меро-
приятия, дейността на различните групи населе-
ние, социалните последствия от реализацията на 
икономическите, научните и технически проекти. 
Показателите за социална ефективност се разглеж-
дат като инструменти за оценка на реализацията на 
интересите и потребностите на обществото, държа-
вата, колектива и личността. 

Ефективността като социален феномен се явява 
във вида на качествено-количествената характерис-
тика за максимално развитие на човешките ресурси, 
форми на социална жизнедеятелност и управление 
на обществото, при отчитане на минималните со-
циални, политически, икономически и нравствени 
разходи. Този подход ни позволява да разглеждаме 
социалната ефективност като универсален подход 
за изразяване степента за резултативност на пози-
тивното и негативното функциониране в развити-
ето на социалните институти и процеси. При това 
широко разбираният принцип за социална ефектив-
ност излиза извън пределите на даденото съотно-
шение, доколкото отчита и интегрира още няколко 
най-важни измерения на ефективността от социал-
ната дейност. Става дума за нейната ориентираност 
за достигане на обществено значими, нормативно 
зададени цели за развитие на обекта за социал-
но управление, оценката за последователността и 
реалната степен за приближение до търсения об-
ществен интерес в порядъка на „саморазвитие” на 
системата, ориентацията спрямо качеството на уп-
равленската дейност. Тези аспекти за измерване на 
социалната ефективност следва закономерно да на-
мерят отражение в построяването на общия модел 
или принцип за социална ефективност. 

Анализът на проблема за социалната ефектив-
ност показва, че в процеса на зараждане и разви-
тие на науката, той закономерно получава нужното 
внимание в контекста на различните системи за уп-
равление. В частност следва да се подчертае значи-
мостта на този контекст по отношение на система-
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та за държавно и местно управление на социалните 
сфери на обществото. Публичният характер на тези 
системи подразбира ограничаването им в своята 
дейност за социален ефект и детерминиращото му 
качество на социална ефективност в широкия ди-
апазон на социални потребности и цели. Поради 
това социалната ефективност на държавната сис-
тема за управление обективно изисква прилагането 
на полимодално многопараметров подход към ней-
ното измерване. Съществена се явява и връзката на 
целия комплекс от социално и ефективно държавно 
управление със социалната безопасност на страна-
та в цяло, а също така и всеки регион и територия в 
нейната самостоятелност. 

При дефинирането на комплексната оценка на 
ефективността на социалните програми е целесъо-
бразно да отбележим следното:

- оценката на ефективността на социалните про-
грами следва да се разглежда в разреза на количест-
вените и качествените показатели: количественият 
показател се изразява в натурален обем социални 
блага, а също така и в материалните разходи за 
тяхното получаване, а качественият показател или 
критерий се отразява във вътрешните механизми 
на постигането на дадения резултат, качеството на 
организационната и управленческа система, сис-
темните норми и ценности, нормите на правото, на 
чиято основа дейността в дадената социална систе-
ма се счита за ефективна или не;

- при оценката на програмите трябва да се отчи-
та и тяхната икономическа и социална ефективност. 
Икономическата ефективност се изразява в това, че 
реализацията на социалната програма сама по себе 
си е длъжна да стане катализатор за ефективно ико-
номическо развитие. Средствата, изразходвани от 
обществото за удовлетворяване на социалните по-
требности, на края трябва да се върнат във вид на 
повишена социална и трудова активност;

- степента за достигане на социалната ефектив-
ност се определя от позицията на движение към 
обществено значимата цел, която съдържателно се 
разкрива като състояние на максимално пълна реа-
лизация на потребностите на човека и самореали-
зация на неговите същностни сили, иначе казано, 
неговата личност, което се реализира преди всичко 
в създаване на достойни за човека условия за живот 
и развитие. 

В случай на сложност или възможност от изчис-
ляване на икономическата ефективност тежест при 
оценката се явява оптималността в постигането на 
социалния ефект. 

Под внимание следва да се има, че резултатите 
от програмите се съотнасят или с целите на създа-
телите на програмата, или с потребностите на тези, 
спрямо които са насочени тези програми. В най-го-
ляма степен ефективност в дадения случай достигат 
тези програми, в които целите на ръководителите и 
организаторите на програмата най-пълно отразяват 
потребностите на субектите на програмата [8].

НАУКАТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СОЦИ-
АЛНО РАЗВИТИЕ

В последните години много се говори и пише 
за „измерване” на науката, за качество, за оразме-
ряване по някакъв начин и намиране на елемент 
за нейното остойностяване. Интересно начинание 
както от професионална, така и от изследовател-
ска гледна точка. Страните на този процес са най-
малкото две - тези, които създават науката, и тези, 
които ще я оценяват, или по-точно казано, тези, 
които ще я потребяват. Вероятността отношението 
на двете страни към резултата да бъде различно е 
почти сигурна. За да не изглежда всичко това доста 
примитивно и консуматорски, би следвало да раз-
глеждаме всичко това като процес, който е твърде 
сложен както за неговото отчитане, а още повече и 
за неговото остойностяване. В исторически аспект 
ползите от различни научни открития са идвали 
доста по-късно, та дори и след смъртта на техните 
създатели.

Отчитайки както историческите фактори, така и 
силната динамика на днешното ни обществено раз-
витие, трябва да търсим подходяща форма не само 
за оценка, но и такъв способ, който да отрази по 
подходящ и най-добър начин този научен процес. 
Той не може да бъде отделен или дефиниран са-
мостоятелно, защото самия живот го е интегрирал 
в съществуването ни и резултатите от него са част 
от него.

Предизвикателствата да търсим отговор на въ-
проси от гледна точка на полезност, ефективност 
и ефикасност са свързани с определено и точно 
познаване на тези процеси и отражението им към 
целия социален процес в който те попадат или по-
точно казано, са част от този социален процес.

Въздействието на науката (или нейното отраже-
ние) върху развитието ни е процес, който сам по 
себе си не се нуждае от доказване, защото резулта-
тите са очевиден за всички.

Възприемането на науката като нещо абстрактно 
и неразбираемо по-скоро вреди или най-малкото не 
помага на процеса на нейното възприемане и оце-
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няване.
С тази тежка задача се занимават различни дър-

жавни и обществени институции, включително и 
Министерство на образованието и науката, което е 
призвано да върши тази дейност по реда на своите 
задължения. При прилагането и разработването на 
различни модели и технологии в тази посока ви-
наги ще има доволни и недоволни. Това в никакъв 
случай не бива да плаши, обижда или обезкуражава 
всяка една от страните. Постигането на максимална 
справедливост е достатъчно силен мотив да се вър-
ви в тази посока на обективиране на същностните 
процеси, свързани с научните и изследователските 
дейности. Още повече житейски е доказано, че про-
гресът е свързан с научните открития и те са част от 
човешкото битие.

Много често приемаме нещата доста прагматич-
но от своята гледна точка, като се задоволяваме с 
обяснението, че те и сега вървят добре или са дос-
татъчно приемливи. Промените са по-скоро неже-
лани или плащеши, защото са свързани с нас са-
мите. Този приемлив начин може да е относително 
добър за определен период от време, но в никакъв 
случай не е приемлив и прогресивен за развитието 
тези процеси. 

Понятието „процес” е достатъчно сложно в този 
смисъл в който го употребяваме, защото, от една 
страна, той е с дълга продължителност във времеви 
порядък и има комплекс от  характерни особености, 
сложност и дори противоречивост. Той трябва да се 
разглежда, дефинира и дори осмисля от всички не-
гови участници, но най-вече от тези, които ще го 
потребяват, т.е хората. Обратното ще бъде самоцел-
на игра на наука и ще носи удовлетворение на чове-
ка сам за себе си без да има полезност за околните. 
Ще се съгласите, че основното благо в тази посока 
е приложимостта на всичко, което правят учените и 
изследователите. В исторически план това се е пов-
таряло достатъчно много пъти в годините, като в 
немалко случаи научните открития са били приема-
ни и оценявани в много по-късен период от време. 
Приемането или отричането на определена научна 
дейност изисква нейното разбиране, усещане или 
одобрение от обществото. Това невинаги е лесна и 
постижима задача от каквато и гледна точка.

Обикновено научните открития, изследвания 
или разработки се публикуват в специализирани 
издания, които са достъпни до ограничен кръг от 
потребители, които се занимават с тази дейност 
или тези издания не са достатъчно публични, т.е. 
имат ограничен достъп или в повечето случаи той 

е платен. Това допълнително усложнява процеса 
на одобрение или възприемане на обстоятелствата. 
Наложилата се необходимост научните разработки 
да бъдат публикувани в реферирани издания, т.е. 
такива, които съдържат научна информация с ви-
сока стойност и са рецензирани, ги е превърнала 
в издания от затворен или ограничен характер на 
достъпност на публикуваната информация. Това 
също е разбираемо, като се имат предвид усилията 
и труда на съответните екипи или конкретни изсле-
дователи да получат обратна престация на своите 
усилия и да бъдат оценени по подходящ и достатъч-
но приемлив начин. 

От друга страна, работата на учените трябва да 
достигне до по-голяма общност, защото тя на прак-
тика е потенциалният ползвател на техния труд. 
Това принуждава или може би правилната дума е 
задължава учени и изследователи да представят 
своите тези, разработки и открития на различни 
форуми многократно, за да достигнат максимал-
но бързо по различни информационни канали до 
потребителя. По този начин обяснено звучи доста 
опростено, но е относително вярно. Едно изследва-
не понякога се представя, рекламира и показва на 
десетки научни конференции, кръгли маси, симпо-
зиуми и изложения и се превръща в сложен, труден 
и продължителен процес на утвърждаване. Това с 
особена сила важи за обществените и социалните 
науки. Съпротивата от страна на научната общност 
в подобни случаи е много сериозна, защото търсе-
нето на нетрадиционни подходи в утвърждаването 
на научните изследвания нарушава общоприетата 
рамка на бавност. Това „дразни“ научната общност, 
която е доста интровертна и дори закостеняла в раз-
биранията си за популяризиране на научните тру-
дове.

Моето разбиране е, че са приемливи почти всич-
ки варианти на представяне, стига те да дадат добър 
резултат и да осигурят надеждна и вярна обратна 
връзка и полезна информация в тази посока. Взаи-
моотношенията между автори (създатели) и полз-
ватели трябва да бъдат повече от топли и искрени, 
за да се установят по достатъчно точен и коректен 
начин пропуски, негативи или несъвършенства.

Промените в Закона за развитие на академич-
ния състав и Правилника на неговото приложение 
търсят отговор на тези въпроси, като се опитват да 
създадат система от критерии, която да бъде изме-
рима за съответната област на висше образование 
и професионално направление. Тази система се об-
служва от Националния център за информация и 
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документи към Министерството на образованието 
и науката. Дали количествените измерители, които 
са заложени в този модел, могат да осигурят необ-
ходимото качествено покритие е трудно да се каже 
и по-скоро отговора е отрицателен. Въпреки всичко 
тази система създава определен ред и видимост на 
резултатите, но за обективност е трудно да се гово-
ри. Особено като се има предвид, че през различни 
периоди са действали различни системи за оценка и 
допустимост, както и различни изисквания. Покри-
ването на определени критерии към днешна дата 
понякога води до невъзможност на някои учени да 
представят адекватна информация, като допълни-
телно затруднение представлява информацията на 
хартиен носител от по-старите периоди, която не 
може да бъде пренебрегвана или отричана.

Това не омаловажава усилията, които се полагат 
в тази посока, да бъдат въведени единни изисква-
ния, които да бъдат отчетени при процедурите за 
хабилитация за академичните длъжност „доцент”и 
„професор”, както и при образователната и науч-
ната степен „доктор” и научната степен „доктор на 
науките”.

Естествено те са диференцирани по определени 
професионални направления, като относителната 
тежест е поставена в няколко основни направле-
ния: статии и доклади, публикувани в научни из-
дания, реферирани и индексирани в световноиз-
вестни бази данни с научна информация; статии и 
доклади, публикувани в нереферирани списания с 
научно рецензиране или публикувани в редактира-
ни колективни томове; цитирания в монографии и 
колективни томове с научно рецензиране; цитира-
ния или рецензии в нереферирани списания с науч-
но рецензиране; ръководство на успешно защитил 
докторант; публикуван университетски учебник 
или учебник, който се използва в училищната мре-
жа и др. Тук особено значение се отделя на публи-
кации, които са в реферираните системи на Web of 
Science и Scopus. Смята се, че изискванията при та-
кива издания са достатъчно високи и оценката на 
публикуваните трудове е отлична. Това, разбира се, 
е въпрос на възприятие от съответния оценяващ (ре-
гистриращ) орган като един от основните критерии 
при определяне качеството на научната дейност на 
самия индивид и на институцията като цяло.

Всичко това пряко кореспондира и с различни 
рейтингови системи, които отчитат определени ста-
тии в определени издания и класират институцията 
по тези показатели, включително и цитирания на 
тези научни доклади, статии или съобщения. Това 

изглежда доста приемливо и адекватно като тех-
нология на оценка, но не винаги резултатът се по-
крива с действителността. Такава оценка се прави 
и в България и в края на всяка година се представят 
резултатите от предходната. Времето за оценка е 
избрано неслучайно. Индексирането на съответни-
те публикации в двете основни системи е продъл-
жителен период, като в някои случаи продължава 
повече от една година. Понякога в тези случаи има 
вероятност част от публикационната активност на 
учените да не бъде коректно и точно отчетена. В 
някои от висшите училища напредъкът се дължи на 
един или няколко учени, които са формирали екип 
и са се утвърдили в общността и могат свободно да 
публикуват в такъв тип издания. Това по определен 
начин изкривява информацията, която се предста-
вя, и води до количествени натрупвания, които не 
кореспондират с общата оценка на институцията. В 
някои от случаите, ако изключим тези няколко уче-
ни от състава на съответното висше училище или 
научна организация, данните, които ще се получат, 
са незначителни.

„Откъсването” на научните изследвания от об-
щественото развитие като цяло са също основен и 
немаловажен по своя характер проблем. Тук въпро-
сите са за какво ни служи това, кога и как ще ни 
бъде полезно или въобще ще ни бъде ли полезно? 
Трябва да изключим чисто теоретичните разработ-
ки, които сами по себе си имат друго значение и 
необходимост.

В последните години Министерство на образо-
ванието и науката във връзка с изпълнение на наци-
оналната политика, свързана с регулярно наблюде-
ние и оценка на научноизследователската дейност 
(ДВ, бр.54/29.06.2018г.), прави оценка на научноиз-
следователската дейност, осъществявана от висши-
те училища и научните организации и фонд „Науч-
ни изследвания”.

Оценката е осъществена на база на индивидуал-
ни карти на отделните организации, които съдър-
жат: обективна информация, изведена от междуна-
родните бази данни и верифицирана от оценяваните 
организации и висши училища; счетоводна справка 
за изразходваните средства по научноизследова-
телски проекти, по договори с индустрията и др. 
и такива, отразяващи експлоатацията на научните 
резултати и данни за защитилите през съответната 
година. докторанти и доктори на науките от регис-
търа на НАЦИД. 
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9. Морето...

РЕТРОСПЕКЦИЯ ОТ ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА
Най-висок дял по обща оценка по системата от 

критерии и показатели заема Българската академия 
на науките, което обективно отразява реалното със-
тояние. Трябва да се има предвид основното пред-
назначение и дейност на самата институция. Това 
по същество дава отговор за определеното и воде-
щото и доминиращото и положение. По отноше-
ние на останалите водещи организации: Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”, Медицин-
ски университет в София, Химикотехнологичен и 
металоргичен университет в София и Технически 
университет в София определя заедно с БАН почти 
2/3 от общия принос към общата оценка. Съсредо-
точаването на научноизследователската дейност е 
концентрирано в столицата и съсредоточено в най-
големите висши училища. Това на практика опреде-
ля София като първостепенен и най-важен център 
във всички направления на тази оценка. Имайки 
предвид неравномерното териториално разпреде-
ление на изследваните организации, което се е сло-
жило по причини от различен характер, като не без 
значение е историческото развитие. Извън столи-
цата се обособяват още няколко научни центрове с 
дефиниран принос към общата оценка в градовете 
Пловдив, Варна, Русе и Бургас. В действителност и 
най-големите извънстолични университети са раз-
положени в тези градове. В общата оценка липсва 
измерим принос на едно от най-големите българ-
ски висши училища - Университета за национално 
и световно стопанство в София.

Фигура 1. Научни организации и висши училища - 
класиране по обща оценка за 2017 г.

Изследването дава почти същата конфигурация 
на подреждане на организациите по научните пуб-
ликации с отворен достъп, като единственото из-
ключение е на Югозападен университет „Неофит 
Рилски” в Благоевград или по-скоро допълнение 
към общата картина на научната продукция със 
свободен достъп (фиг. 1).

Фигура 2. Брой публикации в режим на отворен 
достъп за 2017 г.

