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КЪМ ЧИТАТЕЛИТЕ
Уважаеми читатели,
Пред Вас е първият брой на Българско електронно научно списание „Стопанско
управление“. То е академичен проект на петима съмишленици, които от десетилетия се
занимават с проблематиката на стопанското управление, преподават в пет различни
български университета и имат дългогодишна мениджърска практика в разни обществени
сфери.
Необходимостта от он-лайн академично издание посветено на стопанското
управление, което да излиза на български език, е безспорна и вън от научна дискусия.
Даже излизането на нашето издание е прекалено закъсняло, като по една или друга
причина не успяхме да започнем да го издаваме по-рано.
Водени сме от убеждението, че стопанското управление е най-важната научна
дисциплина в обширния и многостранен корпус на стопанските и управленските науки от
прагматична гледна точка, а може би изобщо. В много страни академичните изследвания в
този сектор са под специалното покровителство на държавата, а бизнесът щедро ги
финансира. Подкрепата, естествено, не е безкористна, а планирана, калкулирана и
осребрена, като тя се прави защото ефективното стопанско управление стои в основата на
капитала, стойността, дохода и печалбата, тласка напред икономическото развитие,
допринася неудържимо за стопанския просперитет и неутрализира всеки тип масов
социален конфликт още в неговия зародиш. Доброто стопанско управление може да
спечели всички политически избори и да увеличи значително печалбите на почти всички
заинтересовани лица. Всичко започва с управлението, преминава през управлението и
нищо не може да завърши без управлението. То е началото и края, първото и последното,
простото и сложното, видимото и невидимото, частта и цялото, истината и лъжата. Щом е
така стопанското управление наистина е наука с приоритет и стои на самия връх, а не се
намира някъде в подножието или по сенчестите поляни под вековните дървета на завет,
където някои се опитват да го поставят. „Експертите“ няма как да успеят да изтласкат
стопанското управление от царския трон обаче, тъй като академичната логика и самият
живот са против тях, а те са страшна, помитаща и непреодолима сила.
Към момента, за разлика от миналото, няма универсална (общоприета) методология
на стопанското управление в световен мащаб и като следствие цялостната научна картина
на този крайно сложен, неразгадан и заплетен феномен е неясна, блуждаеща и размита, а
пренията започнаха да буксуват и да стават хаотични. Налице са множество фрагментарни
теории, концепции и модели, които правят безуспешни засега опити да опишат,
анализират, интерпретират и прогнозират коренно променената сфера на стопанското
управление в началото на ХХI век. През 2020 г. стопанското управление се превърна в
нещо уникално и невиждано досега, а все още то не притежава адекватна и използваема
методологична рамка. В тази връзка нашето издание ще направи опит да навлезе в този
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ожесточен, бурен и разнолик теоретичен дискурс със собствената си гледна точка и
заявена позиция, доколкото това е по нашите скромни сили.
Специално внимание на страниците на списанието ще бъде отделено на
академичните измерения на стопанското управление в Република България в техния
теоретичен, научно-приложен и практически аспект. Това е продиктувано от две
обстоятелства. От една страна, ролята и значението на стопанското управление за
икономиката на страната, а и изобщо, непрекъснато нарастват, което налага прецизна,
адекватна, всеобхватна и задълбочена научна експертиза. От друга страна, научните
постижения на българските изследователи в обсега на стопанското управление се нуждаят
от по-широка разгласа и популяризиране, понеже са много слабо познати дори в тяхната
Родина. Пишещият тези редове многократно се е сблъсквал с нелицеприятния факт в
българските университети, че голяма част от завършващите студенти по специалност
„Стопанско управление“ (и производни специалности) знаят имената на множество
чуждестранни автори, но не могат да приведат фамилията дори на един-единствен
български изследовател творил в тази област. За това положение на нещата, естествено,
вина носят единствено преподавателите. В тази връзка ще направим опит да възкресим
имената на българските учени работили в обсега на стопанското управление, които никак
не са малко, а и са оставили след себе си забележителни и преминаващи през времето
научни и практически приноси.
Българското електронно научно списание „Стопанско управление“ се присъединява
към пъстрата и интензивна научна полифония на периодичните издания в сектора на
стопанското управление в световно измерение, като ще положим усилия нашият
български глас да бъде ясен, громък и разпознаваем.
На добър час на списанието!
София
15 ноември 2020 г.

главен редактор
проф. д-р Иван Цанов
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ОСНОВНИ ФИЛОСОФСКИ МЕТОДОЛОГИИ
И ТЕХНИТЕ РЕЛАЦИИ СЪС СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ
Иван Цанов
Резюме: В статията се описват и интерпретират основните философски методологии и
техните релации с теорията и практиката на стопанското управление. Съгласно авторът
основните философски методологии, които имат най-силно влияние върху теорията и
практиката на стопанското управление и влизат в най-интензивна интеракция с него в
ареала на западната цивилизация, са прагматизма, позитивизма, рационализма и
постмодернизма, като именно те биват изследвани. Основните философски методологии
са анализирани по идентичен начин, като се дава прогноза за тяхното бъдещо развитие във
връзката им със стопанското управление. Главният изследователски проблем е
интерпретиран и в български контекст. В тази връзка са представени 10 влиятелни
български изследователи по стопанско управление и те са класифицирани като
принадлежащи към една или друга основна философска методология.
Ключови думи: управление, стопанско управление, философска методология,
методология на стопанското управление, мениджмънт, бизнес мениджмънт
Въведение
По наше мнение, основните философски методологии, които имат най-силно
влияние върху теорията и практиката на стопанското управление и влизат в найинтензивна интеракция с него в ареала на западната цивилизация, са: Прагматизъм;
Позитивизъм; Рационализъм; Постмодернизъм (Виж Фигура 1). Поради тази причина
именно те ще бъдат представени и анализирани във връзка с техните релации със
стопанското управление.