Изследването дефинира по критерии и показа-
тели отделните научни направления, като същото 
е направено съобразно разделението или по-точно 
приложението на научната публикация към съот-
ветната научна област - което правят базите данни 
на Scopus и Web of Sciеnce (фиг. 2). Разпределението 
на научната продукция тези бази данни извършват 
по критерии и показатели, които не винаги съвпадат 
с нашата система за оценка (т.е. информацията е не-
съотносима). Това понякога може да изкриви или 
измени класацията по научни направления. Това в 
повечето случаи се определя от научното списание 
или в изданието на научната конференция в което е 
попаднала публикацията. То не винаги отразява съ-
щностните характеристики на научния труд. В об-
щата оценка на висшето училище това изменение 
не може да повлияе. Така в класацията по научни 
направления попадат висши училища, които в своя-
та научноизследователска и образователна дейност 
не извършват такава дейност в това направление. 
Възможно е учени, които участват в определен об-
разователен процес, научните им търсения и ин-
тереси да бъдат в други или няколко направления. 
Това при всички случаи допълва или в най-общи 
линии дава информация за областите на интереси 
на учените и изследователите от определената ор-
ганизация.

Количествените измерители за отделните науч-
ни направления са достатъчно различни като аб-
солютни стойности и тяхното пряко съпоставени е 
невъзможно и в най-общия случай неточно и дори 
невярно.

Представените обобщени изследвания в три от 
основните направления - педагогически науки; ху-
манитарни науки и социални, стопански и правни 
науки, дават интересни резултати, които си заслу-
жават да бъдат интерпретирани и анализирани де-
тайлно.
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В челната класация на две от направления челно 
място заемат университети, чийто основен профил 
на обучение и научни изследвания не е в тези обла-
сти. В най-общия случай би могло да се заключи, 
че в тази посока е насочен финансов ресурс който 
подпомага или насърчава тази дейност. В детайлен 
анализ се установява, че един или двама изявени 
учени в тези области могат коренно да променят 
показателите. Това донякъде изкривява оценката 
в съответното научно направление. При изключва-
нето на данните от тази обобщена оценка коренно 
променя класирането на организациите. Интересен 
детайл е, че водещи учени в определени области 
формират над 65% от общата оценка в направлени-
ето на организацията, а дори се наблюдава и по-ви-
сок процент, достигащ близо 90%. Това налага от 
само себе си въпроса дали тези организации биха 
могли да „претендират” за научен капацитет в това 
направление или би следвало тези изключения да 
бъда представяни отделно и да не бъдат включвани 
в общата оценка.

Прави впечатление относително слабото пред-
ставяне на висшите училища с икономически про-
фил, като единствено Университетът за национално 
и световно стопанство в София е на 7-ма позиция 
и то след организации, като Висшето училище за 
телекомуникации и пощи в София, Националният 
военен университет „Васил Левски“ във Велико 
Търново и Русенският университет „Ангел Кънчев” 
(фиг. 3-5) [11].

Фигура 3. Класация по научни направления. Педа-
гогически науки за 2017 г.

Общата тенденция в развитие на научните из-
следвания е базирана на основата на определени 
количествени измерители (фиг. 6). Трябва да я при-
емаме с определени условности, като непременно 
отчитаме българските особености и съответните 
резултати от предходните години.

Интересно е мнението на Селия Лутербахер от 

Фигура 4. Класация по научни направления. Хума-
нитарни науки за 2017 г.

Фигура 5. Класация по научни направления. Соци-
ални, стопански и правни науки за 2017 г.

Фигура 6. Тенденция в развитието на научните из-
следвания.

Швейцария, която прави интересни тълкования в 
тази посока. Тя споделя, че в научната междуна-
родна общност царства един безпощаден принцип 
„Аз публикувам, значи съществувам”. В тази по-
сока са мислите, че особено значение се отделя на 
количествените измерители, които отчитат броя на 
публикациите и позоваванията им. В Швейцария 
се подготвя реформа, която е свързана с промяна в 
тази посока. „В последните години количествени-
те показатели все по-често се използват за сметка 
на качествените и така на практика няма как да се 
мотивират учените, да не говорим, че този процес 
може да понижи качеството на научните изследва-
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ния. Всичко това би следвало да е свързано с про-
мяна на националната стратегия, която да отчита 
разнообразните дисциплинарни и институционал-
ни изисквания, като се приложат диференцирани 
оценъчни практики”.

АНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКУЩАТА СИТУАЦИЯ
Авторите на изследването отчитат известни за-

труднения на събиране на информацията, които са 
свързани с непълнота на информацията в използ-
ваните бази данни относно публикационната ак-
тивност и цитируемост и най-вече тази, свързана с 
Българската академия на науките и Селскостопан-
ската академия на науките. За обективност на ин-
формацията и балансирането и на съответния при-
нос за 2018 г. се използва период от 1985 г до 2018 
г. за оценка приноса за цитиране, като е коригиран 
коефициентът за цитиране в съответната формула 
от 0,5 на 0,05, което променя и тяхната относителна 
тежест в общата оценка, както и не позволява срав-
няването на резултатите от предходната година. 

При резултатите от наблюдението на научната 
дейност, осъществявана от висшите училища, се 
очертава, че основните научни организации са съ-
средоточени в столицата и това е не само логично, 
като се има предвид, че и основната научна инфра-
структура е тук. Висшите училища с интензивна 
научна дейност са Българската академия на науки-
те, която е безспорен лидер, следвана от Софийски 
университет „Св. Климент Охридски”, Медицин-
ски университет в София, Технически универси-
тет в София и единственото извънстолично висше 
училище - Медицински университет в Пловдив. С 
добре представена научна дейност, която се добли-
жава до лидерите в това отношение, са Химикотех-
нологичен и металургичен университет в София, 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, 
Селскостопанска академия, Медицински универ-
ситет „Д-р Параскев Стоянов” - Варна, Тракийски 
университет - Стара Загора и Югозападен универ-
ситет „Неофит Рилски” - Благоевград.

В групата на задоволително представителите са 
големи университети, като Университет за нацио-
нално и световно стопанство - София, Универси-
тет „Проф. д-р Асен Златаров” - Бургас, УНИБИТ 
- София, Университет по хранителни технологии 
- Пловдив, Русенски университет „Ангел Кънчев”, 
Медицински университет - Плевен, Шуменски 
университет „Еп. Константин Преславски”, Нов 
български университет, Лесотехнически универси-
тет - София, Аграрен университет - Пловдив, Тех-

нически университет - Варна, Варненски свободен 
университет „Черноризец Храбър”, УАСГ - София, 
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и 
Методий” и Минногеоложки университет „Св. 
Иван Рилски” - София.

Най-лошо е състоянието на научната дейност 
или тя е определена като спорадична в следните ви-
сши училища (подредени по низходящ ред): НСА 
„Васил Левски” - София, Стопанска академия „Ди-
митър Апостолов Ценов” - Свищов, Икономически 
университет - Варна, Национален военен универси-
тет „Васил Левски” - Велико Търново, Военна ака-
демия - София, Технически университет - Габрово, 
Национална художествена академия - София, Бур-
гаски свободен университет, Висше училище по за-
страховане и финанси - София, Висше транспортно 
училище „Тодор Каблешков” - София, Национална 
музикална академия - София, Академия за музи-
кално, танцово и изобразително изкуство - Плов-
див, ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров” - Варна, 
Висше училище по мениджмънт - Варна, НАТФИЗ 
„Кръстьо Сарафов” - София, Международно висше 
бизнес училище - Ботевград, Висше строително 
училище „Любен Каравелов” - София, Академия на 
МВР - София и Висше училище по агробизнес и 
развитие на регионите - Пловдив.

Прави впечатление, че едва 11 висши училища 
покриват приемливите критерии за интензивна 
и добра научна дейност, а 19 са с критично ниско 
ниво на същата.

По критерий за научните резултати и тяхното на-
учно въздействие ситуацията е относително същата, 
като към групата на лидерите се включва: Химико-
технологичен и металургичен университет - София, 
Селскостопанска академия и Тракийски универси-
тет - Стара Загора, които по научна дейност са във 
втората група на добре представена такава.

В групата с лоши и критични резултати се 
включват отново 19 висши училища, като техният 
състав е относително непроменен.

Във връзка с резултатите по ефективност извеж-
дат на преден план организации с малък до среден 
брой изследователи пред организациите с голям 
брой изследователи. При тези класации винаги 
трябва да се проверява дали доброто представяне 
на организациите в класацията е плод на систем-
на работа през годините или е резултат на стечение 
на обстоятелствата през годината, за която се прави 
класацията. Научните организации с академичен 
персонал под 150 души не са представени.

Научни организации, получили оценка за ефек-



68

МОРЕТО - ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА

тивност над 1.0, което е отлична оценка, и това са 
лидерите в българската наука. Това без съмнение 
са Българската академия на науките, Софийски-
ят университет „Св. Климент Охридски“ и Меди-
цинският университет в София. Това са научните 
организации, даващи облика на българската наука. 
Методиката на оценка се отразява донякъде небла-
гоприятно на показателите на Техническия универ-
ситет - София, тъй като инженерните списания са 
с по-ниска цитируемост. В групата на организации 
с отлична оценка попадат и три университета с ви-
соки коефициенти на ефективност. Те обаче са с 
академичен състав под 200 души, което най-често 
благоприятства получаването на по-високи коефи-
циенти. 

В годишния доклад на Министерството на обра-
зованието и науката се посочва, че устойчива пози-
ция във всички четири класации намират очаквано 
Българската академия на науките и Софийският 
университет „Св. Климент Охридски”. Убедител-
но място едновременно в топ 10 по показателите за 
научни резултати и тяхното въздействие, възпроиз-
водство на научен капацитет и обществено-иконо-
мическо въздействие заема също така и Технически 
ят университет - София.

Сред топ 10 лидерите в общата класация както 
и в класациите по научни резултати, тяхното въз-
действие и научен капацитет се нареждат Медицин-
ските университети в София и в Пловдив с трайна 
тенденция към увеличаване броя на публикациите, 
което закономерно следва възпроизводството на 
академичния персонал.

Същевременно се наблюдават няколко системни 
несъответствия:

Топ 10 висши училища и научни организации по 
критерий възпроизводство на академичния персо-
нал като УНИБИТ, Югозападен университет - Бла-
гоевград и Университет за национална и световно 
стопанство - София имат сравнително слабо пред-
ставяне в смисъл на публикации и цитирания в изда-
ния, индексирани в международни бази данни. Това 
на свой ред означава, че дисертационните разработ-
ки в тези организации се защитават, без да са под-
крепени с импактни публикации. От една страна, 
възможно обяснение на този проблем е свързано с 
обстоятелството, че в тези организации се извърш-
ва голяма по своя обем дейност, която е специфич-
на за българските литература, история, икономика 
и др., които трудно могат да бъдат публикувани в 
чужбина От друга страна, редно е Националната 
агенция по оценяване и акредитация да обърне осо-
бено внимание на докторските програми, в които 

няма видими резултати в смисъл на международни 
публикации и да ги оценява по целесъобразност.

Сред топ 10 в общата класация се намират Хи-
микотехнологичният и металургичен университет 
- София, Тракийският университет - Стара Заго-
ра, Селскостопанската академия и Университетът 
за хранителни технологии - Пловдив, които имат 
твърде различни позиции в различните класации по 
отделните критерии. Това идва да покаже необхо-
димост от по-целенасочена политика на координа-
ция и синхронизиране на усилията на постоянния 
академичен състав с тези на редовните докторанти 
както в насока съвместни публикации, така и в раз-
витието на проектната дейност с оглед привличане 
на извънбюджетни средства за научноизследова-
телска дейност

На практика вече са се оформили два основни 
научни и образователни центъра в София и Плов-
див, като останалите са в позицията на догонващи и 
особено голяма група на изоставащи. Възможности 
за утвърждавани на допълнително такива се очер-
тават в градовете Варна и Стара Загора, а драстична 
промяна в отрицателна посока бележат Варна, Русе 
и Бургас

Интересни са интерпретациите на препоръките 
в Годишния доклад на министерството, които са 
групирани в пет основни посоки, а именно [12]:

1. Извършената оценка и наблюдение на научна-
та дейност за 2018 г. показва сериозно разминаване 
между постигнатите резултати, което налага сери-
озно преосмисляне на политиките за реорганизира-
не и консолидиране на научния потенциал чрез кон-
центрация на ресурси във функционални обедине-
ния на висши училища и научни организации. Така 
например, ако на територията на едно и също на-
селено място са разкрити 4 научноизследователски 
департаменти с един и същ предмет на дейност, то 
те следва да се оптимизират чрез обединения около 
онзи от тях, който показва най-високи резултати и 
там да се съсредоточи най-голям финансов ресурс. 

2. Университети с малък брой публикации в 
международните бази данни отчитат голям брой 
защитени дисертации за образователната и научна 
степен „доктор”, както и за придобиване на науч-
на степен „доктор на науките”. Това предизвиква 
съмнение в качеството на защитените дисертации. 
Националната агенция по оценяване и акредитация 
да придава значително по-голяма тежест на публи-
кациите, видими в реномирани международни бази 
данни, когато взима решения относно акредитация 
на магистърски и докторантски програми. 

3. Целесъобразно е обособяването на научно-



69

МОРЕТО  И ХОРАТА

изследователски университети, които са в първата 
група на класираните, като се въведе нова методи-
ка за тяхното субсидиране от държавния бюджет и 
съответно приоритизиране при финансиране чрез 
механизмите на националните научни програми. 

4. Формулата за оценка на постигнатите науч-
ни резултати дава изключително висока тежест на 
цитатите върху публикации и патенти. В повечето 
случаи тежестта на цитируемостта е почти десе-
тократно по-голяма от тази на научните трудове, 
въпреки използвания коефициент за двукратното 
намаляване на тежестта им. Немалка част от пуб-
ликациите са в първостепенни научни списания, 
оценявани по строги критерии от съответните спи-
сания (публикации в група Q1). Цитируемостта не 
следва да се пренебрегва специално за по-малка на-
учна общност като тази в България, но и не трябва 
да ѝ се дава подобна тежест. В документите на оце-
няващите агенции във Великобритания и Франция, 
които бяха представени през 2017 г., не се отчита 
изобщо броя на цитатите. Доклади на OECD също 
не препоръчват ползването на цитационни индекси 
и резултати при оценяване на научната дейност. 

5. Българската академия на науките, както и ин-
ститутите на Селскостопанската академия с пре-
димно изследователски предмет на дейност, след-
ва да се разглеждат отделно от висшите училища, 
които имат разнообразни профили на дейност. Ме-
дицинските университети представляват особена 
група в класацията поради няколко фактора. Преди 
всичко е включването на по-голяма част от техния 
академичен състав в лечебно-диагностичната дей-
ност наред с учебната и научната. Това на свой ред 
води и до системна двойна афилиация на академич-
ния състав към висшето училище и лечебното за-
ведение.

Фигура 7. Динамика на научните резултати (брой 
документи в WoS) за периода 2008-2018 год. за ня-
кои сравними с България страни членки на ЕС и 
Сърбия.

България изостава значително в сравнение с 
Гърция (приблизително 4 пъти) в публикуваните 
научни резултати като документи в WoS и от всички 
други страни (от 20 до 50%), но докато български-
ят научноизследователски състав е сравним с този 
на Хърватска, то в сравнение с другите страни той 
е значително по-малък - от 20% (Словакия) до два 
пъти (Гърция, Словения), отнесено към активното 
население в тези страни (фиг.7). 

Фигура 8. Динамика на публикациите в Топ 10 за 
периода 2008-2018 г. за някои сравними с България 
страни членки на ЕС и Сърбия.

Забелязва се устойчивост в по-високо ниво на 
резултатите в България, както и на публикациите в 
топ 10 спрямо резултатите за 2015 г. след въвеж-
дането на Правилника за наблюдение и оценка на 
научната дейност, осъществявана от Висшите учи-
лища и научните организации през септември 2015 
г., което обаче е недостатъчно (фиг. 8).

Фигура 9. Динамика на нормализираното въз-
действие на цитиранията за периода 2008-2018 г. 
за някои сравними с България страни членки на ЕС 
и Сърбия.
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Коефициентът за нормализираното въздействие 
на цитиранията за периода 2008-2018 г. за някои 
сравними с България страни членки на ЕС и Сърбия 
показва, че научното въздействие на получените ре-
зултати в България е над средното световно ниво с 
15% и по този показател България изпреварва зна-
чително Хърватска, Сърбия и Словакия (фиг. 9).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Поради крайната сложност при отчитането и 

оценката от стратегическите и дълговременните 
последствия от социалните мероприятия, което 
безспорно е научната дейност, в рамките на широ-
кия социален подход при определяне на социалната 
ефективност, ние разглеждаме социалната ефектив-
ност от осъществяваните дейности тясно практи-
чески. А това означава най-висока резултативност 
при решаването на конкретен социален проблем. 
Оценката на ефективността на социалните про-
цеси в дадения случай се свежда до задачата по 
оптимизация на социалната управленска дейност 
в процеса на решаването на конкретни социални 
програми чрез програмния подход. А това повече 
от всякога изисква дефинирането на критериите за 
ефективност на социалните процеси и на тази ос-
нова прилагане на подходящи оценъчни методики 
и технологии. 

Въвеждането на подобни системи за оценка би 
породило ред въпроси и критични бележки. Първи-
ят от тях е кой и по какъв начин ще прави тази ка-
чествена оценка. Към настоящия момент приетата 
технология е h индекса, който отчита съответните 
брой позовавания на определена статия и другия 
времеви показател, който се използва той да бъде 
определен за последните 5 години. Различните сис-
теми биха показали различни цифрови измерения, 
защото информационните бази данни са с различ-
на пълнота и достъпност. За различните области на 
висше образование и професионални направления 
могат да се използват различни, които отново ще 
дават относително вярна и точна информация. Ня-
кои ще кажат, че е по-добре да има някаква система, 
отколкото да няма никаква и ще бъдат абсолютно 
прави. Липсата на система от измерими критерии 
доведе до ред парадоксални различия в нивата на 
оценка. Не бих могъл да кажа дали това определя 
качеството на самия кандидат за определена ака-
демична длъжност, но то е своеобразен атестат за 
експертността на съответната комисия. В случая 
- научно жури, което да оцени и класира кандида-
тите. Обикновено конкурсите у нас се провеждат 

само с един кандидат. Това за някои професионални 
направления е просто липсата на други кандидати, 
но понякога е и невъзможност да се заема съответ-
ната длъжност по ред обективни обстоятелства. 
Тези обстоятелства са свързани със затруднения 
в развитието на академичния състав в последни-
те десетилетия, неатрактивност на направлението 
или липса на финансиране за научни изследвания. 
Понякога за кандидатите е неприемливо и местона-
хождението на съответното висше училище. В друг 
случай се толерират само кандидати от вътрешната 
среда, независимо от това че възможният набор от 
външната среда би бил достатъчно голям и добър. 
В този случай работата на експертите би била доста 
по-трудна и конкуренцията по-голяма. Възможни-
ят избор би се спрял на повече от един кандидат. 
Друг въпрос на коректност е последващият избор 
от научния и факултетния съвет. В много случаи те 
са доста разнородни като направления и интереси, 
убеждаваното става трудно и невинаги е свързано с 
обективна преценка и в крайна сметка с правилен 
избор. В този случай се пита дали същите са доста-
тъчно компетентни да променят с изора си крайния 
резултат, независимо че това е вменено в правомо-
щията им.

И ако оставим това настрана като вторичен про-
блем, то търсенето и намирането на подходящи 
кандидати на този твърде ограничен пазар на труда 
на учени и изследователи довежда до затворен ци-
къл. Не е тайна, че част от университетите са място 
на препитание на цели фамилии от години. В това 
няма нищо лошо, защото занаят се предава от по-
коление на поколение, но доколко възможностите 
на нашите деца се покриват с нашите житейски и в 
частност научни интереси? Едва ли е така, но е дос-
татъчно лесен вариант, подпомогнат от академич-
ната автономия. Подобно изследване би дало пла-
шещи резултати на близост и взаимовръзки. Особе-
но интересни развития се наблюдават в по-малките 
общности, като процесите там се саморегулират от 
този фактор.

Промяната, към която сме тръгнали, търси оп-
ределена справедливост и точност, но едва ли ще 
я постигнем само с тези корекции в законодател-
ството. По-скоро тя трябва да бъде свързана с та-
кива в управлението на системата. Много често се 
говори за мандатност, креативност, стратегии и т.н., 
в общия случай е свързана с моделиране на нагла-
сите на общите събрания по определен начин, кой-
то в някои случаи граничи с нормите на морала и 
закона. Въпреки това процедурите са законни и не 
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особено морални. Доказателства в тази посока има 
много и постоянно. 

Невинаги демократичните правила позволяват 
да се избират най-способните и най-компетентни-
те, а понякога дори и не дават възможност за изява 
на част от учените по ред причини. Това е проблем 
от общ характер, който с по-голяма сила е прило-
жим за академичната общност. Тук индивидуално-
стите са много и в различни посоки. Обединяването 
понякога е за сметка на избор, който е свързан по-
скоро с други обстоятелства, а не с качествата на 
индивида. Промяната в тази посока е възможна, ако 
при този избор има конкурс, почиващ на максимал-
но обективни критерии.

В настоящото развитие на обществото наука са-
мостоятелно няма как да се прави, както и същест-
вуването на науката сама за себе си е невъзможно 
и немислимо. Това налага работата в по-широки 
екипи и сътрудничеството в различни направления. 
Също така налага и развитието на интердисципли-
нарния подход и развитието на учения в различни 
посоки и плоскости. Тава не прави човека/учения 
„пенкилер”, а го прави далеч по-способен да отго-
вори на динамиката на изискванията на бързо про-
менящата се среда.

Намирането на такава система от социални кри-
терии, която максимално добре и възможно дос-
татъчно справедливо да опише и остойности този 
социален процес, е доста трудна задача, която изис-
ква анализирането на голяма по обем информация 
и провеждането на изследвания от различен харак-
тер, които да позволят „построяването” на такъв 
механизъм, който да отговори, от една страна, на 
очакванията, а от друга страна, да постигне относи-
телно точна и вярна оценка на тези процеси.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Станкевич, В. (1998). Йоханес Гербер - един 

от създателите на немската микроикономика на въ-
оръжените сили, С. УИ Стопанство, 1998.

2. Семерджиев, Ц. (2007). Стратегия: среда, ре-
сурси, способности, планиране. С. 2007, с.214. 

3. Терзиев, В. (2014). Възможности за повиша-
ване на ефективността на социалната адаптация на 
военнослужещи, освободени от военна служба. Из-
дателство „Примакс” - Русе, 2014.

4. Теория социального управления. (1996). К., 
1996.

5. Марков, М. (1982). Технология и еффектив-
ность социального управления. Пер. с болг. М. 
1982. 

6. Тернер, Дж. (1985). Структура социологиче-
ской теории. М. 1985.

7. Теория и методика социальной работьi. 
(1996а), M. 1996.

8. Терзиев, В. (2013). Въздействие на политики-
те на пазара на труда за осигуряване на заетост. Из-
дателство „Дема Прес”- Русе, 2013.

9. Основьi современного социального управле-
ния. (1999). М. 1999. 

10. Основьi современного социального управле-
ния: теория и методология. (2000). М. 2000.

11. Терзиев, В. (2019). Общественото развитие 
и науката като наука, която способства да вървим 
напред. Управление и образование, Университет 
„Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас, 15, 2019, 2, стр. 
97-104, ISSN 1312-6121.

12. Доклад на Комисията към Министерството 
на образованието и науката за наблюдение и оценка 
на научноизследователската дейност, осъществява-
на от висшите училища и научните организации за 
2018 г., (2019а).



72

МОРЕТО - ГРАНИЦА ИЛИ ВРАТА

ИНТЕГРИРАНЕ НА ПРО-
ЕКТНИЯ РИСК В СТРАТЕ-
ГИИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИ-
ИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕК-
ТОР
Евелина Парашкевова 

Доцент, Ph.D., Стопанска академия „Д. А. Ценов”, 
Свищов;  e.parashkevova@uni-svishtov.bg 

Резюме: Основната цел на статията е да 
представи възможностите за включване на 

процеса по управление на проектния риск в орга-
низационните стратегии за управление на риска в 
публичния сектор. Относителната откъснатост 
на проектния риск от системите за управление 
се явява слабост в организационното функциони-
ране. Интегрирането на процеса по управление на 
проектния риск в цялостната система за управле-
ние, и по-конкретно в стратегиите за управление 
на риска, съществено допринася за повишаване на 
организационната култура. Така се изгражда и 
практика за системно и целенасочено въздействие 
върху рисковете, съпътстващи всеки проект.

Ключови думи: риск, несигурност, проект, пуб-
личен сектор.

Abstract: The article aims to present possibilities 
for integrating project risk management processes 
into public sector organizational risk management 
strategies. The relative isolation of project risk from 
management systems is a weakness in organizational 
functioning. Integrating project risk management proc-
esses into the overall management system and in risk 
management strategies in particular, significantly con-
tributes to enhancing organizational culture. Thus, a 
practice is established for systematic and purposeful 
impact on risks accompanying each project.

Keywords: risk, uncertainty, project, public sector.

I. ВЪВЕДЕНИЕ
Всяка организация от публичния сектор в Бъл-

гария има задължението да разработи стратегия за 
управление на риска. То произтича от разпоредбите 
на Европейския съюз, които са имплементирани в 
националното законодателство. Съгласно Закона за 
финансово управление и контрол и Методическите 

указания на Министерството на финансите на стра-
ната стратегията за управление на риска трябва да 
осигури разумна увереност, че целите на организа-
цията ще бъдат постигнати. 

Предизвикателствата пред риск мениджмънта са 
свързани с недостатъчната експертиза, опит и раз-
биране на държавните служители по отношение на 
съпътстващия организационното функциониране 
риск. А що се отнася до управлението на проект-
ния риск и интегрирането в цялостната стратегия 
за управление на риска, ограниченията са свързани 
с отсъствие на нормативна регламентация, методи-
ческа помощ и цялостна концепция за нуждата и 
начина по който трябва да се обвържат различните 
видови и групи рискове в един стратегически за ор-
ганизацията от публичния сектор документ.

II. НОРМАТИВНА И МЕТОДОЛОГИЧНА РАМ-
КА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА В ПУБЛИЧ-
НИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Нормативната и методическата база в България 
въвеждат изискването за задължително управление 
на риска в публичния сектор. До 2007 г. този процес 
е бил случаен, иницииран от ентусиасти иноватори в 
отделни публични организации, а оценките са били 
предимно субективни. След влизането в сила на За-
кона за финансово управление и контрол в публич-
ния сектор (Закон за финансово управление и кон-
трол в публичния сектор, Обн. ДВ. бр. 21 от 10 март 
2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 12 февруари 
2019 г.) този процес става задължителен елемент 
на финансовото управление и контрол. Управлени-
ето на риска е част от управленската отговорност 
на ръководителите на организациите от публичния 
сектор. В тази връзка те имат ангажимент да утвър-
дят „стратегия, която се актуализира на всеки три 
години или при настъпване на съществени промени 
в рисковата среда” (Закон за финансово управление 
и контрол в публичния сектор, Обн. ДВ. бр. 21 от 
10 март 2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 12 
февруари 2019 г.).

Самият процес по управление на риска включ-
ва „идентифициране, оценяване и контролиране на 
потенциални събития или ситуации, които могат да 
повлияят негативно върху постигане целите на ор-
ганизацията, и е предназначен да даде разумна уве-
реност, че целите ще бъдат постигнати” (Народно 
събрание, Обн. ДВ. бр. 21 от 10 март 2006 г., посл. 
изм. и доп. ДВ. бр. 13 от 12 февруари 2019 г.). На 
практика това означава, че целеполагането е в осно-
вата на управлението на риска. 
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10. Морето...

Административните структури в РБългария 
имат задължение ежегодно да поставят цели за 
дейността си, които да осигуряват изпълнението 
на стратегическите им цели. Задължението произ-
тича от разпоредбите на чл. 33а от Закона за адми-
нистрацията (Закон за администрацията, Обн. ДВ. 
бр. 130 от 5 ноември 1998 г., посл. доп. ДВ. бр. 80 
от 28 септември 2018 г.) и е вменено чрез измене-
нието на закона през 2006 г. Същият закон, чл. 63, 
регламентира и задължението за оповестяването на 
отчетите за изпълнение на целите на съответната 
административна структура. Това се осъществява 
чрез изготвяне на годишен доклад за дейността на 
всяка публична организация, разпоредител с бю-
джет (Парашкевова, 2015). 

За да бъде адекватен процесът по управление 
на риска в организациите от публичния сектор, те 
трябва да имат ясна йерархизация на целите, кое-
то означава дефинирането на стратегическите цели 
неизменно трябва да бъде свързано с тяхната детай-
лизация в оперативни. 

Оперативните цели имат своите специфики, ко-
ито им придават едно по-различно значение при 
изпълнение на работните процеси в публичния сек-
тор. Тези специфики най-общо са:

- съотносимост - оперативните цели в публич-
ния сектор допринасят за постигането на стратеги-
ческата цел;

- измеримост - оперативната цел може да бъде 
измерена по отношение на степента на нейното по-
стигане, като тази измеримост се свързва с посока 
на изменение на показателите;

- управляемост - съответната администрация 
трябва да е в състояние да допринесе значително 
за постигането на дадена оперативна цел, т.е. целта 
трябва да е в обхвата на интервенциите, които може 
да реализира съответната администрация;

- отговорност - всяка оперативна цел се обвързва 
с конкретно отговорни административни структури 
или длъжностни лица, които имат водеща роля за 
реализиране на оперативната цел;

- проспективност - администрацията трябва да 
знае към какво се стреми, т.е. достигнатите цели не 
трябва да бъдат отново обект на планиране;

- реалистичност - оперативните цели са реалис-
тични и постижими, те задължително са в съответ-
ствие с текущата ситуация и отчитат тенденциите в 
развитието на външната среда;

- времеви хоризонт - оперативните цели задъл-
жително визират определен срок в рамките на кой-
то трябва да бъдат изпълнени;

- ориентираност към заинтересованите страни и 
целевите групи - в случай че е възможно, оператив-
ните цели следва да бъдат насочени към конкретни 
целеви групи в обществото, а ако това не е възмож-
но трябва да бъдат поне идентифицирани заинтере-
сованите страни от реализацията им;

- ресурсна осигуреност - последната, но не и по 
важност специфика, е свързана с факта, че опера-
тивните цели задължително са ресурсно осигурени 
чрез включването им в разчетите за бюджетния пе-
риод. 

Оперативно целеполагане е свързано и с почти 
всички други процеси, протичащи в администра-
цията като например: бюджетен процес, управление 
на риска, управление на човешките ресурси, инвес-
тиционен процес и т.н., т.е. то е с голяма важност 
и формалното му осъществяване оказва пряко или 
косвено влияние върху цялостното функциониране 
на администрацията в почти всички области на по-
литика (Парашкевова, 2015). На оперативно ниво е 
задължително ежедневното изпълнение на проце-
дурите за управление на риска (Министрество на 
финансите, 2019), за да се осигури адекватно про-
тичане на останалите процеси.

В Консолидирания годишен доклад за вътреш-
ния контрол в публичния сектор Р България за 2018 
г. се посочва, че „управлението на риска в органи-
зациите от публичния сектор все още се нуждае 
от последователност на усилията, стабилност и 
осигуряване на обвързаност с идентифицирани-
те цели. Необходимо е да се осигури участие на 
служителите в обучения, свързани с въвеждането 
и функционирането на управлението на риска в 
организациите от публичния сектор, с оглед оси-
гуряване на резултатни и адекватни процедури по 
управление на риска. Интегрирането на управлени-
ето на риска в работата на организациите от пуб-
личния сектор ще подпомогне модернизирането на 
вътрешния контрол и ще доведе до повишаване на 
ефективността и ефикасността на процесите” (Ми-
нистерство на финансите, 2019). В същото време 
от Доклада за състоянието на администрацията за 
2018 г. става ясно, че основен акцент в обученията 
на служителите са теми, свързани с управление на 
администрацията и по-конкретно „стратегическо 
планиране, публични политики, управление на из-
пълнението, управление на промяната, управление 
на проекти, управление на качеството, управление 
на риска и др.” (Министерски съвет на РБългария, 
2019).

От методологична гледна точка в Указанията 
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за осъществяване на управленската отговорност в 
организациите от публичния сектор се посочва, че 
всеки един ръководител трябва да осигури следните 
управленски действия спрямо управлението на ри-
ска: „1) Да осигурява наличието и функциониране-
то на надеждна система за управление на риска, съ-
гласно утвърдена стратегия за неговото управление 
и да извършва редовен преглед на стратегията. 2) 
Да създаде условия и предпоставки за интегриране 
управлението на риска в процеса на планиране и 
вземане на решения” (Министрество на финансите, 
2019). В същото време се констатира, че „оценката 
на риска, която трябва да бъде съществен момент 
при вземането на ключови решения от ръковод-
ството, се разглежда като ненужно увеличение на 
бюрокрацията и в резултат на това управлението на 
рисковете по места в голяма степен e неефективно 
или липсва. Именно тази логика води до вземане на 
немалко управленски решения при вече случили се 
негативни ситуации и реализирани рискове” (Ми-
нистрество на финансите, 2019).

В Стратегията за развитие на финансовото уп-
равление и контрол и вътрешен одит в публичния 
сектор в Република България за периода 2016-2020 
г. подобряването на състоянието на процеса по уп-
равление на риска е поставено като цел, която се 
планира да бъде постигната чрез поредица от мер-
ки, свързани с подобряване на стратегиите за упра-
вление на риска, повече обучения, институциона-
лизиране на вътрешни органи и др. (Министерски 
съвет на Р България, 2016).

В резултат на контент анализа на тези страте-
гически анализи и документи на национално ниво 
може да се направи изводът, че управлението на 
риска в българските административни структури 
е формално и се възприема от служителите като 
нещо излишно и ненужно, т.е. организационната 
култура и среда са неблагоприятни за осъществява-
не на риск мениджмънт.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗА-
ЦИИ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ

Рискът е понятие със сложно и комплексно съ-
държание, в чиято основа стои обективно същест-
вуващата неопределеност, неизвестност и относи-
телно вероятностен характер на процесите и яв-
ленията и вероятностният характер на процесите 
(Еремин, 2010).