Основни
философски
методологии

Прагматизъм

Позитивизъм

Рационализъм

Постмодернизъм

Фигура 1. Основни философски методологии в релация със стопанското управление
Източник: Авторът
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Съществуват, както е добре известно и много други философски направления,
школи, течения и идеи: Екзистенциализъм; Еклектика; Марксизъм; Метафизика;
Персонализъм; Религиозни философии (християнска, ислямска, индуистка, будистка,
конфуцианска, шинтоистка, юдейска и др.); Социална философия; Структурализъм;
Феноменология; Херменевтика и др.
Всички те обаче няма как да бъдат разгледани във връзката им със стопанското
управление поради две главни обстоятелства. Първото е свързано с това, че те не са
оказали толкова мощно въздействие върху стопанското управление в Западния свят (към
който принадлежи и България), иначе такова въздействие, несъмнено, е налице в една или
друга степен. Второто се предопределя от това, че анализът им чрезмерно ще увеличи
обема на статията и тя може да заприлича на разширена студия, дори на малка
монография. Не разполагаме с такова пространство за писане.
1. Прагматизъм и стопанско управление
1.1. Същност на прагматизма
Прагматизмът е типично северноамериканско (САЩ) направление в световната
философия. Даже някои автори го наричат „американската философия“. Прагматизмът
наистина идеално пасва на северноамериканският философски светоглед от основния
поток. Неговото фундаментално философско допускане не е особено сложно за описание
и интерпретация. Привържениците на прагматизма са убедени, че практиката (реалността)
може да се използва като основен методологичен принцип във философията. Освен това
те смятат, че най-точният критерий за истината е успехът на някаква постъпка, акт или
действие. Прагматизмът възниква през 70-те години на ХIX век, развива се през целия ХХ
век и се запазва като философска тенденция, макар и чувствително променен, и в началото
на XXI век. Неговите най-ярки класически представители са Чарлс Пърс (1839-1914),
Уилям Джеймс (1842-1910) и Джон Дюи (1859-1952).
Терминът „прагматизъм“ се лансира за първи път от Чарлс Пърс (1878), който в
статията „Как да направим нашите понятия ясни“ го описва като начин за определяне на
значението на понятията във връзка с механизмите за тяхното изследване и практически
последствия (Collected Papers of Charles Sanders Peirce, 1931-1958). Чарлс Пърс е на
мнение, че прагматичният метод се ограничава единствено в рамките на науката и той
трябва да се използва само от учените (добре образованите хора), а не повсеместно в
реалния живот. Този изследовател формулира т.нар. прагматична максима, посрещана с
възхита от едни и ожесточено отричана от други, която гласи – като критерий за
познанието трябва да се използва не истината, а полезността и резултативността на
практическата дейност, въз основа на получените знания.
Особено интересно е виждането на Чарлс Пърс за икономиката на научните
изследвания, която е решаваща и неотделима част от идеята на Пърс за научния метод. В
тази връзка Робърт Бърч (2018) отбелязва, че този философ разбира, че науката по
същество е човешко и социално начинание и че тя винаги действа в някакъв исторически,
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2020, https://spisanie-su.eu

6

социален и икономически контекст. В такъв контекст някои проблеми са от
първостепенно значение и трябва да бъдат разрешавани незабавно, докато други проблеми
са тривиални или несериозни или поне могат да бъдат отложени за по-късен етап. В
реалния контекст на науката някои експерименти могат да бъдат жизнено важни, докато
други могат да бъдат незначителни. Пърс проумява също, че икономическите ресурси на
учения (време, пари, способност да се положат усилия и т.н.) винаги са оскъдни, въпреки
че през цялото време „големият океан на истината“, който се крие неоткрит пред нас, е
безкраен. Всички ресурси за извършване на изследвания, като персонал, часове за работа и
апарати, са доста скъпи; съответно е разточително, наистина ирационално, да ги
пропиляваме. Затова Пърс предлага внимателно да се обмисли проблема как да се получи
най-големият епистемологичен „взрив за долара“. В действителност икономиката на
изследванията представлява анализ на разходите и ползите във връзка със състоянието на
познанието. Въпреки че тази идея е недостатъчно проучена, самият Пърс я счита за
централна за научния метод и за идеята за рационалното поведение. Пърс е свързан с това,
което нарича „спекулативна реторика“ или „методевтика“ (“methodeutic”) (Burch, 2018).
Алберт Аткин (2019) адекватно отбелязва, че Пърс прилага научни принципи във
философията, но това не му пречи да разбира и да се възхищава и от философията на
Имануел Кант. По този повод Аткин пише дословно: „Пърс бе аналитичен и научен,
отдаден на логичната и научна строгост, както и архитектоничен философ излязъл от
матрицата на Кант или Аристотел“ (Atkin, 2019). Не сме съвсем сигурни какво точно
разбира Алберт Аткин под „архитектоничен философ“, но струва ни се, че Чарлс Пърс не
е мислител от мащаба на Кант и Аристотел, а стои доста по-ниско от тях. Първият е един
от най-влиятелните философи в историята изобщо, а вторият бива анализиран и
интерпретиран още три века преди Христа, та чак до наши дни.
Уилям Джеймс (1907) излага в най-пълен вид разбиранията си за науката
философия в своето произведение „Прагматизъм“ (James, 1907). В началото на книгата
той прави опит да докаже полезността на философията, но не на всяка философия, а само
на емпиричната, тъй като тя най-ефективно свързва човека с реалния свят. Достойнството
на прагматизма, според Уилям Джеймс, се заключава в обстоятелството, че само той
предлага „прагматичния метод“ и не се занимава с налагане на истини, догмати и теории.
Всъщност дали е точно така? Последващото исторически развитие на прагматизма
недвусмислено сочи, че и той прави опити да налага истини от последна инстанция, което
няма как да му се отдаде, тъй като в сферата на философията такива истини просто не
съществуват, а и няма как да съществуват.
При обясняването на действителността Уилям Джеймс използва принципа на
плурализма. Получаваните от реалността знания, съгласно представите на
северноамериканския философ, могат да бъдат истинни, но самата истина е просто удобен
образ на нашето мислене. Това се съгласува с обстоятелството, че изследователят свежда
истината към ценността, което е характерно за целия прагматизъм. Този тип теория за
истината се използвала непосредствено за оправдание на религиозната вяра: хипотезата за
Бога е истинна, ако тя удовлетворително служи на човека. С вярата се свързва и
разбирането за реалност. Реалността са просто обектите в които се вярва, реалност е това в
чиято реалност ние вярваме (Философия, 2018, стр. 212-213).
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Джон Дюи е северноамерикански философ, който е виден представител на
прагматичното направление във философията и създател на школата на
инструментализма. Той смята, че прагматизмът е извършил истинска революция във
философското познание, подобно на тази, която прави Николай Коперник в астрономията.
Този Коперникански поврат, според Дюи, се дължи на обстоятелството, че прагматизмът
се е обърнал с лице към истинския предмет на философията – анализ и разрешаване на
човешките проблеми. В обширното творчество на Джон Дюи неизменно присъства
проблематиката за човека, човешкото общество и практическите въпроси на тяхното
съществуване. Поради тази особеност той не е абстрактен и умозрителен философ и като
естествено следствие – трудно разбираем. Дюи е убеден, че човек е способен да
съществува в света, само ако му придава особено значение и по този начин да го променя
съобразно собствените си прагматични цели. Трябва да отбележим, че фундаменталното
допускане на Дюи – а именно, че истинският предмет на философията е анализът и
разрешаването на човешките проблеми, е изключително спорно. Ние не сме
привърженици на тази теза, като я считаме за невярна.
Като прави оценка на наследството на този изследовател Ричард Фийлд (2019)
заключава, че влиянието на творчеството на Дюи, заедно с това на самата прагматична
мисловна школа, макар и значително през първите няколко десетилетия на ХХ век,
постепенно се затъмнява към средата на века. Влиянието на други философски методи,
като тези на аналитичната школа в Англия и Америка и феноменологията в континентална
Европа, бележат възходяща тенденция. Последните тенденции във философията обаче,
водещи до разтварянето на тези твърди парадигми, създават подходи, които продължават
и даже се разширяват по темите от творчеството на Джон Дюи (Field, 2019).
Според Яна Войцешин (1992) отхвърлянето на разума от прагматистите (Уилям
Джеймс и Джон Дюи) се изгражда въз основа на възгледа на това направление за
реалността: реалността не е обективна. Същата тази реалност се определя от хората, по
прищявка или с мнозинство при гласуване. По същество няма разлика между външния
свят и съзнанието, което го възприема. Тази авторка смята, че прагматизмът оказва
влияние най-вече върху бизнес образованието, въпреки че се наблюдават някои
въздействия и върху теорията на бизнес мениджмънта (Woiceshyn, 1992, p. 76).
Северноамериканският прагматизъм изиграва важна роля в създаването и
развитието на практическата философия в САЩ, дори в някои отношения ключова.
Въпреки че през 60-те и 70-те години на ХХ век прагматизмът загубва своите водещи
позиции във философията, към края на 80-те години на миналия век вниманието към него
съществено нараства с появата на нова философска школа, която се изгражда върху
собствена версия на прагматизма – аналитичната философия (Философия, 2018, стр. 214).
1.2. Релации на прагматизма със стопанското управление
Стоим зад твърдението, че прагматизмът оказва много силно въздействие върху
теорията и практиката на стопанското управление. Аргументите в подкрепа на това наше
твърдение са следните:
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Първо, тъй като прагматизмът (сфера на философската методология) и бизнес
мениджмънтът (сфера на стопанското управление) са типични северноамерикански
явления то между тях има ясно проследима, здрава и продължаваща връзка. Не е
пресилено да се поддържа мнението, че академичният бизнес мениджмънт на САЩ, като
пропедевтика и изследвания, е под покрова на множество идеи дошли от философското
лоно на прагматизма (Рорти, 1998). Това, естествено, рядко се наблюдава в пряк вид, а
най-вече в снет. Може обобщено да се каже, че далечният фон на северноамериканския
бизнес мениджмънт от основния поток (mainstream) са прагматизмът и неопрагматизмът.
Тук е мястото да дадем своята гледна точка за понятието „бизнес мениджмънт“ и
понятието „стопанско управление“. Бизнес мениджмънтът е понятие, което е продукт на
северноамериканската мисъл (САЩ), а стопанското управление – на континенталната
(европейската) мисъл. Двете понятия възникват горе-долу в един и същ времеви период,
като корените им могат да бъдат открити в класически публикации на такива гиганти на
мисълта като американеца Фредерик Уинслоу Тейлър (бизнес мениджмънт) и французина
Анри Файол (стопанско управление). Терминът стопанско управление е по-подходящ за
употреба от автори, които пишат на български език, тъй като (най-вероятно) има
българска етимология и по-дълга научна традиция по българските земи. Също така
стопанско управление е европоцентричен термин, а бизнес мениджмънт –
американоцентричен термин. С някои малки изключения бизнес мениджмънт и стопанско
управление могат да се използват като тъждествени понятия. Казано същото, но с други
думи – терминът „бизнес мениджмънт“ е американизъм, докато терминът „стопанско
управление“ е българизъм. По същество те имат почти еднакво съдържание, но са
„облечени“ в различна езикова форма – американски английски (бизнес мениджмънт) и
български език (стопанско управление). Ние, тъй като имаме за майчин език българския,
то предпочитаме да употребяваме понятието стопанско управление. Мениджмънт и
управление обаче не са тъждествени, а различни понятия.
Второ, някои от принципите на тейлъризма са пряко заимствани от философията на
прагматизма, а други негови принципи са повлияни косвено от нея.
Северноамериканският инженер и предприемач Фредерик Тейлър (1856-1915) е символ на
новия тип мениджъри – проницателен и находчив управленец, прекрасно образован
инженер, владееш почти до съвършенство всички тънкости на икономиката и правото,
забележителен познавач на индивидуалната и груповата човешка психология. Тейлър
разработва методите за организация и нормиране на труда и управление на
производствените процеси, както и въпросите за подбора и заплащане на човешките
ресурси. Неговите управленски нововъведения стават известни по-късно със
събирателното име „тейлъризъм“. Последният извършва истинска управленска
революция, като повишава производителността и интензивността на труда, както и
икономическата ефективност на организацията. Фредерик Тейлър безспорно е истински
гений на бизнес мениджмънта от епохата на неговото зараждане и първоначално
укрепване.