Рискът е естествено нормално явление, което е в 
основата на протичащите промени в обкръжаваща-
та среда (Андреева, 1997, стр. 75). 

Рискът не е опасността от възможен неблагопри-
ятен изход от непостигане на целите, а свойство, 
черта, характеристика, която се носи от конкретна 
организационна или проектна дейност или процес 
и представлява част от системната несигурност 
(Гранатуров, 2010, стр. 208).

Рискът се свързва с висока степен на несигур-
ност по отношение на постигането на поставените 
цели. „Управлението на риска се възприема като 
избор между постигането на определена цел чрез 
алтернативни средства и резултати, в условията на 
вероятност и несигурност. Определението се свърз-
ва с очакваната промяна и нейното позитивно или 
негативно влияние върху субекта” (Костадинова, 
2012). От тази гледна точка е изключително важно 
управлението на риска да бъде интегрирано в ра-
ботните процеси на администрацията и да носи ин-
формация на всички нива при вземането на реше-
ния. По този начин се осигурява положителна кул-
тура спрямо него, която се определя като „набор от 
насърчавани и приемливи поведения, дискусии, ре-
шения и нагласи за поемане и управление на риска 
в дадена институция” (Risk Management Association 
and Protiviti, 2014). 

Управлението на риска е сложна задача, която 
трябва да се базира на ясно дефинирани организа-
ционни параметри, цели и задачи, детайлно описа-
ние на протичащите процеси и анализ на потенци-
алните слаби страни и заплахи на околната среда, 
предвидените реакции на идентифицираните ри-
скове и остатъчната стойност на риска, начина на 
комуникиране по отношение на процеса. Добро 
планиране в публичния сектор би дало добри ре-
зултати при регулярно актуализиране на рисковите 
нива и диагностициране на нововъзникнали риско-
ве (Парашкевова, 2009).

Все пак трябва да се отбележи, че публичният 
сектор е силно детерминиран и бюрократизиран, 
което усложнява управлението на риска (Leung, 
2008). Освен това заинтересованите страни са мно-
гобройни, особено при дефинирането на публични-
те политики, където често интересите са противо-
положни (Braig, 2011). В същото време рисковете 
пред публичните организации са най-различни и 
често са изменчиви както по вероятност от настъп-
ване, така и по въздействие върху субекта. Това ин-
дикира, че управлението на риска трябва да бъде 
флексибилно и проактивно спрямо промените в 
рисковата среда и риск апетита на организацията 
(Парашкевова, 2017).

Основните предизвикателства пред процеса по 
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управление на риска в публичните организации се 
свързват с (Braig, 2011): 1. Цели на мисията, които 
надделяват над другите съображения; 2. Чести про-
мени в ръководните позиции и напускане на служи-
тели с опит; 3. Ръководители, които нямат познания 
за управление на риска; 4. Разделяне на оперативни-
те бюджети от бюджетните програми, т.е. липса на 
програмно бюджетиране; 5. Липса на ясни и едноз-
начни показатели за измерване на риска; 6. Сложни 
процедури и инструкции; 7. Ограничена култура за 
управление на риска и риск апетит.

Самият процес по управление на риска в орга-
низация от публичния сектор може да бъде разде-
лен на два отделни подпроцеса: 1) Анализ на риска, 
където попадат идентифицирането и квантифици-
рането на рисковете, както и тяхната класификация 
според силата на въздействието им върху органи-
зацията и вероятността от настъпване; 2) Същин-
ско управление на риска, където се осъществяват 
дейности като планиране, вземане на решение за 
реакция, документиране, мониторинг и контрол 
и актуализация. Тези два подпроцеса са свързани 
и протичат циклично. Границите им трудно биха 
могли да бъдат определени, като те се повтарят не-
прекъснато във времето. Основните параметри на 
тези подпроцеси са имплементирани в стратегията 
а управление на риска. Тя има за цел да подпомогне 
управлението на риска, като очертае стратегическа 
рамка за осъществяване на риск мениджмънта. В 
методическите разработки на Министерството на 
финансите на България се предлага един образец 
на стратегия (Министерство на финансите, 2010), 
който обаче има редица несъвършенства. Той по-
скоро има характер на инструкция, а не документ 
със стратегическа насоченост. Факт е обаче, че вече 
почти 10 години стратегии по този модел съществу-
ват в администрациите, което допълнително утеж-
нява управлението на риска и го формализира.

Разработването на една стратегия за управление 
на риска трябва да дава отговор на въпроси със стра-
тегически характер. Такива са: каква е връзката на 
документа с останалите стратегически документи 
на администрацията и как е осигурена тази обвър-
заност; какви са основните цели и задачи на страте-
гията; какъв е риск апетитът на организацията; как-
ви методи за диагностика, анализ, оценка на риска 
се прилагат; какви реакции и спрямо кои рискове се 
избират и как ще се оценява тяхната ефективност; 
какви действия за мониторинг и документиране ще 
се изпълняват; каква ще е системата за докладване 
и за предприемане на корективни действия; какви 

резултати се очаква да бъдат постигнати и как ще 
бъдат измерени; какви ресурси са нужни за изпъл-
нение на стратегията. 

Проблемите пред публичния сектор в България 
по отношение управлението на риска са свързани 
основно с разработването и последващото прила-
гане на стратегиите. На практика това означава, че 
трудностите са свързани с цялостното управление 
на риска, тъй като стратегията е резултат от работа-
та по управление на риска. 

Без да се спираме на методическите въпроси, 
свързани с разработването на един стратегически 
документ, представяме една опростена, но съдър-
жателна структура на Стратегия за управление на 
риска на организация от публичния сектор, която 
включва следните индикативни раздели (Парашке-
вова, 2009):

1. Въведение. Тук се посочват основанията 
(външни и вътрешни нормативни документи) за из-
готвянето на Стратегия за управление на риска. Оп-
исват се използваните подходи за идентификация и 
оценка на установените рискови области в дейност-
та на организацията. Посочва се базата и начинът 
на изготвените и предложени реакции (контролни 
дейности) за достигане на разумно ниво на риска. 
Дефинира се мястото на тази стратегия спрямо ос-
таналите стратегически документи на публичната 
институция.

2. Организационна рамка. Посочват се организа-
ционните цели, възможностите на организацията за 
противодействие на рискови фактори, прилаганите 
в практиката принципи и основните предпоставки 
за съществуване и наличие на рискови области, дей-
ности и процеси. Описват се съществуващи контро-
ли в институцията и се посочва нивото на тяхната 
обективност, както и благоприятни предпоставки за 
ефективно управление на риска в организацията.

3. Анализ и оценка на състоянието. Описва се 
състоянието на организацията, рисковите сфери 
на дейности и конкретни работи, които носят ви-
сок риск за организацията и за нейните елементи. 
Представя се анализа на съществуващия и потен-
циален риск в работата на публичната институция, 
на база на предварителна идентификация на риско-
вете и тяхното обективно оценяване. Препоръчва 
се представяне на рисковете на всяко направление, 
което е изследвано поотделно, без да се преплитат 
данните и да се правят общи изводи за състоянието 
като цяло (напр. по области обхванати от анкетни 
карти).

4. Стратегически цели. Описват се най-важни-
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те цели, към които е насочена стратегията. Те са 
дългосрочни и се отнасят до цялостното развитие 
на дейността на организацията. Дефинира се риск 
апетитът на институцията.

5. Специфични цели. Посочват се конкретните 
цели, които ще се постигнат с тази стратегия. Те 
са конкретни - на ниво функционална област, длъж-
ност и имат по-ограничен обсег, но всички те до-
принасят за постигането на стратегическите цели.

6. Мерки за управление на риска. На база на оп-
исания рисков профил и на направени препоръки, 
експертни мнения и проучена практика се набеляз-
ват контролни мероприятия, целящи снижаване на 
риска както за организацията като цяло, т.е. при-
ложими за цялата дейност, така и специфични - за 
отделни функционални направления или другите 
избрани реакции на риска.

7. Заключение. Посочва се начинът за реализи-
ране на стратегията и за наблюдение и контрол, за 
документиране и докладване на изпълнението, как-
то и отговорните за това длъжностни лица.

8. Терминология. Представят се специфични из-
рази, употребени с конкретно значение в Стратеги-
ята за управление на риска (ако има такива).

9. Препратки. Описват се външни и вътрешни 
за организацията нормативни документи, правила, 
инструкции, указания и др., които кореспондират 
със Стратегията за управление на риска.

Място в тази стратегия е нужно да намери и уп-
равлението на риска в проекти. В аналитичната и 
стратегическата част задължително трябва да бъдат 
интегрирани дейности, насочени към достигане на 
адекватни спрямо риск апетита на организацията 
нива на риска, съпътстващ всеки проект.

IV. КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНО УПРА-
ВЛЕНИЕ НА РИСКА В ПРОЕКТ В ПУБЛИЧНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Рискът на проект е проявление на колебанията 
във фактори на обкръжаващата вътрешна и външна 
среда и тяхното въздействие върху организацията, 
проекта или хода на текущия процес. Проектният 
риск се характеризира с неопределеност, тъй като 
винаги се отнася за бъдещето. „Неопределеността е 
свързана с липсата на достатъчно информация, ос-
вен действието на случайни фактори. Тези фактори 
оказват допълнително влияние върху възможността 
за обработка на информацията и вземането на ре-
шения” (Николова, 2011). 

Успешното управление на проекта се свърз-
ва с наличието на култура за управление на ри-

ска (California Department of Transportation, 2012). 
Културата се определя не само от риск апетита на 
организацията, но и от уменията за работа в екип, 
ефективността, разпределение на собствеността 
върху работните процеси и свързаните с тях риско-
ве. Проектно ориентираните организации прилагат 
индивидуален подход за управление на риска и към 
всеки отделен проект и група дейности (Парашке-
вова, 2015)

Новата парадигма за управление, върху която 
акцентира проектното управление, се характеризи-
ра с овластяване и делегиране на права и отговор-
ности, непрекъснат стремеж към организационна 
промяна, усъвършенстване на работните процеси, 
насърчаване на работата в екип и в мрежа, ориен-
тация към клиентите, т.е. потребителите на публич-
ни услуги. Ефективността на този тип управление 
се свързва с ангажираността на проектните екипи 
към цялостния процес по реализацията на проек-
та, спазването на конкретни срокове и постигането 
на резултати от всеки един член на екипа, при на-
личие на висока мотивация за реализируемост на 
проектните цели. Това означава и висока степен на 
приобщеност на служителите към управлението на 
проектния риск. 

Трябва да се отбележи, че различията в проце-
са по управление на риска предполагат и индиви-
дуален подход към всеки проект, в зависимост от 
фазата, в която се намира. Основните фази на про-
екта зависят от конкретния случай, но най-общо са: 
концептуализация; проектиране, оценяване и пла-
ниране; изпълнение; усвояване и функциониране 
през стартовата фаза (Георгиев, 2008, стр. 18). По 
тази причина е препоръчително да се даде по-голя-
ма свобода и автономия на членовете на екипа при 
управление на проектния риск. Това е и една от ос-
новните характеристики и същевременно предим-
ства на гъвкавото управление на проект.

Предложената концептуална рамка се основава 
на схващането, че управлението на риска в публи-
чен проект трябва да бъде част от Стратегията за 
управление на риска в публичния сектор. Това не 
означа, че рисковете за всеки отделен проект трябва 
да бъдат идентифицирани, анализирани, оценени, 
набелязани реакции и т.н. и да бъдат включени в 
стратегията на организацията. Тук се има предвид в 
стратегията да се разпишат адекватни мерки, подхо-
ди и инструменти за управление на проектния риск 
в контекста на риск апетита на организацията.

При конвенционалния риск мениджмънт самото 
управление на риска в проект предполага разрабо-
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тване на план за управление на риска в проект и 
риск регистър, които да отчитат както организа-
ционната стратегия за управление на риска, така и 
организационния риск регистър. Именно по този 
начин се осигурява интеграцията.

Ако организацията и стратегията ѝ за управле-
ние на риска в проект предвиждат прилагането на 
иновативни или гъвкави подходи за управление, те 
трябва да бъдат рамкирани, за да могат да намерят 
конкретно приложение в отделните проекти. В този 
смисъл стратегията се разглежда като една отправ-
на точка при избора на подходи за управление на 
риска в проект, без обаче да се излиза извън органи-

зационната рамка, поставена в нея.
Подходите за интегриране риска в проект и стра-

тегията за управление на риска са най-общо два: от-
горе-надолу и отдолу-нагоре. При първия центра-
лизмът е водещ. Рамката е предварително зададена 
в стратегията за управление на риска и управлени-
ето на проектния риск трябва да се стреми да се 
впише в нея. Вторият дава възможност практиката 
на организацията по управление на риска в проек-
ти да намери място в Стратегията за управление на 
риска и по този начин да се даде широта на рамка-
та на рискмениджмънта в бъдещите проекти. Като 
комбинацията от двата подхода се явява смесеният, 

Фигура 1: Концептуална рамка за интеграция на управлението на проектния риск в Стратегията за 
управление на риска на организация от публичния сектор.
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който на база на съществуващата централизирана 
рамка намира възможност за най-висока степен на 
приближение спрямо спецификата на всеки кон-
кретен проект. При него се дава по-висока степен 
на свобода и автономност на вземаните решения от 
отговорните за проекта лица.

Едно актуално развитие на концепцията за уп-
равление на риска се явява създаването на рамка на 
риск интелигентността в организацията. Първата 
стъпка за внедряването ѝ е създаването и изпълне-
нието на стратегия. Тя, наред с останалите дейности 
по идентифициране, анализ, оценка, измерване, на-
белязване на реакции и т.н., е резултативна величи-

на от способността на организацията да управлява 
риска. Способността включва три направления: 1) 
Управление на риска; 2) Експертиза за управление 
на риска; 3) Технологии (фиг. 2).

В основата на интелигентното управление на 
риска стои разбирането, че този процес осигурява 
взимането на информирани решения. Това 
предполага в управленски аспект да се акцентира 
върху управлението чрез цели и провеждане 
на устойчиви действия за тяхното постигане, а 
също и върху развитие на експертен капацитет за 
идентифициране, оценка и анализ, измерване и 
набелязване на адекватни реакции спрямо риска. 

Фигура 2: Рамка на риск интелигентността.

Адаптирано по: Deloitte. Въведение в управлението на риска. Материали от обучение по проект „Засилване 
на управленската отговорност и укрепване на финансовото управление и контрол в централната и 
общинската администрация”, 2010.
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Непрекъснатото усъвършенстване на реакциите, 
включително и на дефинираните контроли, 
документирането, мониторингът и докладването 
са неразделна част от процеса по управление на 

риска както по отношение на организацията, така 
и по отношение на конкретен проект. Все пак до 
каква степен процесът ще бъде успешен зависи 
предимно от степента на зрялост на организацията 

Степен на зрялост 
на процеса по 
управление на 
риска в проект

Основни характеристики

Неразвито 
управление на риска

Нерегламентирано, частично и хаотично управление на риска в организацията, базирано 
на индивидуална инициатива и опит.
Неразбиране на процеса по управление на риска от по-голямата част от служителите.
Липса на организационна култура и воля на ръководителя да внедри този процес в упра-
вленската система на организацията от публичния сектор.
Отсъствие на управление на риска в проект.

Фрагментирано 
управление на риска

Прилагане на отделни дейности по управление на риска, но без да имат процесен харак-
тер.
Отсъствие на ясна връзка между организационни цели и мерки за управление на рискове-
те.
Липса на планирана реакция спрямо рисковете, отсъствие на превенция.
Осъзнато разбиране от ръководството за необходимостта от управление на риска.
Управлението на риска в проект се осъществява само при наличие на специално изисква-
не, например от финансираща институция и то е формално.

Централизирано 
управление на риска

Наличие на политика и стратегия за управление на риска в организацията.
Формална идентификация и оценка на риска, без връзка с организационните цели.
Прилагане на стандартизирани и рутинни реакции спрямо рисковете.
Неясни канали за комуникация и разнообразни форми на документиране на рисковете.
Наличие на адекватна управленска воля и тон на върха по отношение на интегрирането 
на управлението на риска в организационните процеси.
Управление на риска в проект съобразно изискванията на финансираща организация и 
риск регистъра на организацията.

Системно управление 
на риска

Реално прилагане на стратегията за управление на риска.
Ангажираност на ръководството с управлението на риска в организацията.
Прозрачно конструиран риск регистър.
Широко участие за определяне на риск апетита.
Рискът е интегриран в цялостното управление на организацията.
Управлението на риска е системен и структуриран процес.
Изграждане на капацитет за управление на риска чрез обучения, тренинг и т.н.
Управлението на риска в проект е интегрирано в организационната стратегия за упра-
вление на риска и се осъществява съобразно утвърдените в организацията процедури и 
съществуващ опит.