Трето, школата на научния мениджмънт, в която като основен елемент се включва
и тейлъризма, е основополагаща за управленската теория. С нейната поява и развитие
(1885-1920) мениджмънтът е признат като самостоятелна научна област – от тук и
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произхода на наименованието й. Представители – Фредерик Тейлър, Хенри Гант, Франк и
Лилиан Гилбърт, Харингтън Емерсън, Хенри Форд и др., чиято научна интерпретация е в
значението на интерпретацията на работното място (Транев, 2019, стр. 33.). За да се
получи това признание школата на научния мениджмънт търси и намира своите
философски основания в рамките на различни философски методологии между които
мощно нахлува и се чувства уютно, като у дома си в буквалния смисъл на тази дума и
прагматизма.
Четвърто, етичната доктрина на прагматизма е субективна. В прагматизма всяко
нещо, което работи правилно или се чувства от субекта като правилно се възприема за
добро. В тази връзка някои концепции в руслото на стопанското управление са се развили
именно в тази насока. Бизнес процеси, които функционират правилно или се възприемат
като правилни – т.е. носят печалба, са добри. В основата на всичко е успехът (най-вече
бизнес успехът) – той е най-важният морален критерий за стопанския просперитет, а не
толкова истината или доброто. Наистина донякъде необичайна етична доктрина, но
безспорно – добре работеща на битово равнище, а и масово възприемана.
Пето, в сферата на бизнес обучението повлияно от прагматизма основният метод,
който се използва е „изследване на ситуации“ (case studies). Много важно е да се изтъкне,
че в случая бизнес обучението не предвижда „верни отговори“ по начало (няма как да ги
предвиди), като този тип отговори могат да бъдат постигнати само в хода на обсъждания и
дискусии. Този тип обучение не се използва само в сферата на бизнеса, а и в най-различни
други области, като например, национална сигурност, спорт, култура и др.
Шесто, в руслото на прагматизма интерпретиран в неговото популярно (ежедневно)
значение, свързано с философската методология на стопанското управление, можем да
причислим и част от възгледите на Робърт Чалдини (р. 1945) относно психологията на
влиянието. Той е прочут социален психолог и най-цитираният жив експерт в областта на
изследванията на убеждаването. Най-известната негова публикация е „Психология на
убеждението“, която е преведена на 41 езика, вкл. български (Чалдини, 2005). Чалдини
извежда шест универсални принципи на убеждаването, които според него са валидни за
всяка една човешка сфера, в т.ч. и стопанското управление. Не може да се отрече, че
огромен брой бизнес организации, мениджъри и фирмени служители по цял свят
използват или са повлияни от възгледите на Робърт Чалдини относно техниките и
механизмите за влияние, убеждаване и в крайна сметка за сключване и реализиране на
печеливши сделки – смисълът на всеки един бизнес. Наистина сме изправени пред
прагматизъм в най-чист вид, който е изведен като философия на бизнеса (стопанското
управление), тъй като абстрактно предписва как едно конкретно поведение (да убедиш
някой да се съгласи с теб) може да доведе до практическа бизнес полза (печалба) за
икономическия агент.
Напълно сме убедени, че философската методология на прагматизма още много
дълго време ще оказва въздействие върху теорията и практиката на стопанското
управление. Това се дължи най-вече на факта, че прагматизмът прави опити да се
занимава и да разрешава предимно важни човешки проблеми – постигане на успех,
реализиране на печалба и достигане на благополучие (преди всичко материално, но и
духовно). Също така прагматизмът се обръща към ключови въпроси на човешкото
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съществуване, а не заравя глава в проблемите на метафизиката и на фундаменталното
научно развитие. Прагматизмът, освен това, не е отвлечено и абстрактно философско
направление, което се разбира в дълбочина единствено от няколко дузини професори, а се
занимава с насъщните духовни и материални потребности на милиони човешки същества.
Стопанското управление по свой собствен начин се стреми в общи линии към същото, към
което е устремен прагматизмът. Ето защо между прагматизмът и стопанското управление
винаги ще има пресечна зона и връзка, която никога няма да може да бъде изцяло
разкъсана, въпреки непрестанните и упорити опити за това.
2. Позитивизъм и стопанско управление
2.1. Същност на позитивизма
Позитивизмът е нееднородно и твърде дифузно философско направление, което
има редица разновидности. Общата, обединяваща черта на позитивизма е емпиризмът,
който може да бъде проследен чак до времето на Френсис Бейкън (1561-1626) и неговото
прочуто произведение Novum Organum (Bacon, 1620). Позитивистите не приемат, дори
може да се каже, че ненавиждат т.нар. от тях метафизика, която е всъщност класическата
философия на Новото време (Георг Хегел, Имануел Кант, Йохан Фихте, Фридрих Шелинг
и др.). Те издигат в своеобразен култ науката, но я разглеждат някак си едностранно.
Непоколебимо са уверени, че науката се подчинява единствено на своите собствени
закони, като не е подвластна на влиянието на външните фактори – политически,
икономически, социални, исторически, религиозни и т.н. (Философия, 2018, стр. 206).
Всъщност това е и най-голямата (фундаменталната) заблуда на позитивистите, тъй като
науката винаги е изпитвала влияние от най-разнообразни външни фактори и ще продължи
да ги изпитва, което е само очевидно и даже не се нуждае от философска рефлексия за да
бъде доказано, а и то вече е направено. Едно е да говориш за научен идеал, но научната
реалност е нещо съвсем друго. Идеалът в науката, както и в живота, никога не се
реализира на практика и именно затова е идеал. Идеалът в крайна сметка е фикция (нещо,
което не може никога да получи битие).
Позитивистите се възхищават от естествените (позитивните) науки и смятат, че
именно те са модела за подражание от философията. Принципът на емпиризма е
основният критерий за демаркация между метафизичните и научните съждения, теории и
знания. От епистемологична гледна точка позитивистите смятат, че интерес за науката
представлява само знанието получено по емпиричен път. Знание, което не е извлечено по
емпиричен път не може да има претенции да бъде научно. Умозрителността, интуицията,
озарението и др. подобни явления не значат нищо за позитивистите. В развитието на
позитивизма традиционно биват откроявани три исторически периоди.
Първи (класически). Основоположник на позитивизма е френският философ и
социолог Огюст Конт (1798-1857), който и въвежда в научен оборот термина
„позитивизъм“. В своята концепция Конт обосновава идеята, че метафизиката
(философията) трябва да бъде отделена от науката.
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Втори (емпириокритицизъм). Този период е свързан с имената на австрийския
физик и философ Ернст Мах (1838-1916) и немския философ Рихард Авенариус (18431896). Те виждат главната задача на философията не в обобщаването на данните на
частните науки, както това е правил Огюст Конт, а в създаването на теорията на научното
познание. Главната цел на емпириокритицизма (критика на опита) е да „очисти опита“.
Трети (логически позитивизъм, неопозитивизъм). Третият период възниква
вследствие на дискусиите на група от интересуващи се от философия учени-специалисти
(математици, физици, социолози). Тези изследователи редовно се събират на дискусии във
Виенския университет през 20-те и 30-те години на ХХ век и организират т.нар. „Виенски
кръг“. През 1929 г. те публикуват манифест – „Научно познание на света. Виенски кръг“.
Главни представители на Виенския кръг са Мориц Шлик (1882-1936), Ото Нойрат (18821945), Рудолф Карнап (1891-1970) и др.
Неопозитивистите се придържат към следните основни идеи и твърдения.
1. Негативно отношение към метафизиката (класическата философия).
Метафизиката се разглежда като лъжовно учение (ако изобщо е учение), което не
притежава ценности и даже нямащо никакъв смисъл.
2. Култ към науката. Защитава се тезата, че метафизиката (класическата
философия) трябва да бъде заменена от науките в резултат на логическия анализ на езика.
Единственото възможно знание е само конкретното и научното знание, а задачата на
философията е да анализира езика на науката.
3. Утвърждаване на емпиризма. Всички неопозитивисти трескаво търсят методи за
емпирично обосноваване на знанията. Те са убедени, че само емпиричното знание е ценно
за сферата на научното познание и че само върху неговата основа могат да бъдат отделени
научните съждения и теории от метафизичните (философските) теории.
4. Критерий за научността на знанието е емпиричната проверка на достоверността
на предложенията – верификацията. Последната е понятие, обозначаващо процеса на
установяване на истинността на научните твърдения в резултат на тяхната емпирична
проверка, т.е. посредством сравнение на фактите на опита с резултатите от емпиричната
проверка.
5. Физикализъм. Това е концепция съгласно която езикът на физиката трябва да
стане универсален език на науката. Това положение се изгражда въз основа на
разбирането, че всички науки имат общ фундамент – физиката. Освен това елементарните
предложения на физическата наука са проверяеми за всеки един субект и са достъпни за
всички. Изобщо неопозитивистите издигат науката физика в своеобразен култ. С известна
доза на условност може да се каже, че те разделят общия научен ареал на два сектора:
научен сектор – тук влиза само физиката и ненаучен (не съвсем научен) сектор – всички
останали науки.
След неопозитивизма се появява ново направление в руслото на тази философия
– постпозитивизъм. Терминът обединява общо наименование за редица школи във
философията на науката, които са свързани от критично отношение спрямо
епистемологичните учения, които са били развити в рамките на неопозитивизма и
обосновават получаването на обективни знания от опита. Основни представители на
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постпозитивизма са: Карл Попър (1902-1994), Томас Кун (1922-1996), Имре Лакатос
(1922-1974), Пол Файерабенд (1924-1994) и др. (Философия, 2018, стр. 206-208).
Карл Попър създава течение в обсега на постпозитивизма, което става известно
като критически рационализъм. По негово мнение, науката и най-вече рационалността
трябва да станат основните сдържащи фактори против разпространението на
ирационалния дух на тоталитаризма и социалната демагогия, утвърждаването на които е
довело да невиждани бедствия за цялото човечество. Рационализмът на Попър всъщност
се противопоставя на емпиризма на неопозитивистите.
Най-известният теоретичен продукт на Карл Попър е лансираният от него принцип
на фалшификация (Popper, 1932). Принципът е критериален разграничител между науката
и метафизиката и е алтернатива на принципа на верификация, който се използва в
неопозитивизма. Попър е убеден, че законите на науката не могат да бъдат сведени към
наблюдението и следователно те не могат да бъдат верифицирани по начало. Науката има
нужда не от принципа на верификация, а от принципа на фалшификация. Именно
последният е критерият за разпознаването на научното знание и на научната истина.
Критерият за научност на дадена теория (каква и да е теория независимо в коя научна
сфера) е нейната фалшифицируемост или опровержимост. В случай, че дадена теория не
може да бъде опровергана (по принцип), то тя не може да претендира да бъде научна. И
обратното – ако конкретна теория може да бъде опровергана (съществува начин да бъде
опровергана), то това несъмнено е научна теория.
Наред с общите си предложения относно фалшификацията и научната
методология, Попър се отличава с работата си по теория на вероятностите и квантовата
механика, както и по методологията на социалните науки. Попър защитава теорията на
вероятностите, според която вероятностите се интерпретират като обективни, независими
от ума свойства на експерименталните настройки. По отношение на социалните науки
Попър спори срещу опита на някои историци и историцизма като цяло за формулиране на
универсални закони, обхващащи цялата човешка история и вместо това привежда
аргументи в полза на методологическия индивидуализъм и ситуационната логика (Shea,
2019). В случая Карл Попър се проявява не толкова като постпозитивист, а по-скоро като
постмодернист.