Интелигентно 
управление на риска

Управлението на риска е част от стратегическия мениджмънт на организацията.
Използват се различни модели с цел прогнозиране на риска и разработване на сценарии 
за реакции.
Управлението на риска е неразделна част от работните процеси и се базира на утвърдени 
правила, процедури, инструкции, на изградената експертиза и на поуките от опита.
Насърчава се подхода отдолу-нагоре при управлението на риска, като всеки разбира сво-
ите ангажименти по отношение управлението на риска в рамките на предоставените му 
правомощия.
Управлението на риска в проект е тясно интегрирано във философията на организацията, 
като се стимулира иновативността и внедряването на гъвкави методи за управление на 
риска.

Таблица 1: Матрица на организационна зрялост за управление на риска в проект.
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по отношение управлението на риска (табл. 1).
Достигането на високо ниво на зрялост на 

организацията по отношение на управлението 
на риска в проекти означава, че ръководството и 
всички ангажирани служители разбират важността 
на процеса, стремят се да го интегрират във 
всички дейности и работни процеси на публичната 
институция и инвестират нужните ресурси и 
усилия, за да имат разумната увереност, че целите 
на проектите ще бъдат постигнати в контекста на 
организационната стратегия за развитие.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Публичният сектор в една развиваща се общест-

вена и икономическа среда, каквато е българската, 
е изправен пред редица предизвикателства. Мно-
жеството проблеми, които изискват бързо реша-
ване често изместват от дневния ред въпросите, 
свързани с управлението на риска. Прилагането на 
традиционни модели за управление на публични 
институции не акцентират върху важността риск 
мениджмънта. Конвенционалното управление в ад-
министрациите не стимулира иновативността и въ-
веждането на нови подходи. Общественият ресурс, 
с който оперират административните структури, не 
предполага риск анализ, който е типичен за бизне-
са. Това е и в основата на отсъствието на разбиране 
за необходимостта и важността на управлението на 
риска както по отношение на отделен проект, така и 
за организацията като цяло.

Частичното управление на риска не е нито 
ефективно, нито целесъобразно. Достигането на 
високо ниво на зрялост по отношение на цялостно 
и интегрирано управление на риска в съответствие 
с концепцията за управление чрез цели предполага 
един пълен преглед на съществуващата във всяка 
организация практики, извършване на самооценка 
и дефиниране на конкретни мерки и области за 
подобрение или цялостно внедряване на реално 
работеща система за управление на риска.
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Резюме: Дефинирането на социалната ефек-
тивност и социалната технология е в осно-

вата на методите и моделите за оценка, вземащи 
предвид широкия набор от обективни и субек-
тивни фактори. Методиките за оценка на ефек-
тивността на социалните програми (проекти) са 
свързани с насочеността на социалната система 
към социална защита и социално обслужване на 
населението и използването на процесния подход 
и прехода към програмно-целеви методи, очерта-
вайки основни проблеми, механизми за социални 
услуги и задачи за измерване, определяши базовите 
изисквания към оценката на ефективността на 
социалното програмиране и различните етапи. 
Разглеждайки всички тези въпроси, изследването 
предлага модел за оценка на ефективността на 
социалното програмиране, базиран на подхода 
на „организационната ефективност”, обхващащ 
съвкупността от определени елементи - система 
за придобиване на ресурси, избор на цели, оценка 
на въздействието на външната среда, избор на 
стратегия, спазвайки принципа „какво-ако” и при-
оритетите в социалната дейност, произтичащи 
от динамичните промени в социалната среда. 
Специален акцент се поставя на диференцирания 
ефект върху висшите училища в зависимост от 
областта, в която осъществяват преподавател-
ската и изследователската дейност, както и на 
особеностите на университетския бизнес модел 
в променящата се среда за развитие на висшите 
училища.

Ключови думи: социалното програмиране, раз-
витие, социалната икономика, социалната ефек-
тивност.

Abstract: Defining social effectiveness and social 
technology is in the basis of the methods and the mod-

els for assessment taking into account the broad spec-
trum of objective and subjective factors. The assess-
ment methods concerning the effectiveness of social 
programs (projects) are connected to the purpose of 
the social system to social protection and provision 
social services to population and the use of the process 
approach and the transition to program-target meth-
ods outlining the some main problems, mechanisms 
in social services and tasks of evaluation determin-
ing the base requirements towards the assessments of 
the effectiveness of social programming and different 
stages. Discussing all those issues, the study makes a 
proposal for a model for assessment of the effective-
ness of social programming based on the approach of 
“organizational effectiveness” embracing the totality 
of certain elements – system of resources acquisition, 
choice of goals, assessment of the impact of outer 
environment, choice of a strategy, conforming to the 
principle “what-if” and the priorities in social activity 
coming from dynamic changes in social environment. 
Special emphasis is placed on the differentiated effect 
on universities, depending on the area in which they 
conduct teaching and research, as well as on the pecu-
liarities of the university business model in the chang-
ing environment of the higher education schools.

Key words: social programming, development, 
social economy, social efficiency.

ВЪВЕДЕНИЕ
Говорейки за ефективността като ключово поня-

тие за всяка обществено-икономическа дейност, 
традиционно акцентът се поставя върху икономи-
ческата ефективност, чието проявление е в зави-
симостта „разходи-ефекти (ползи)”. И тъй като 
всяка обществена дейност се осъществява с все 
по-ограничени ресурси, подходът следва да е като 
към икономическа дейност. Още повече, че за така-
ва се счита „всяка целенасочена дейност, при която 
ограничените ресурси се разпределят и комбини-
рат между алтернативи, като при това е възможно 
максимизиране на ефекта или минимизиране на 
разходите“ [1]. На преден план излиза съотноше-
нието между разходите и ползите от даден ресурс 
или комбинация от ресурси за достигане на дадена, 
предварително дефинирана цел и на тази основа 
рационализирането на управленските решения. В 
този смисъл зависимостта „разходи-ефекти“ може 
да се използва като „способ за планиране; инстру-
мент за вземане на решения и среда за историческо 
документиране на взетите решения“ [2].

Този фундаментален принцип, характеризиращ 
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икономическата ефективност, е едната страна за 
изучаване на ефективността от дейността. Но всяка 
дейност по своя характер е социална и обусла-
вя необходимостта от измеримост на социалните 
ефекти. На тази основа в последните години все 
повече се заговори за така наречената социална 
ефективност. За разлика от икономическата, соци-
алната ефективност не носи толкова пряк характер, 
явява се по-сложна категория и трудно се поддава 
на едномерно изразяване [3].

ИЗМЕРВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ЕФЕКТИВ-
НОСТ

В чуждата изследователска практика е натру-
пан определен опит в измерването на социалната 
ефективност в рамките на прогнозната оценка от 
социалните последствия на научно-техническите 
проекти, икономическите и социални програми. 
Така в САЩ в началото на седемдесетте години е 
изградено самостоятелно направление на изследва-
ния в областта за оценка на „социалните въздейст-
вия” (SIA-Social Impact Assessment), или по-точно 
казано, интегралните социални последствия при 
реализацията на различни проекти и програми 
за развитие. Деловите и политическите кръгове 
в САЩ осъзнават, че всеки технологичен пробив 
носи „непланирани” загуби от екологичен, социа-
лен, психологически характер, които се превръщат 
в крайна сметка в косвена икономическа загуба. В 
областта на научно-техническото развитие - както 
на нивото на фирмите, така и на нивото на нацио-
налните програми, се извършва преустройство на 
цялата методология за планиране и управление. И 
ако по-рано тя е ориентирана само спрямо чисто 
икономическите критерии за ефективност, то сега 
започват да се отчитат и социалните, психологи-
ческите и други последствия при осъществяването 
на научно-техническите проекти още на стадия на 
приемане на решение за тяхната разработка и реа-
лизация. Така възниква необходимост от комплекс-
на оценка на различните категории въздействие на 
техниката и технологията върху обществото [4].

Оценката за социалното въздействие от научни-
те и техническите проекти и програми в САЩ се 
обособява в самостоятелно направление, след като 
с Акт за политика спрямо обкръжаващата среда 
през 1969г. е създадена задължителната процедура 
по оценка на техните екологични въздействия [4].

На екологична експертиза се подлагат всички 
държавни проекти, които могат да окажат значи-
телно влияние върху обкръжаващата среда, а също 

така и проектите на частните компании и фирми, 
изискващи специална държавна санкция. 

Впечатляващ пример за употреба на повишени 
екологични изисквания при реализацията на про-
грами за икономическо развитие в САЩ е органи-
зацията на разработката и реализацията на проекта 
за нефтопровода през Аляска в средата на седемде-
сетте години [4].

Планирането на проекта е извършено през целия 
период на строителство, експлоатация и демонтаж 
на нефтопровода след изчерпване на находището. 

Следва да се отбележи, че целият сложен много-
степенен механизъм за управление на програмата 
се формира и функционира на основата на дейст-
ващото в САЩ стопанско право и на специални 
законодателни постановления и съглашения. 

Това определя спецификата на формата на този 
механизъм за управление, в който отделните него-
ви части и елементи, представени от държавните 
органи, компаниите собственици и специализи-
раните фирми, са свързани една с друга в единна 
организационна система от дву- и многостранни 
съглашения и контракти. От позициите на дълго-
срочните интереси на нацията проектът е признат 
за високоефективен и правилен. 

Дълго време самата постановка на проблема за 
социалната ефективност се счита в социологията 
и икономиката за дискусионна. До момента не е 
установено еднозначно и общоприето определение 
на понятието „социална ефективност”. Същест-
вуват достатъчно много работи от монографичен 
характер, в които авторите се опитват да изслед-
ват социалната ефективност от различните видове 
дейности, в това число и управленската. Преди 
всичко повечето автори разработват понятието за 
социална ефективност, критериите и методите за 
нейната оценка спрямо целите за общественото 
производство. 

За класически труд по проблема за социалната 
ефективност може да се счита монографията на 
българския учен М. Марков. Според него ефек-
тивно е това, което привежда до резултат, до ефект 
(на латински effectus - действие, изпълнение, и 
afficio - действам, изпълнявам) - ефективен значи 
действен [5].

Популярен модел за оценка на ефективността 
се явява зависимостта „ресурси-разходи-резултат”, 
чиято характерна черта е отделянето на ролята на 
ресурсната осигуреност и на разходите за повиша-
ване ефективността от управленската дейност. 

В модела за ефективна организация на Р. Лай-
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керт се определят следните три фактора [6-7]:
- вътрешноорганизационни фактори, включва-

щи в състава си формалната структура на организа-
ция, икономическата структура и социалната поли-
тика, професионално-квалификационен състав на 
персонала;

- промеждутъчни променливи, каквито са човеш-
ките ресурси, организационният климат, методите 
за вземане на решения, нивото на доверие спрямо 
ръководството, способите за стимулиране и моти-
вацията за дейност;

- резултатни променливи като ръст или спад на 
производителността на труда и приходите, степен 
на удовлетворяване търсенето на потребителите и 
др. 

При такъв подход ефективността се ражда в 
резултат на сложно взаимодействие между различ-
ни фактори, сред които доминираща позиция зае-
мат човешкият и социално-екологичните фактори. 

Внимание заслужава и подходът, според който 
ефективността се оценява по степента на защите-
ност на балансираните интереси на държавата и 
обществото. Работата на държавния апарат може 
да се признае за ефективна само в този случай, 
ако той успешно решава проблема за оптимална 
защита на интересите на населението, социалните 
групи и всеки човек. В тази двуединна задача най-
важната страна е понятието за ефективност на дър-
жавния апарат. Според този подход ефективността 
се изразява в разширяването на възможностите за 
активен граждански живот на всеки гражданин, на 
обществото и ефективността на държавата. Тя се 
детерминира от добре действаща система за дей-
ност на държавните органи, от тяхната способност 
по законен път да осъществят държавните интере-
си, да реализират държавната политика за социал-
но и обществено развитие. 

Друга гледна точка е тази, която свързва ефек-
тивността на държавната дейност с наличието или 
отсъствието на оптимална парадигма за админи-
стративно-политическо управление. Става дума 
за противопоставянето на традиционната техно-
кратска парадигма за политическо управление на 
новата - партисипативна.

Като цяло авторите директно свързват ефектив-
ността от държавната дейност с наличието в нея на 
бюрокрация, действително служеща на обществото 
[5-7]. А това е бюрокрацията, която: се намира под 
реалния контрол на обществото; изразява интере-
сите за обществен прогрес; минимална е по своите 
количествени и качествени параметри. 

Това твърдение е основано на вътрешното 
противоречие на бюрокрацията между широките 
обществени цели, заради които тя се създава и 
тясно корпоративните ѝ интереси, имащи тенден-
ция за доминиране. 

Според мнението на някои автори критериите за 
ефективност на социалното управление се заклю-
чават в следното:

- в степента на съответствие на направленията, 
съдържанието и резултатите от дейността на упра-
вленските структури и от тези нейни параметри, 
които са определени от функциите и статуса;

- в законността на решенията и действията, 
съответстващи на управленските структури и полз-
вателите (реципиентите, бенефициентите);

- в реалността на влияние на управленската дей-
ност върху състоянието и развитието на обектите за 
управление;

- в дълбочината на отчитане и изразяване в 
управленските решения и действия върху конкрет-
ните и комплексни потребности, интереси и цели 
на хората;

- в характера и обема на преките и „обратни” 
връзки с бенефициентите или иначе казано, в демо-
кратизма на дейността;

- в степента на авторитетност на решенията и 
действията на управленските структури;

- в правдивостта и целесъобразността на инфор-
мация, предавана на управленските структури и 
бенефициентите;

- влияние на управленската дейност спрямо 
външната среда. 

Всяко действие, всяко социално явление или 
качество, в т.ч. и социалната ефективност, се харак-
теризират с количествени и качествени страни. И 
макар тези две страни на обекта да съществуват в 
неразривно единство и взаимовръзка, все пак това 
са различни характеристики на обкръжаващата ни 
социална действителност. В научната литература е 
прието качествената страна от получения резултат 
(ефект) да се обозначава с термина „критерий”, а 
количествената с термина „показател за ефектив-
ност”. 

В други изследвания се предлага малко по-раз-
лична трактовка на термина „критерий за социална 
ефективност”, като го разглеждат от гледна точка 
на взаимовръзката между количествената и качест-
вената определеност на изучавания и оценявания 
обект. От количествена страна критерият се явява 
като способ, инструмент, еталонна мярка за движе-
ние към желания резултат, а от качествена като въз-
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можност за отделяне на „позитивни страни, форми 
на това движение в пространството и времето”. 

При всичките различия в разбирането на терми-
на „критерий” в обозначените подходи се наблюда-
ва смислово единство. Освен това техният синтез 
ни дава ново, по-дълбоко разбиране за социалната 
природа на социалната ефективност. 

Така „показателят за ефективност” (коли-
чественият критерий) фиксира обективираната и 
интегралната, главно количествено изразяваната, 
(например от гледна точка на натуралния обем на 
социалните блага и времевия интервал за тяхното 
обезпечаване) оценка на постигнатото от социал-
ната система от всеки ранг. 

„Критерият за ефективност” (качественият кри-
терий) в по-голяма степен е фокусиран за изслед-
ване на вътрешните механизми за достигане на 
даденият резултат, включвайки степента на ограни-
ченост и така наречената активизация на човешкия 
фактор, като условие за саморазвитие, ефективна 
дейност, социална цена на постигнатото, степента 
на неговата ограниченост и т. н. 

Това разграничение е съществено и важно за 
разработката на системата за оценка на социалната 
дейност. 

В каквато и величина да се изразява ефектив-
ността на функциониращата и развиващата се 
социална система, тя винаги се явява резултат от 
действията на всички фактори на системата в тях-
ната съвкупност, представяна като интегративна 
резултативност. При това е важно да се подчертае, 
че каквато и екстраординарно ефективна да бъде 
дейността на отделно взетите фактори в социална-
та система, нейната висока ефективност може да 
бъде осигурена само от съответстващото качество 
на системно социалното взаимодействие. То произ-
лиза като нейно неотменимо органично свойство, 
служи като общ алгоритъм и универсален мотива-
ционен механизъм за дейността за всички фактори 
в дадената система. 

Връзката между икономическата и социална 
ефективност носи сложен характер. В основата на 
ръста на икономическата ефективност обикновено 
е поставен следният методически принцип, според 
който реализацията на социалната програма сама 
по себе си е длъжна да стане катализатор за ефек-
тивно икономическо развитие. 

Средствата, изразходвани от обществото за удов-
летворяване на социалните потребности, в края се 
връщат във вид на повишаване на социалната и 
трудова активност. В тази система реализацията на 

социалното управление се явява в крайна сметка 
като един от подчинените фактори за достигане на 
икономическа ефективност. 