От особено значение за постпозитивизма са възгледите на Томас Кун относно
научната парадигма. Станалото вече класическо определение за научна парадигма на Кун
гласи, че това са всеобщо признати научни постижения, които за определен период от
време предоставят на една практикуваща научна общност модели на проблеми и на
тяхното разрешаване (Kuhn, 1962). Казано с други думи – научната парадигма е приетата
от научната общност устременост на науката към определен род значения на възприемане
на действителността и отношението към нея, проявяваща се в научното световъзприемане,
теория и практика.
Не всички учени, естествено, приемат безрезервно вижданията на Томас Кун за
научната парадигма. Съгласно Имре Лакатос (според някои Лакатош), например, науката
е много по-обширна от парадигмалните разбирания на Кун. Той твърди, че науката се
развива в контекста на т.нар. от него „изследователски програми“ (Lakatos, 1978).
Научната революция в теорията на Лакатос представлява преход от една изследователска
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програма към друга изследователска програма и може да бъде обяснена напълно
рационално. При положение, че теорията в една изследователска програма превишава
емпиричните доказателства за нея, то дадена теория е в прогрес и обратно – ако
емпиричните доказателства са повече от теорията, то конкретната изследователска
програма се намира в състояние на регрес.
Някъде към началото на 90-те години на ХХ век постпозитивизмът почти изчерпва
своите възможности в обяснението на структурата и динамиката на научното познание.
Главният недостатък на постпозитивизма, който ускорява слизането му от
представителната научна сцена, е стремежът към абстрахиране и (пълно) откъсване от
социалния и културен контекст на функциониране на науката. Оказва се, че не е възможно
да се създава и развива реална наука, ако тя бъде отделена от социалните,
икономическите, психологическите и антропологичните аспекти на научните изследвания.
Става напълно ясно, че науката разбирана изцяло и всеобхватно в позитивистки смисъл не
може изобщо да бъде адекватно изградена, както и да функционира стабилно в реална
среда. Философската методология на позитивизма се оказва поредната научна утопия.
2.2. Релации на позитивизма със стопанското управление
Доста школи, теории и концепции в сферата на стопанското управление с пълни
шепи черпят своите конструкции и постулати от принципите на позитивизма. В случая се
изхожда от презумпцията, че стопанското управление трябва да „изчисти“ от своята снага
всички психологични, организационни и социални елементи, като се съсредоточи само и
единствено върху математиката и позитивните науки (най-вече физиката), които е
необходимо да бъдат разглеждани не само като идеал, а и прилагани като инструмент –
повсеместно, систематично и навсякъде.
Привържениците на позитивизма в обсега на стопанското управление обаче явно не
са чували или не желаят да се съобразяват с прочутата теорема за непълнотата, която
гениалният австрийски математик и логик Курт Гьодел (1906-1978) прави публично
известна през 1929 г. чрез докторската си дисертация озаглавена „За пълнотата на
логическото смятане“ (Gödel, Vollständigkeit des Logikkalküls, 1929). Посредством тази
теорема се нанася съкрушителен удар (според някои – безвъзвратен и окончателен) върху
надеждите на съвкупната наука, че изобщо е възможно да се докаже непротиворечивостта
и пълнотата на цялата математика, а оттам и на науката изобщо (вкл. науката за
стопанското управление). Съгласно тази теорема всяка процедура относно
доказателствата касаещи истинните твърдения на елементарната теория на числата е
обречена на непълнота. Елементарната теория на числата е раздел от математиката, която
изучава свойствата на целите числа. Курт Гьодел показва, че дори в такъв скромен дял от
математиката някои истини не могат да бъдат доказани – по начало.
Следствията от теоремата за непълнотата на Курт Гьодел са колосални за целия
научен спектър, като някои изследователи даже говорят за извършен коперникански
поврат в науката (по изказа на Имануел Кант) от този учен, а именно – всеки език (вкл.
българският нормативен език), който е достатъчно силен за определяне на естествените
числа, е непълен. В този език винаги има изказвания, които не могат нито да се докажат,
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нито да се опровергаят, като се изхожда от аксиомите на езика. Всичко това прави
невъзможно (завинаги и по принцип) да се създаде обща, сигурна и надеждна математика
(основна математическа теория), която да се използва като базов математически
фундамент/инструмент във всяка една наука (вкл. науката за стопанското управление).
Както става пределно ясно, дори и математиката – идеалът за наука на позитивистите,
неопозитивистите и постпозитивистите не е всесилна, като и тя се оказва непълна,
фрагментарна и относителна. Човешко е да се мисли, че нещата около нас не са
относителни и съществуват абсолюти, но те са именно и завинаги релативни.
Сравнително силни позитивистки влияния, както преки, така и косвени могат да се
установят у системната школа в стопанското управление и нейните най-общи възгледи.
Системната школа в стопанското управление изхожда от постиженията на системния
подход и навлиза в теорията и практиката на управлението някъде към края на 50-те
години на ХХ век. Привържениците на системната школа са на мнение, че мениджърите
(управителите) трябва да разглеждат организацията като сложна съвкупност от
взаимосвързани и взаимно зависими компоненти, които трябва да бъдат насочени към
постигане на организационните цели в условията на променяща се външна среда.
Системната методология изследва и интерпретира организацията като сложна система,
състояща се от подсистеми, които също така представляват сложни системи. Системата е
цялостна конструкция, състояща се от взаимосвързани части. Всяка система има външна
среда (обкръжение) и вътрешна структура – сбор от уникални взаимосвързани елементи.
Системите се подразделят на две основни групи – затворени и отворени. Затворените
системи са независими от външната среда, докато отворените си взаимодействат с
външната среда. Изхождайки от постулатите на системната школа организациите могат да
бъдат анализирани, интерпретирани и управлявани от различна гледна точка: 1.
Елементна; 2. Функционална; 3. Структурна; 4. Целева; 5. Комуникативна; 6.
Интегративна; 7. Историческа; 8. Ресурсна; 9. Кибернетична; 10. Човешка.