Опитът по аналогичен начин да се разглежда въз-
действието на икономическия фактор за достигане 
на интегрална социална ефективност, неизбежно 
страда от опростенчески подход. Вече е признато 
за напълно очевидно, че при определена същност 
на социалната ефективност класическият критерий 
(съотношението „разходи-печалба“) е явно недос-
татъчен. Необходим е друг подход, с помощта на 
който би могло да се оценява действеността на 
едни или други социални действия. Степента на 
достигане на социалната ефективност се определя 
от позицията на движение към обществено значима 
стратегическа цел, която съдържателно се разкрива 
като състояние на максимално пълна реализация 
на потребностите на човека и самореализацията 
на неговите същностни сили, иначе казано на 
неговата личност. Благото на човека като висша 
ценност за обществото става самоцел за обществе-
ното развитие. Оттук и проективната цел на всяко 
развитие обикновено произлиза като изискване за 
детерминиране на пълното благосъстояние и сво-
бодното всестранно развитие на всички членове 
на обществото, чиято реализация е преди всичко 
в създаването на достойни за човека условия за 
живот и творчество. 

При това е необходимо да се направят реди-
ца важни методически уточнения. Представата за 
социална ефективност като резултативност, оценя-
вана от позициите на приближаване до обществено 
значимата цел, трябва задължително да се съотнесе 
към измененията, съответстващи с общата линия 
на прогресивно развитие на социалната система, 
т.е. с нейния постепенен преход от по-малко към 
по-съвършено съществуване. 

Можем да отбележим, че преди да се съпостави 
всеки постигнат социален резултат с разходите, 
е необходимо да се изясни значимостта на самия 
факт от достигането на този резултат преди всичко 
от гледна точка на неговото съответствие с целите 
на общественото развитие. Важно е също така да се 
отчита времевият интервал, необходим за постига-
не на поставената цел. 

Значението на това уточнение за разбирането 
на базисния принцип за социална ефективност и 
нейните критерии изразително подчертава и кон-
кретния опит за социална политика. Американ-
ският учен Д. Ротблат подчертава, че в САЩ през 
тридесетте години е направено фундаментално 
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преосмисляне на принципа за ефективна соци-
ална политика [6-7]. Мерките на правителството 
по разширяване на застрахователните фондове за 
безработица и увеличаване броя на получателите 
на социални помощи, които първоначално се раз-
глеждат като напълно прогресивни, в дългосрочен 
план все повече проявяват своята неефективност, 
доколкото оказват слабо влияние за подобряването 
на човешкия ресурс. Опитът показа, че „осигуря-
ването на благосъстояние без предлагане на жиз-
неспособни алтернативи” за развитие на човека и 
неговата инициативност, става спирачка в общест-
веното развитие, доколкото поражда „възпроиз-
водство на културата на нищетата от поколение 
в поколение”. Очевидно, че в същата степен, в 
която времевият елемент позволява по-точно да се 
разкрие основната линия за обществено развитие, 
оценката за социалната активност на осъществява-
ните дейности може радикално да се изменя. Така 
да кажем, че по-ефективното се явява включването 
на хората, нуждаещи се от социална подкрепа, в 
процеса на труда, носещо перспективен както от 
икономическа, така и от социална гладна точка 
резултат, отколкото даването на помощи, насоче-
ни за краткосрочно „изглаждане” на социалните 
напрежения в обществото. 

Разглеждането на проблема за социалната ефек-
тивност в зависимост от представите за обществено 
развитие и неговия идеал, пораждат допълнителни 
трудности. В тези случаи, когато социалният ефект 
е трудно да се измери количествено, единственият 
надежден критерий за неговата оценка може да 
служи само степента за приближаване към целта, 
към реализацията на тези ценности, които са пред-
видени от нея. 

В редица трудове се разглежда преимуществено 
съдържателната страна на понятията „социален 
ефект” и „социална ефективност”. Като правило 
авторите на публикации са съгласни с това, че 
социалният ефект е определен социален резултат, 
целеполагаща дейност, проведена в живота от ико-
номически решения. 

При това в едни случаи той се разбира като 
„нещо такова, свързано с развитието на човека”, 
което „формира нови черти в образа на живот и 
дейност, както индивидуална, така и колектив-
на, свидетелства за повишаване на социалната 
активност, подпомага всестранното развитие на 
личността и формирането на нов тип работник”. В 
друг случай се третира като „резултат, отговарящ 
на целите на общественото развитие”. В трети 

случай като „степен за повишаване на социално-
психологическия или санитарно-хигиенен комфорт 
на човека”. В последните случаи фактически се 
има предвид не социалния резултат като такъв, а 
ефективността, т.е. съотношението между резулта-
та и целта, изходното и последващо състояние на 
социална комфортност [5, 6].

Предложените определения позволяват да се 
уловят същностните различия между понятията 
„социален ефект” и „социална ефективност”. В 
първото е отразена констатация за достигане на 
определени, количествено или качествено оценими 
резултати от социалната дейност в самостоятелно 
значение. Във втория случай е налице съотнасяне 
на тези резултати с мярката или степента за реа-
лизация на нормативно зададената цел или идеал 
за обществено развитие. Тази мярка за оценка 
на социален ефект на свой ред служи като важно 
указание за тази качествена страна на социалната 
дейност, интегрирана в нейната системна органи-
зация. Благодарение на същата се достига самата 
социална ефективност. Тази присъща ефективност 
на социалната дейност - конститутивната качестве-
на характеристика, може да се определи като прин-
цип за социална ефективност. Той непосредствено 
е свързан с критериите за социална ефективност, 
като конкретни качествени признаци и определи-
тели на значенията, на основата на които, като сво-
еобразни „нулеви точки за отчитане”, социалната 
дейност се оценява като ефективна или неефектив-
на. Разглеждайки признаците, отличаващи социал-
ната ефективност от резултата, го съотнасят или с 
целите, или с потребностите. Следва да се отбеле-
жи, че „най-ефективна при други равни условия 
ще се окаже дейност, в която целта в максимал-
на степен изобразява човешките потребности”. 
Заедно с това въпросът за конкретните социални 
резултати (ефекти) от управленското ѝ въздействие 
не е поставен, макар че той се представя в дадения 
контекст като много съществен. Работата е в това, 
че разглеждането на въпроса за оценка на соци-
алната ефективност и самото съдържание на това 
понятие е неотделима от конкретния анализ както 
на нормативно или идеологически зададените цели 
на обществено развитие, така и на потребностите 
(очаквания, интереси, идеали) на различните соци-
ални субекти. 

Изглежда, че за социалната ефективност не може 
да се мисли в категориите на абстрактно социално 
благо или само във вид на движение на социалната 
система към някаква пределно генерализирана цел 
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на общественото развитие. 
Социалният обект, а това е обектът на упра-

вление, към който се отнася понятието за соци-
ална ефективност, е достатъчно сложен по своя-
та структура. Той обхваща цялата съвкупност от 
съществуващите в обществото социални връзки и 
отношения. Самите цели за социално управление 
неизбежно засягат цялото „пространство” на тези 
връзки и отношения, включвайки социалната систе-
ма (социума) в цяло, социалните групи (общности) 
и отделните индивиди (личности). Изхождайки от 
това, и ефективността от социално-управленската 
дейност следва да се мисли в съвкупната оценка за 
развитието на всички страни, аспекти и компонен-
ти на социалната система. 

Очевидно, че разгледаното по-горе съотнася-
не на ефективната социална дейност с целите на 
обществения прогрес указва на един от важните 
моменти на социална връзка и взаимозависимост 
между общосистемните, социалногруповите и 
индивидуално личностните измерения на социал-
ната активност, на съвкупния и като правило дъл-
готраен характер на нейното проявление. 

Разглеждайки въпроса за социално-икономиче-
ската ефективност от целевите комплексни про-
грами, се констатира, че „основното назначение на 
разчета и оценката на социалната ефективност в 
рамките на програмно целевия метод е обоснова-
ние на приеманите планово-управленски решения” 
[8]. Отчитайки необходимостта от прогнозиране 
на социалните последствия от икономическите 
дейности, които са длъжни да бъдат разчетени в 
общата оценка на тяхната ефективност, редица 
автори отбелязват, че за това „трябва да се разкрият 
устойчивите количествени или (макар и поредни) 
зависимости между производствено-техническите 
и социалните изменения, между характеристики-
те на набелязваните мероприятия и показатели, 
отразяващи съответстващите целеви нормативи” 
[9-10].

Някои автори свързват социалната ефективност 
на икономиката с проблема за ефективността. В 
икономиката и социологията дискусионен се явява 
даже въпросът за правомерността на това понятие 
като „социална ефективност” (за разлика от повече 
или по-малко ясният икономически максимум про-
дукция при минимум разходи). 

Тези учени, които считат това понятие за пра-
вомерно, се опитват да му дадат по-конкретно 
определение. В частност критерият за социална 
ефективност е степента за решаване на назре-

ли социални проблеми при минимални срокове 
и минимални разходи за обществото. Даденото 
определение носи дискусионен характер, защото 
разработката на критерий за оптималност в социал-
ната сфера значително би придвижила по-напред и 
разбирането на критерия за социална ефективност, 
каквато и окончателна формулировка да получи 
това понятие [9-10].

Постановката на въпроса за оптималност на 
социалната дейност като интегрален критерий за 
нейната ефективност е перспективна именно пора-
ди сложността на всеки социален обект, неговата 
зависимост от множество променливи, а също така 
и от наличието на многовекторни вътрешносистем-
ни противоречия. 

Под внимание следва да имаме, че оптимиза-
цията в математическата теория за оптималните 
процеси се нарича процесът за избор на по-добрия 
вариант от възможните, привеждане на системата, 
обекта, в най-доброто от възможните (оптимал-
но) състояние, процес, в който се максимизира 
количествената характеристика на най-желателно-
то свойство на обекта и обратно, минимизира се 
най-нежелателното. 

Въпросът за критериите за оптималност (опти-
мума) се явява важен теоретичен резултат за опти-
мизацията на националната икономика. В най-общ 
вид критериите за оптималност в икономиката се 
определят като особени икономически и матема-
тически модели, изразяващи обществени нагласи. 
Казано по друг начин, те са особена разновидност 
на формализация на целите на икономическото 
развитие във вида на аналитична и в този смисъл 
априорно зададена функция. 

Дискусионнен се явява и проблемът за съотно-
шението на проблемите за оптималност и ефек-
тивност. Една група икономисти фактически ги 
отъждествяват, а други се опитват да разделят тези 
понятия. Тук е необходима целенасочена изследо-
вателска работа. Засега е ясно едно: между крите-
риите за оптималност и ефективност безусловно 
съществува най-тясна връзка, при това теорети-
ческата отчетливост в даденото отношение ни 
позволява да постигнем значителни успехи в обек-
тивната оценка на последствията от реализацията 
на плановете, програмите, проектите и решенията. 
Очевидно е, че например за социалната ефектив-
ност може да се мисли тясно прагматически като 
за най-добър резултат в решаването на неотложен 
социален проблем. В рамките на широк социален 
подход се отчитат стратегическите и дългосрочни 
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последствия от предприеманите мерки. 
Между тези подходи могат да възникнат опре-

делени противоречия и разминавания. При тези 
условия задачата за достигане на съвкупна соци-
ална ефективност следва да се формулира преиму-
ществено като задача по оптимизация на социално-
управленската дейност.

Социалната и икономическата ефективност има 
двуяко изражение. По отношение към всеки носи-
тел на определен вид труд тя се отнася като част 
от общия непосредствено обществен труд. По 
отношение на продукта от всеки даден труд тя се 
проявява като качество или свойство, способно да 
задоволи повишаваща се потребност.

Икономическата ефективност отнася своите 
критерии за оценка на резултатите от труда към 
решаването на въпроса колко ни коства достигане-
то на получения ефект за социалната активност, на 
кого и как служи този ефект. Изхождайки от това, 
може да се предположи, че за разлика от критерия 
за икономическа ефективност, критерият, удосто-
веряващ социалната ефективност, не се осмисля 
само в рамките на дадената „затворена“ система 
на социалното действие, отколкото има зададен 
по външен начин нормативно-идеален характер. 
Това значително усложнява оценката за социална-
та ефективност на всеки институт за управление, 
доколкото го заставя да държи под внимание в сво-
ето поле, „вътрешната среда” на неговата дейност в 
рамките, на което резултативността може коректно 
да се оценява и измерва. При това измерването е 
изключително с качеството на дадената социално-
управленска система, както и с „външната среда“, 
която не се намира в сферата на нейния контрол. 
Но въпреки това тя е задача от нормативни цели, от 
които се извежда интегралната оценка за социална 
ефективност. 

Целесъобразно е да се подчертае различието и 
взаимовръзката между категориите ефективност 
и качество. Критерий за ефективност е съотноше-
нието разходи и резултат, а критерий за качество 
- съотношението между ефекта и целите, целите и 
средствата за тяхното достигане. Израз на принци-
па за ефективност е по-малко разходи - по-голям 
резултат. Проявлението на принципа за качество 
е най-висока степен за достигане на целта при 
рационално и оптимално използване на наличните 
средства. Очевидно е, че при такова разглеждане 
на принципа за социална ефективност същата се 
приема от позициите на качеството на социалната 
дейност, а не като съотношение „разходи-ефекти”. 

Проблемите за социалната ефективност от дей-
ността се разглеждат непосредствено в конкретно-
то управление. Социалните последствия от упра-
вленската дейност в широкия смисъл на думата са 
изяснени от споменатата вече американска система 
за оценка на социалните последствия- ОСП (Social 
Impact Assessment- SIA). Американските автори 
причисляват към тях икономическите в тесния 
смисъл на думата, политическите, културните и 
психологическите въздействия. От гледната точка 
на този, който е подложен на въздействие, се отли-
чават социалните субекти и организации. Такива са 
обществото, социалните групи, социално-терито-
риалните общности, индивидите. От организаци-
онно-институционална гледна точка се анализират 
въздействията, на които се подлага дейността на 
органите за управление, министерствата, отрасли-
те, фирмите [9-10].

От гледна точка на пространствените мащаби на 
въздействието се оценяват последствията за стра-
ната, региона, областта, общината, териториалната 
единица - населението на обекта за въздействие 
или конкретната целева група от бенефициенти. 

Под социално въздействие в тесния смисъл на 
думата се разбира влиянието върху заетостта, съз-
даването на нови работни места, на образованието 
и обучението, самообразованието, на здравето и 
качеството на живот, на общуването в социалните 
групи и между тях, на социалната сплотеност и 
социална сегрегация в рамките на локалната тери-
ториална общност. 

В този случай задачата се състои в това да се 
отговори на въпросите кой печели и губи, ако 
предполагаемото действие се проведе, в какво се 
изразяват и как се разпределят социалните разходи 
и ползи. 

За да дадем оценка на социалния ефект от упра-
вленските решения, е необходимо да разполагаме 
с критерии, които да ни позволят да причислим 
социалните последствия към благата или разхо-
дите. С други думи, се предполага наличието на 
определени еталони и ценностни ориентири. 

Фактически процедурата завършва с определя-
нето на това, което някои автори наричат „целева” 
и „потребностна“ ефективност, т.е. ефективност, 
разбирана в нормативно идеално измерение. 

Посоченият опит ни позволява да осъзнаем 
редица прости истини, без отчитането на които не 
може да се пристъпи към създаването на социално 
значими програми и проекти, а именно:

- преди да се пристъпи към изпълнението на 
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всяко управленско решение е необходимо да се 
оцени неговият социален смисъл, а значи и негова-
та целесъобразност;

- доколкото универсални критерии за социална 
ефективност няма, всяко конкретно управленско 
решение трябва да бъде съпровождано от обо-
сноваване на очаквания от него социален ефект и 
определяни критерии за неговата оценка;

- тълкуването на социалния ефект зависи от 
мащаба на управленското решение, от нивото на 
разглеждане на субектите, изпитващи въздействи-
ето на нововъведението, от мотивите и преследва-
ните цели, а също така и от времевия интервал, в 
течение на който се очаква да се получи очакваният 
резултат;

- важно е да се различават социалният ефект в 
широкия и тесен смисъл на думата, отчитайки че 
между тях съществува зависимост. Обосновава-
нето на управленските решения се повишава, ако 
представата за социален ефект носи комплексен 
характер и включва в себе си и икономически, 
социални, психологически, социокултурни и други 
значими последствия;

- оценявайки предполагаемия социален ефект, е 
необходимо да се ориентираме спрямо определени 
ценностни еталони, позволяващи ни обмислено 
да съдим за социалната „стойност”, за социалната 
„приемственост на решенията”. Такава оценка е 
възможна само в случай на сравняване на социал-
ния ефект от очакваното от няколко алтернативни 
решения. 

Проблемът за социалната ефективност на упра-
влението активно започва да се изследва в края на 
шестдесетте и началото на седемдесетте години на 
миналия век. Преди това е свързано с развитието на 
теорията за социалното управление, която поставя 
въпроса не само за икономическия, но и за соци-
алния ефект от управленската дейност. Въпросът 
за ефективността на системата за управление като 
ефективност от дейността на субекта на управле-
ние или управляващата подсистема е необходимо 
да се фокусира върху следните въпроси: какъв е 
приносът на системата за управление в решаването 
на тези или онези социално значими задачи? Какво 
е нейното участие в достигането на целите, стоящи 
пред конкретната организация?

Първичен критерий се явява степента на въз-
действие на управляваната подсистема. Но докол-
кото системата за управление е относително самос-
тоятелна и функционира като цялостен комплекс, 
може и трябва да се определи още една група кри-

терии. Тя се формулира на основата на първичния 
критерий и дава отговор на въпросите, свързани с 
вътрешното състояние на системата за управление, 
с нейната способност да действа с все по-нараства-
ща степен на ефективност. 