Определено въздействие на позитивистките философски възгледи се открива и у
програмната школа (наричана и програмно-целева школа) в стопанското управление. За
тази школа възловото понятие е програма, което се интерпретира най-често като план за
действие, задължително подсигурен с необходимите ресурси, подчинен на общи цели и
съобразен с промените настъпващи във външната среда на организацията. Програмната
школа се ражда в началото на 70-те години на ХХ век. Програмното управление се базира
на следните ключови елементи: 1. Съставяне и реализация на целеви комплексни
програми, в които се обвързват целите, сроковете за изпълнение и ресурсите (човешки,
материални, технологични, финансови и др.) необходими за постигането им; 2.
Изграждане на организационни политики и релевантни програми и подпрограми; 3.
Уточняване и спазване на сроковете за изпълнение на програмите; 4. Определяне на
екип(и) от мениджъри и подизпълнители за реализация на програмите; 5. Изграждане и
реализация на технологии за осъществяване на програмите; 6. Фиксиране на критерии за
избор на алтернативи при вземането на решения.
Като пример за мислител с позитивистки уклон в сферата на стопанското
управление можем да посочим Филип Кросби (1926-2001). Той е философ и
световноизвестен бизнес-консултант, чиято главна научна експертиза е в обсега на
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качеството. Кросби прилага позитивистки подход спрямо качеството, като твърди, че то
не е нематериално, нито е неизмеримо. Качеството е задължителен атрибут (трябва да
бъде задължителен атрибут) в дейността по управление на компанията от нейните
ръководни органи и кадри. Филип Кросби твърди, че доброто, лошото, високото и ниското
качество са безсмислени понятия, а смисълът на качеството всъщност е неговото
съответствие с изискванията (Crosby, 1979). Може би най-известната мисловна
конструкция на този изследовател е тезата му за нулевите дефекти (zero defects). Кросби
смята, че бизнес дейността може да се организира по такъв начин, че по принцип е
възможно произвежданите стоки и предлаганите услуги да бъдат с възможно най-високо
(абсолютно) качество – т.е. стоките и услугите да имат нулеви (никакви) дефекти. Това,
безспорно, е типичен позитивистки възглед, привнесен от емпиричната философия в
сферата на стопанското управление.
Въпреки че позитивистките философски идеи в началото на ХХI век са силно
дискредитирани най-вече от методологична гледна точка, то влиянието на позитивизма
върху теорията и практиката на стопанското управление, макар и донякъде отслабено ще
продължи да се усеща и да се проявява и занапред. Това се обуславя от
жизнеспособността на емпиризма, който вероятно е „неизкореним“ на полето на науката, а
и в реалния живот. Може би и след 1000 години ще има хора, които са убедени, че
единственият начин да се получи научно знание е неговата емпирична проверка, а всичко
останало не е наука, ако ли не и фантасмагории, даже измама. Както и че бизнесът се
състои само от факти, числа, логически анализ, сетивен опит, математика и статистика и
нищо друго. Няма нужда тези хора да бъдат убеждавани в противното, тъй като и науката
и бизнесът, са плуралистични.
3. Рационализъм и стопанско управление
3.1. Същност на рационализма
Рационализмът и позитивизмът са своеобразни философски антиподи най-вече от
епистемологична гледна точка. Спорът между рационализма и позитивизма (емпиризма)
се отнася до степента, в която сме зависими от сетивния опит в усилията ни да получим
знания. От една страна, рационалистите твърдят, че има значими начини, по които нашите
концепции и знания се получават независимо от сетивния опит. От друга страна,
емпириците са убедени, че сетивният опит е върховният източник на всички наши
концепции и знания.
Рационалистите обикновено развиват възгледа си по два начина. Първо, те твърдят,
че има случаи, когато съдържанието на нашите концепции или знания надминава
информацията, която сетивният опит може да ни остави на разположение. Второ, те
изграждат сметки как разумът под някаква друга форма предоставя тази допълнителна
информация за света. Емпириците представят различна гледна точка. Първо, те
разработват сведения за това как опитът предоставя информацията, която цитират
рационалистите, доколкото я имаме на първо място. Понякога емпириците избират
скептицизма като алтернатива на рационализма: ако опитът не може да предостави
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концепциите или знанията, които рационалистите цитират, ние ги нямаме. Второ,
емпириците атакуват схващанията на рационалистите за това как разумът е източник на
понятия или знания (Markie, 2017).
Може би най-добре признатото и най-често правеното разграничение между
рационалисти и емпирици (позитивисти) се отнася до въпроса за източника на идеи.
Докато рационалистите са склонни да мислят (с някои изключения), че някои идеи, като
идеята за Бога, например, са вродени, емпириците приемат, че всички идеи произхождат
от опита. Въпреки че рационалистите са склонни да се помнят заради позитивната си
доктрина относно вродените идеи, техните твърдения са съчетани с отхвърляне на идеята,
че всички идеи могат да се отчитат само въз основа на опита. При някои континентални
рационалисти, особено у Спиноза, отрицателната доктрина е по-очевидна от
положителната. Аристотеловата доктрина, nihil in intellectu nisi prius in sensu (нищо в
интелекта, освен ако не е първо в сетивата), беше доминираща от векове и в реакция
срещу това, рационалистите възраждаха в модифицирана форма контрастната платонова
доктрина за вродените идеи (Homan, 2019).
Рационализмът признава приоритета на разума на човека, както в познанието, така
и в дейността по отношение на чувствените форми на познание (усещане, възприятие,
представа). Първата форма на рационализма в исторически план е античната
натурфилософия. Последната се изгражда въз основа на епистемологичната идея, че
чувствата могат да заблуждават човека. Постулира се, че достоверното начало е скрито
единствено в мисленето, само че то се нуждае от определена култура, свободна от мнения
(Парменид).