Наред с оценката за ефективността на системата 
за управление в общия аспект може и следва да се 
определи ефективността на основните компоненти 
на управлението - функциите, функционалните 
структури, технологиите. 

Ефективността може да се разглежда не само 
като явление от икономическата сфера. Нещо пове-
че, тя се явява относително самостоятелен социа-
лен феномен. В неговата основа е разглеждането 
на многостепенната структура от елементите, цен-
ностните критерии и показатели. В тях се фиксира 
резултативността от социалните програми и меро-
приятия, дейността на различните групи населе-
ние, социалните последствия от реализацията на 
икономическите, научните и технически проекти. 
Показателите за социална ефективност се разглеж-
дат като инструменти за оценка на реализацията на 
интересите и потребностите на обществото, дър-
жавата, колектива и личността. 

Ефективността като социален феномен се явява 
във вида на качествено-количествената характе-
ристика за максимално развитие на човешките 
ресурси, форми на социална жизнедеятелност и 
управление на обществото при отчитане на мини-
малните социални, политически, икономически и 
нравствени разходи. Този подход ни позволява да 
разглеждаме социалната ефективност като универ-
сален подход за изразяване степента за резултатив-
ност на позитивното и негативното функциониране 
в развитието на социалните институти и процеси. 
При това широко разбираният принцип за социал-
на ефективност излиза извън пределите на дадено-
то съотношение, доколкото отчита и интегрира още 
няколко най-важни измерения на ефективността от 
социалната дейност. Става дума за нейната ори-
ентираност за достигане на обществено значими, 
нормативно зададени цели за развитие на обекта 
за социално управление, оценката за последовател-
ността и реалната степен за приближение до търсе-
ния обществен интерес в порядъка на „саморазви-
тие” на системата, ориентацията спрямо качеството 
на управленската дейност. Тези аспекти за измерва-
не на социалната ефективност следва закономерно 
да намерят отражение в построяването на общия 
модел или принцип за социална ефективност. 

12. Морето...
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализът на проблема за социалната ефектив-

ност показва, че в процеса на зараждане и развитие 
на науката той закономерно получава нужното вни-
мание в контекста на различните системи за упра-
вление. В частност следва да се подчертае значи-
мостта на този контекст по отношение на система-
та за държавно и местно управление на социалните 
сфери на обществото. Публичният характер на тези 
системи подразбира ограничаването им в своята 
дейност за социален ефект и детерминиращото 
му качество на социална ефективност в широкия 
диапазон на социални потребности и цели. Поради 
това социалната ефективност на държавната систе-
ма за управление обективно изисква прилагането 
на полимодално многопараметров подход към ней-
ното измерване. Съществена се явява и връзката на 
целия комплекс от социално и ефективно държавно 
управление със социалната безопасност на страна-
та в цяло, а също така и всеки регион и територия 
в нейната самостоятелност. 

При дефинирането на комплексната оценка на 
ефективността на социалните програми е целесъо-
бразно да отбележим следното:

- оценката на ефективността на социалните про-
грами следва да се разглежда в разреза на количест-
вените и качествените показатели: количественият 
показател се изразява в натурален обем социални 
блага, а също така и в материалните разходи за 
тяхното получаване, а качественият показател или 
критерий се отразява във вътрешните механизми 
на постигането на дадения резултат, качеството на 
организационната и управленческа система, сис-
темните норми и ценности, нормите на правото, 
на чиято основа дейността в дадената социална 
система се счита за ефективна или не;

- при оценката на програмите трябва да се отчи-
та и тяхната икономическа и социална ефективност. 
Икономическата ефективност се изразява в това, че 
реализацията на социалната програма сама по себе 
си е длъжна да стане катализатор за ефективно 
икономическо развитие. Средствата, изразходвани 
от обществото за удовлетворяване на социалните 
потребности, на края трябва да се върнат във вид 
на повишена социална и трудова активност;

- степента за достигане на социалната ефектив-
ност се определя от позицията на движение към 
обществено значимата цел, която съдържателно се 
разкрива като състояние на максимално пълна реа-
лизация на потребностите на човека и самореали-
зация на неговите същностни сили, иначе казано, 

неговата личност, което се реализира преди всичко 
в създаване на достойни за човека условия за живот 
и развитие. 

В случай на сложност или възможност от изчис-
ляване на икономическата ефективност тежест при 
оценката се явява оптималността в постигането на 
социалния ефект [8]. 

Под внимание следва да се има, че резултатите 
от програмите се съотнасят или с целите на съз-
дателите на програмата, или с потребностите на 
тези, спрямо които са насочени тези програми. В 
най-голяма степен ефективност в дадения случай 
достигат тези програми, в които целите на ръко-
водителите и организаторите на програмата най-
пълно отразяват потребностите на субектите на 
програмата.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Станкевич, В. Йоханес Гербер един от създа-

телите на немската микроикономика на въоръже-
ните сили, С. УИ Стопанство, 1998.

2. Семерджиев, Ц. Стратегия: среда ресурси 
способности планиране. С. 2007.

3. Терзиев, В. Възможности за повишаване на 
ефективността на социалната адаптация на военно-
служещи, освободени от военна служба. Издател-
ство „Примакс”- Русе, 2014. 

4. Теория социального управления. (1996). К., 
1996.

5. Марков, М. Технология и еффективность 
социального управления. Пер. с болг. М. 1982. 

6. Тернер, Дж. Структура социологической тео-
рии. М. 1985.

7. Теория и методика социальной работьi. 
(1996а), M. 1996.

8. Терзиев, В. Въздействие на политиките на 
пазара на труда за осигуряване на заетост. Издател-
ство „Дема Прес- Русе”, 2013.

9. Основьi современного социального управле-
ния. М. 1999. 

10. Основьi современного социального управле-
ния: теория и методология. М. 2000.



91

МОРЕТО  И ХОРАТА

ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕФОРМИ 
И СОЦИАЛНАТА АДАПТА-
ЦИЯ В УСЛОВИЯТА
НА ПАНДЕМИЯ
Венелин Терзиев, професор, доктор на икономи-
ческите науки, доктор на науките (Национална 
сигурност), доктор на науките (Социални дей-
ности); Военна академия „Г. С. Раковски” - София, 
България; Русенски университет „Ангел Кънчев” 
- Русе, България; Университетска многопрофилна 
болница за активно лечение „Канев” АД - Русе, 
България; terziev@skmat.com

Ивелина Дачева, докторант; Национален вое-
нен университет „Васил Левски” - Велико Търново, 
България; iva_dacheva65@abv.bg

Резюме: Настоящата разработка се опитва 
да направи кратък анализ на ситуацията 

на пазара на труда в България по време на панде-
мична криза и да се опита да намери отговор на 
новите предизвикателства пред образователната 
система. Направен е опит да се формулират и де-
финират чрез промени в образователната среда 
начинът на преподаване, организация и управление 
на процесите да се осъществи промяна в ценно-
стите, създаване на нова култура на училищната 
общност, акцентиране върху проектнобазиран об-
разователен процес, повишаване мотивацията на 
учениците за учене чрез преживяване, развиване и 
формиране на ключови компетентности, така че 
обучаемите адекватно да отговарят на изисква-
нията на динамичния пазара на труда - способно-
сти за самостоятелно усвояване на знания и уме-
нията за планиране.

Ключови думи: социални процеси, безработни 
лица, кризисна ситуация, социална политика.

Abstract: This study represents an attempt to briefly 
analyse the labour market situation in Bulgaria dur-
ing the pandemic crisis and to find a solution to new 
challenges our education system shall face. Through 
changes in the educational environment the authors 
tried to formulate and define teaching methods, organi-
zation and management of the values changing proc-
ess, creation of new culture of the school community, 
emphasis on the project-based educational process, in-
crease in students` learning motivation through experi-

ence, development of key competencies so that learners 
can meet the requirements of the dynamic labour mar-
ket - the ability to independently gain knowledge and 
planning skills.

Key words: social processes, unemployed people, 
crisis situation, social policy.

ВЪВЕДЕНИЕ
В последните години расте броят на организа-

циите, които внедряват в практиката на своята дей-
ност стратегическите балансирани карти. По мне-
нието на консултанти и  специалисти голяма част от 
организации използват този метод под друго име, 
като същевременно разработват свой собствен фор-
мат за многокритериален анализ (карти), отчасти 
напомнящ класическия първообраз. Всички модели 
имат една обща особеност. Те предоставят възмож-
ност за измерване и контрол на такива параметри 
от дейността на организациите, които не могат да 
бъдат адекватно отразени от методите на традици-
онния финансов контрол. 

Познаването на психологическите и професио-
налните аспекти на социалната адаптация на раз-
личните категории сътрудници (работници и слу-
жители), принудени от обстоятелствата да сменят 
сферата, в която полагат труд или пък да останат 
временно или за по-дълъг период извън пазара на 
труда, е в основата на създаването и прилагането на 
правилни политики при взаимодействието на раз-
личните структури и органи, ангажирани с този про-
цес на различни равнища. От съществено значение 
при разработването на модели за поведение и поли-
тики за насърчаване на професионална и социална 
мобилност е познаването на процесите, довели до 
особено положение значителна част от определена 
група от хoра да стане уязвима и да бъде обект на 
„социална” интервенция чрез различни програми, 
мерки или специални социални технологии. 

АДАПТИВНОСТ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 
СИСТЕМА НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА 
ПАНДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Определено световната пандемия от COVID-19 е 
предизвикателство за всички ангажирани със соци-
ален инженеринг както на най-високото управлен-
ско ниво в държавата, така и в научните общности, 
които са призвани да търсят, изследват и предложат 
подходящи решения, механизми и проекти за реша-
ването на кризисната ситуация. 

Търсенето и намирането на точни правилни ре-
шения в тази посока изисква не само специфични 
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умения и компетенции, а също така достатъчно 
натрупан опит, информация и знания в тази посо-
ка. Това предизвикателство не може и не трябва да 
бъде действие само на едно лице, а на група от уче-
ни, изследователи и политици с достатъчно висока 
експертиза, което да предположи начертаването на 
обективен и точен план за действие.

За да бъде намерено такова или такива решения 
е необходимо да се съобразим поне с няколко об-
стоятелства, а именно [1]:

- социалната и икономическа обстановка непо-
средствено преди настъпване на критичната ситуа-
ция, в случая пандемията от COVID-19;

- обхват на пандемията и предприети мерки за 
физическа изолация за овладяването ѝ;

- действия на правителствените органи за неут-
рализиране на негативните последици от мерките 
за физическа изолация;

- бързина на възстановяване на нормалния про-
цес на живот и икономическа активност.

Ситуацията в навечерието на световната панде-
мия накратко би охарактеризирана „в очакване на 
криза“, което показателно показва настъпили опре-
делени икономически и социални процеси. Светов-
ната икономика се намира в период на десетгодишен 
непрекъснат растеж, като се забелязват първи сиг-
нали на наближаваща икономическа криза. Докол-
ко тези очаквания са плод на реални анализи или са 
плод на емпирично прехвърляне на ситуацията от 
предходни периоди, е въпрос на детайлен анализ. 
Икономиката на България като част от икономиката 
и процесите, които протичат в Европейския съюз и 
световната икономика, не прави изключение. Им-
отният пазар е достатъчно надценен и за това има 
достатъчно доказателства. Налице са първите при-
знаци на забавяне на процесите в строителството, 
сектор, в който са заети достатъчно голям брой 
хора, които са с ниско образование и квалификация, 
а техните умения са от предишен натрупан трудов 
опит. Независимо от създалата се обстановка бан-
ковият сектор е в относителна готовност да реагира 
адекватно, банките са капитализирани и разполагат 
с ресурс, което позволява лихвите да бъдат на ни-
ски нива и това е достатъчен аргумент за поддър-
жане на строителството и дейностите, свързани с 
него, на приемливо ниво. Секторът на услугите, в 
който също са заети достатъчно на брой хора с ни-
ска образователна квалификация, е в добър възход. 
Най-вече това са туристическият бранш и обслуж-
ващите сектори. През 2019 г.той бележи значителен 
ръст на развитие. И за двата сектора, за които е ко-

ментарът, се говори за недостиг и дори за липса на 
достатъчно и добре подготвени кадри и в някои от 
случаите дори и за необходимост от внос на работ-
на сила от страни извън Европейския съюз.

В същото време политиките, които се реализи-
рат на пазара на труда, за подпомагане създаването 
на работна сила, която да е подходяща за тези сек-
тори на българската икономика, не дават положи-
телен резултат. На всички е ясно, че този процес е 
достатъчно продължителен по време и резултатите 
от него ще са видими едва след десетина години. 
Професионалната ориентация и придобиването 
на професионални умения са част от пазарните 
механизми, които се очаква да запълнят създалия 
се вакуум, но за съжаление това на практика не се 
случва. Необходимостта от достатъчно на брой и то 
ефективни инструменти, които да повлияят на този 
процес на пазара на труда, се оказва все по-нало-
жителен и да налице всички предпоставки, които 
да водят до обективирана такава политика, която 
да подпомогне този социален процес. Действията 
на призваните за това социални институции като 
министерства, национални трипартитни органи, 
местни областни комисии по заетост и регионални-
те съвети за регионално развитие трябва да пред-
ложат такива, които по най-добър и пълноценен 
начин да задоволят възникналите потребности и 
да отчетат бъдещи такива. Социологически и ана-
литични изследвания в тази област не липсват, но 
недостатъчно доброто планиране на тези дейности 
и оставянето им само на регулиращата функция на 
пазарните механизми доведе до сериозни проблеми 
в тази област.

Този опосредствен и в никакъв случай детайлен 
анализ България навлиза в кризисната ситуация на 
епидемията от COVID-19.

Въведените мерки за физическа изолация поста-
вят на изпитание всички сектори на икономиката на 
страната, а така също и образователната система. 
В период на трудности, когато се налага да се взе-
мат бързи решения за възникналите нетрадицион-
ни проблеми, най-ясно проличават предимствата и 
недостатъците на всички системи в обществото ни 
- здравна, социална, образователна, отбранителна 
и т.н. Необходимостта от пренастройване в движе-
ние способства да бъде измерена ефективността и 
ефикасността на всяка една от тези система. Това е 
момент за дефиниране на нуждите от иновации, за 
формиране на стратегии за развитие и то не само в 
краткосрочен план, но и такива, които да отговорят 
на тези предизвикателства [2-4].
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В тази връзка всяка система, която макар и не 
пряко, но много съществено влияе върху оста-
налите системи и върху цялостното развитие, е и 
образователната. Образователната система дори в 
нормална ситуация е натоварена с очаквания, а сега 
още повече. Тя трябва да осигури определен набор 
от знания и умения, но тя трябва и да научи подра-
стващите да бъдат достатъчно адаптивни към про-
менящите се условия. Готови рецепти за това как и 
по какъв начин да се приспособяваме се оказа, че 
няма създадени. В този ред на мисли можем да бъде 
направим определини заключения, че способнос-
тта за адаптация е съвкупност от широк спектър от 
знания и не малък набор от умения, натрупан опит, 
та дори и определена иновативност. На първо място 
естествено поставяме научно приложните знания - 
знания по приложни науки, както и по география, 
история, природа и т.н., но също така и знанията 
за общественото устройство, за функционирането 
на обществените отношения и самите системи, за 
законите, на които те се подчиняват, възможности 
за анализ и прогнозиране и др..

В подкрепа на твърдението ни може да послужи 
кратък преглед на ситуацията в споменатите по-го-
ре сектори - туризъм и строителство, при възниква-
нето на пандемичната криза.

С началото на въвеждането на извънредно поло-
жение се затварят всички заведения за обществено 
хранене, както и питейни и увеселителни такива. 
Дава се възможност на заведенията да продават и 
доставят приготвена храна, но без осъществяване 
на консумация на място. Макар и формално хоте-
лите да не са затворени, дейността им е силно огра-
ничена и голяма част от тях затварят напълно. Това 
на практика оставя без работа всички заети като 
сервитьори, бармани, голяма част от работниците 
в кухните, обслужващия персонал и др. Така по 
предварителни оценки за много кратък период над 
100 000 човека губят работата си и попадат на па-
зара на труда. Други излизат в продължителен не-
платен отпуск. Регистрираните безработни лица са 
предимно с основно или с по-ниско образование и 
малък набoр от компетенции. Една от възможност-
ите за тях е да се възползват от социалната защита 
на държавата чрез получаване на обезщетение за 
оставане без работа, което се осигурява след регис-
трация в местното бюро по труда и териториалното 
поделение на Националния осигурителен инсти-
тут. Размерът и срокът на получаване на паричното 
обезщетение зависи от общия трудов стаж и разме-
ра на получаваното трудово възнаграждение през 

последната година и се регламентира от Кодекса за 
социално осигуряване. Друга реална възможност 
е да се пренасочат максимално бързо към сектори, 
които могат да работят и имат нужда от работна 
сила. Трябва да отбележим, че дисбалансите в тази 
посока са достатъчно големи. Независимо че има 
достатъчно голям брой свободни работни места на 
първичния пазар на труда, те остават дълго свобод-
ни и незаети по различна специфика - в отдалечени 
населени места, липса на работна сила с подходя-
щи квалификационни характеристики и ред други. 
Възможностите на образователната система за осъ-
ществяване на социално програмиране и реализи-
рането на социална политика в подпомагане на този 
процес на достатъчно обективни и могат да бъдат 
оценени като добри. В този ред на мисли можем да 
дефинираме няколко посоки на действие [1-4]:

- Подпомагане на процеса на личностна моти-
вация за осъществяване на желана промяна. Все-
ки човек е неповторим, със свой душевен мир, със 
своите ценности, с консервативни нагласи или пък 
отворен към промяна. Образователната система, 
най-вече училищното образование, трябва да въве-
де такива технологии и иновации в учебния процес, 
че да изгради в подрастващите желание за промяна, 
за използване на всяка възможност да се предаде 
вярата, че всеки сам е господар на живота си и на 
действията си.

- Усвояване на знания в по-широк диапазон, 
позволяващи лесно преминаване към друга профе-
сионална реализация. Разбира се, това не е необхо-
димо да са академични знания, а базови знания в 
различни области, така че с малка „надстройка” и 
допълнителна подготовка да са достатъчни за уп-
ражняване на дадена нова професия.

- Трайност на знанията. За да останат трайни 
знания за достатъчно дълъг период от време, така 
че да се използват в трудовия път, е необходима ме-
тодика за преподаване и усвояване, предполагаща 
разбиране на генезиса на учебните предмети, защо-
то не може да има трайни знания чрез наизустяване 
на постулати. 

Така на практика здравната криза дефинира пре-
делно ясно местата, на които е нужно да има въз-
действие или по-точно казано, целенасочено дейст-
вие, т.е. нужда от иновации и нови социални тех-
нологии. Образователната система, въпреки че се 
справи с бързото преминаване от традиционно към 
дистанционно обучение или обучение в електронна 
среда, е необходимо да бъде преориентирана и на-
сочена към ранно професионално ориентиране на 
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учениците. Необходимо е да се анализира дали този 
процес освен определени позитиви не нанася и не-
гативи върху обучаемите. Заслужава да отбележим, 
че в случая е налице изпреварващо действие чрез 
популяризирането и внедряването на STEM обуче-
нието в българските училища. 

Съкращението STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) в образованието обо-
значава изучаването на съвкупността от природни 
науки, технологии, инженерни науки и математика. 
Природните науки обединяват физика, биология, 
химия, астрономия, логика и статистика. Основ-
на цел на STEM обучението е развиването на ми-
сленето - математическо, логическо и инженерно. 
Обучението в STEM се базира на интегриран под-
ход и методика, която поставя ученика в центъра на 
обучението и насърчава ученето чрез проектноба-
зирано обучение, чрез преживяване, творчество и 
експериментиране. Развитието на логическо и ин-
женерно мислене способства пък за придобиване 
на определен набор от трайни знания, гарантиращи 
вътрешна увереност, адаптивност и личностна ре-
ализация.

Чрез реализиране на STEM учебна среда се пре-
чупва стереотипът за традиционната физическа 
среда в училище и се изгражда творческа среда и 
учебни пространства, които да дадат възможност 
за реализиране на иновативни модели на обучение 
и възпитание. Чрез промяна на образователната 
среда, обзавеждането на съвременни творчески ла-
боратории, начина на преподаване, организация и 
управление на училищните процеси се постига:

- промяна в ценностите: в центъра на обучени-
ето се поставя ученикът с неговите потребности, 
интереси, психически и личностни особености;

- създаване на култура на училищната общност;
- развиване на уменията за работа в екип;
- акцентиране върху проектнобазиран образова-

телен процес;
- повишаване мотивацията на учениците за уче-

не чрез преживяване;
- развиване и формиране на ключови компетент-

ности, така че обучаемите адекватно да отговарят 
на изискванията на динамичния пазара на труда - 
способности за самостоятелно усвояване на знания, 
уменията за планиране, прогнозиране, анализиране 
и презентиране на създаденото;

- развиване на математическото и логическото 
мислене;

- критичност и самокритичност;
- отговорност към поемане на задачи и тяхното 

решаване;
- усъвършенстване на уменията за разрешаване 

на реални казуси от живота и бизнеса;
- умение за проверка и затвърждаване на знани-

ята  чрез практическо приложение;
- повишаване ангажираността, отговорността на 

учащите към надграждане на умения и компетен-
ции, отговарящи на съвременните потребности на 
обществото;

- намаляване на агресията  и нетолерантното от-
ношение между учениците;

- водят се от мотото „Аз искам! Аз мога! Аз 
знам!”.

От своя страна от преподавателите се очаква:
- да бъдат модератори, партньори в учебно-въз-

питателния процес;
- да преосмислят методите и инструментите на 

преподаване и оценяване с цел подпомагане и улес-
няване на учебния процес;

- стремеж към постигане на функционална гра-
мотност по всички дисциплини, използвайки ин-
тердисциплинарни модули на учебно съдържание;

- повишаване на мотивацията за придобиване на 
нови умения и компетентности чрез допълнителни 
специализации;

- успешна комуникация и приобщаване на всич-
ки участници в учебно-възпитателния процес и 
училищната общност за осъществяване на мисията 
и визията на училището.

За постигането на тези цели следва да бъде мо-
билизирана цялата училищна общност, включва-
ща учители, родители, училищно настоятелство, 
обществен съвет, местната власт и др. Родители с 
подходящи професии могат да предадат своя опит 
и умения. Учители, не само по конкретните дис-
циплини, но и целият учителски колектив може и 
трябва да бъде пряко ангажиран с провеждане на 
мултидисциплинарни уроци и мероприятия. 

Училищното настоятелство и общественият съ-
вет подкрепят и насърчават изграждането на STEM 
среда в училище.

Учебното съдържание в STEM средата изисква 
приспособяване на учебните планове и програми, 
което се извършва в координация с РУО (Регионал-
но управление на образованието) по места. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ангажираността на всички, поддържането на 

взаимоотношения на уважение, толерантност, съ-
трудничество с всички представители на училищ-
ната общност във всички етапи на учебно-възпита-
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телния процес категорично подобряват условията 
на училищната среда, което води до повишаване 
качеството на образователния процес, повишаване 
на конкурентоспособността на съвременното учи-
лище и предлагане на образователни услуги, удо-
влетворяващи високите изисквания на обществото. 

Министерството на образованието и науката 
може да се каже е дефинирало нуждата от инова-
ция в образованието, насочена към професионал-
но ориентиране на учениците своевременно чрез 
стартирането на Национална програма „Изгражда-
не на училищна STEM среда”. В случая е налице 
иновация по интерактивен метод с очакван непряк 
резултат. Постигането на целите на програмата в 
дългосрочен аспект ще има мащабен икономически 
ефект. И резултатът от популяризирането и внедря-
ването на тази иновация може да бъде детермини-
ран чрез поведението на обществото в кризи като 
кризата, предизвикана от COVID-19 през пролетта 
на 2020 година.
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МЕЖДУНАРОДНА ОБСТА-
НОВКА И СЪТРУДНИЧЕСТ-
ВО В АКВАТОРИИТЕ НА 
ЧЕРНО, СРЕДИЗЕМНО И 
БАЛТИЙСКО МОРЕ - ПРАВ-
НИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И 
ЕКОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ
Кръгла маса, 5 - 7 юни 2019 г.
София, България

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ОБРЪЩЕНИЕ

Кръглата маса, проведена на 5 - 7 юни 2019 
г. в София, България, постави акцент върху 

насърчаването на конструктивен диалог и на устой-
чивите форми и структури за равноправно и обек-
тивно обсъждане на най-острите съществуващи и 
нововъзникващи проблеми и предостави възмож-
ност за изява на политици, експерти, учени и пред-
ставители на граждански структури да изразят сво-
ите позиции и да предложат възможни решения.

Участниците в кръглата маса от няколко европей-
ски страни обсъдиха текущото състояние на меж-
дународните отношения и проблемите на устойчи-
вото развитие на Балтийския, Средиземноморския 
и Черноморския регион и определиха прилагането 
на утвърдените принципи и норми на междуна-
родното право, преодоляването на политическите 
предизвикателства и рискове, обезпечаването на 
енергийна сигурност и развитието на макрорегио-
нално сътрудничествo като необходима интегрална 
част от националните, регионалните и европейски-
те политики. Обменените виждания ясно отразиха 
експертните мнения по политиките на сближаване, 
изграждане на сътрудничество и партньорство при 
реализиране на принципите на синята икономика, 
интегрирано управление на морските екосистеми, 
енергийна свързаност и колективна сигурност. Съ-
трудничеството в изследователската област, свърза-
но с ефективното използване на морските ресурси 
и борбата с климатичните промени, оформи диску-
сията като иновативна и с перспективи за изгражда-
не на нови хоризонти.

В хода на дискусията бе очертано значението на 
Балтийския, Средиземноморския и Черноморския 
регион за по-нататъшното развитие на Европей-
ския съюз (ЕС) и за повишаване на резултатността 

на политиките, които ще бъдат прилагани в изме-
нящите се политически и социално-икономически 
реалности на 21-я век.

Обърнато бе внимание на прилагането на меж-
дународните конвенции при осъществяване на вся-
какви дейности в моретата и крайбрежните зони, 
както и на специфичните решения за преодоляване 
на дълго съществуващите „замразени” и възможни 
нови военни стълкновения, поради тяхното сериоз-
но влияние върху цялостното състояние и бъдещо-
то развитие на отношенията в Европа.

Участниците отправиха призив към всички дър-
жави, граничещи с Балтийско, Средиземно и Черно 
море, да спазват универсално признатите принципи 
и норми на международното право с оглед на за-
пазването на мира, международния ред, взаимното 
доверие и съвместната сигурност в акваторията на 
тези морета и прилежащите им територии.

Отбелязано бе определящото значение на свър-
заността в ЕС, на важната роля на Балтийско, Сре-
диземно и Черно морета за укрепване и стабили-
зиране на енергийната сигурност на европейските 
страни и на влиянието на енергийните коридори и 
различните видове морски индустрии и дейности 
върху екологичната сигурност в тези морски реги-
они.

Експертният характер на дискусията на кръгла-
та маса се допълни от очертаните зони за изява и 
действия на гражданския сектор, който има важна 
роля във всеки сериозен процес, особено при фор-
миране на стратегическите подходи и политиките 
на ЕС в новите политически реалности след по-
следните избори за Европейски парламент.

Участниците определиха изграждането на кул-
турни и икономически коридори между Балтий-
ския, Средиземноморския и Черноморския регион 
като сериозна предпоставка за развитието на ал-
тернативни подходи и политики от институциите 
на ЕС с оглед на намаляване на напрежението, по-
вишаване на взаимното доверие и съвместната ев-
ропейска сигурност и сътрудничество във всички 
секторни области, които могат да съдействат за по-
голяма свързаност между народите и за укрепване 
на основите на мира и просперитета на страните в 
тези морски региони.

Посланията на участниците в дискусията под-
чертаха необходимостта от:

- запазване и природосъобразно използване на 
моретата и морските ресурси за устойчиво разви-
тие чрез стриктно придържане към международ-
ните конвенции и използване на механизмите за 
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постигане на разбирателство, взаимно доверие и 
колективна сигурност, поддържане на енергийна 
свързаност и „добра морска среда”;

- създаване на среда за балансирано развитие на 
морските територии чрез прилагане на интегрира-
но управление на морската екосистема на Балтий-
ския, Средиземноморския и Черноморския регион 
от националните и регионалните власти, както и на 
европейско равнище;

- разработване на регионални инициативи и 
стратегически планове чрез прилагане на модела за 
планиране и управление „отдолу-нагоре” и използ-
ване на вече изградения опит и европейските ини-
циативи за реализиране на „син растеж” и ефектив-
ни действия в борбата с климатичните промени;

- ангажиране на политическа и финансова под-
крепа от европейски, макрорегионални и други 
инвестиционни институции за реализирането на 
проекти в Балтийския, Средиземноморския и Чер-
номорския регион за създаване и поддържане на 
условия за кохезионно подпомагане, социално и 
културно израстване, борба с корупцията и осигу-
ряване на устойчиво икономическо развитие;

- създаване на „група от старши експерти” за ко-
ординиране на усилията за ефективно използване 
на териториалното разнообразие и биоресурсите с 
участието на всички заинтерсовани страни от Бал-
тийския, Средиземноморския и Черноморския ре-
гион, вкл. в изследователския сектор, гражданското 
общество, клъстерните структури и други;

- по-нататъшно развитие на Балтийския, Среди-
земноморския и Черноморския регион за постигане 
на по-голяма свързаност в областите на инфраструк-
турата, енергийната сигурност и дигиталната мре-
жа в Европа, вкл. чрез проекти в рамките на Ини-
циативата за трите морета от 2015 г., която допълва 
стремежа на страните от Черноморския регион към 
реализиране на макрорегионална стратегия на ЕС, 
съдействаща за развитие на тяхното регионално 
сътрудничество на основата на натрупания опит и 
механизмите за ефективно управление в съществу-
ващите четири макрорегиони на ЕС в Европа.

- запазване на културната идентичност на наро-
дите във всички морски региони на Европа, безпре-
пятствено развитие на икономическото сътрудни-
чество между регионалните страни и предоставяне 
на качествено образование за бъдещите поколения, 
чрез което да опознаят и да опазят по-добре общата 
история на техните народи през многовековното им 
регионално съжителство в Европа;

- съблюдаване на универсално признатите прин-

ципи и норми на международното право, вкл. огра-
ниченията върху присъствието на чужди военни 
кораби в Черно море съгласно Конвенцията за ре-
жима на проливите от Монтрьо (1936 г.), свобод-
ното плаване на кораби в открито море и тяхното 
мирно преминаване през териториалните води при 
съблюдаване на суверенитета и икономическите 
интереси на крайбрежните държави, поддържането 
на конструктивен диалог и добросъседско разбира-
телство при използване на морските транспортни 
коридори в Балтийския, Средиземноморския и Чер-
номорския регион;

- своевременно разрешаване на спорове, свърза-
ни с възможни морски инциденти или непреднаме-
рени военноморски конфликти между крайбрежни 
регионални държави, чрез воденето на добронаме-
рен диалог и преговори за намиране на справедли-
ви и трайни решения при ефективно използване на 
европейските механизми за поддържане на взаим-
но доверие, съвместна сигурност, добросъседско 
разбирателство и сътрудничество;

- създаване на подходящ кординационен механи-
зъм в Европа, основан на диалог и мерки за възста-
новяване на взаимното доверие, който да съдейства 
за укрепване на териториалната и морската сигур-
ност в Балтийския, Средиземноморския и Черно-
морския региони, за намаляване на политическото 
напрежение и спиране на военните приготовления, 
свързани със „замразени” или възможни нови кон-
фликти, за намиране на справедливи и устойчиви 
решения за траен мир и стабилност, вкл. по оста 
ЕС - Украйна - Русия в Черноморския регион, за 
балансиране на дестаблилизиращите процеси по-
средством „алтернативни подходи” за неутрали-
зиране на заплахите за европейската сигурност, за 
ограничаване и регулиране на миграционния поток 
към Европа през Средиземноморския регион и за 
издигане на преграда пред „вноса на тероризъм” и 
разпространението на наркотици в Европа;

- превръщане на Балтийския, Средиземномор-
ския и Черноморския регион в зони на траен мир и 
добросъседско сътрудничество.

Участниците в дискусията на кръглата маса по-
срещнаха с одобрение приемането на 21 май 2019 
г. от министрите на седем черноморски страни1 в 
Букурещ на Общ дневен ред за Черно море в из-
пълнение на изразената в Бургаската министерска 
декларация от 31 май 2018 г. подкрепа на тези стра-
ни за разработване със съдействието на Европей-

1. България, Грузия, Молдова, Румъния, Руската феде-
рация, Турция, и Украйна.

13. Морето...
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ската комисия на съвместен документ, чрез който 
координирането на регионалното сътрудничество в 
Черноморския регион да се доближи концептуал-
но до натрупания управленски опит в приложение 
на съществуващите стратегии и политики на ЕС за 
макрорегионално сътрудничество в няколко евро-
пейски региони, обхващащи морски пространства;

Участниците в кръглата маса се обърнаха към 
Европейската комисия с призив да продължи да 
оказва подкрепа на регионалните страни в прила-
гане на принципите и методите на стратегическо 
макрорегионално сътрудничество в Черноморския 
регион с оглед на тяхното мирно икономическо 
развитие и ефективно преодоляване на общите 
предизвикателства и рискове, които да насърчават 
безпрепятствено търговско сътрудничество, енер-
гийна сигурност, деескалация на политическото на-
прежение и недопускане на опустошителен военен 
конфликт в Европа, регулиране на миграционния 
натиск върху външните европейски граници, про-
тиводействие на терористичните заплахи, пресича-
не на трансфера на наркотици, ефективна борба с 
климатичните промени и адекватна екологическа 
защита на морските региони в Европа.
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