В новоевропейската история традицията на рационализма е представена от имената
на Бенедикт (Барух) Спиноза (1632-1677), Никола Малбранш (1638-1715), Готфрид
Лайбниц (1646-1716), Имануел Кант (1724-1804) и др. Нейната устойчивост се осигурява
не само от развитието на физико-математическото знание, но и от опитите да се
прехвърлят социалните идеи от утопично на научно-прогнозируемо ниво. В основанията
на последното лежи абстрактно-рационалната представа за човека и световната история
(Георг Хегел). В средата на ХIХ век бива открита несъстоятелността на тази тенденция и
поради тази причина класическият рационализъм става обект на остра критика. В
следствие се появява негова алтернатива – ирационализмът. Рационализмът, все пак, не е
отхвърлен изцяло. Опити за ново негово обосноваване се правят от марксизма,
структурализма (идеята за свръхрационализма) и Гастон Башлар в доктрината му за
интегралния рационализъм (Новейший философский словарь, 1999).
Според Васил Проданов (2017) основните идеи на класическата политикономия
съответстват на рационалистическата класическа философия на Просвещението, която
изхожда от предпоставката, че зад външните явления има фундаментални същности и
задачата на науката е да ги изследва и обясни. Това е възможно чрез специфичните
способности, които притежава човешкия разум. В хегеловата традиция това е на първо
място интелектуален процес, не е въпрос на емпирично изследване. Същото е преди това и
при Кант, който даже извежда на преден план общи доопитни или така нар. априорни
категории и закономерности, които не зависят от емпиричната реалност. Затова и
класическата политическа икономия в ранните си версии на развитие има теоретичен
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характер. Икономическата реалност се изследва на първо място чрез аналитичните
възможности на човешкия разум. Това е типично още преди Адам Смит, за Франсоа Кене,
характерно е и за Дейвид (Давид) Рикардо, за Карл Маркс, независимо от критиката му на
тази политикономия (Проданов, 2017, стр. 14).
Матю Хоман (Homan, 2019) твърди, че основен принцип на рационализма (може би
основният принцип) е, че светът е разбираем. Темата за разбираемостта означава, че
всичко, което се случва в света, се случва по подреден, законосъобразен и рационален
начин. Умът по начало, ако и не винаги на практика, е в състояние да възпроизведе
взаимовръзките на нещата в мисълта, при условие, че се придържа към определени
правила за правилно разсъждение. Разбираемостта на света понякога се съчетава с отказа
от груби факти, където „груб факт“ е нещо, което „просто е така“, тоест нещо, което се
получава без причина или обяснение (дори по принцип). Много от априорните принципи,
свързани с рационализма, могат да бъдат разбрани или като версии, или като последици от
принципа на разбираемост. Като такъв принципът на разбираемостта функционира като
основен принцип на рационализма. Той се появява под различни прикрития в големите
рационалистични системи и се използва за генериране на контрастни философски
системи. Всъщност една от основните критики на рационализма е фактът, че неговите
принципи могат последователно да се използват за генериране на противоречиви
заключения и мисловни системи. Най-ясното и най-известно изявление за разбираемостта
на света е принципът за достатъчната причина (principle of sufficient reason) на Лайбниц.
Яна Войцешин (1992) e убедена, че рационалистичният възглед за реалността,
разума и етиката е противоположен на емпиричния. Рационализмът е повлиял на
прагматизма, но между тях има някои съществени различия. Въпреки името си,
рационализмът е анти-причина. Основата за отхвърляне на причината от рационализма е
неговият възглед за реалността. Рационалистите в традицията на Платон, Блажени
Августин и Кант твърдят, че вселената не съществува независимо, а е създадена от
съзнанието, човешко или божествено. Аргументът е, че има две реалности: тази, която ние
възприемане и „истинската“ реалност, създадена от съзнанието, като света на формите на
Платон, свръхестественият свят на Блажени Августин или ноуменалният свят на Кант.
Това е метафизичен възглед, залегнал в основата на много от хуманитарните науки – т.е.
става дума за реалност, създадена или контролирана от съзнанието. „Истинската“
реалност се достига чрез интуиция или „пробуждане“ (Woiceshyn, 1992, pp. 77-78).
Рационализмът често е критикуван за това, че влага твърде много увереност в
способността на разума сам да познава света. Доколко човек намира тази критика за
оправдана, зависи до голяма степен от гледната точка на причината. Например за Дейвид
Хюм знанията за света на „фактическите въпроси“ се получават изключително чрез опит;
причината е просто способност за сравняване на идеи, получени чрез опит. За Имануел
Кант разумът е ментално умение с присъща склонност към преминаване на границите на
възможния опит в стремежа да се схванат метафизичните основи на феноменалната сфера.
Тъй като познанието за света е ограничено до обекти на възможно преживяване, за Кант
разумът, с неговите заблуди да схване реалността отвъд тези граници, трябва да бъде
обект на критика (Homan, 2019).
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2020, https://spisanie-su.eu

18

В нашето съвремие рационализмът, макар и получил много академични удари и
даже силни ъперкъти, пращали го много пъти в теоретичен нокдаун, продължава да стои
здраво на краката си и няма никакво намерение да напуска състезателния ринг на вечните
философски идеи. Вероятно така ще бъде и занапред, тъй като рационализмът се родее с
човека и вечността.
3.2. Релации на рационализма със стопанското управление
Рационализмът в неговото философско измерение има силни и отколешни релации
с теорията и практиката на стопанското управление. Голям брой изследователи от
различни направления, течения и школи в сферата на стопанското управление са искрени
и ревностни последователи на основната рационална идея, че именно човешкият разум, а
не опита, трябва да се постави в основата на стопанския процес, както и на бизнеса като
цяло. В случая човешкият разум се схваща като могъщ и точен инструмент за вземане на
адекватни решения и предприемане на целенасочени действия, въз основа на три основни
фактори – интелект, воля и интуиция. Eмпиричната проверка и емпирията като цяло не се
отхвърлят, дори напротив – използват се, но те се възприемат и оценяват като
второстепенни и понякога случайни елементи, подчинени на човешкото съзнание и
разум.
Отлична илюстрация на релациите на рационализма със стопанското управление е
разпознавателно-първичният модел на решението (recognition-primed decision model –
RPD model), който се изгражда въз основа на перцептивната интуиция, безсъзнателната
фиксация и озарението (проявление от изневиделица на потиснати знания). Автор на
модела е когнитивният психолог Гари Клайн (р. 1944), който е убеден, че е открил
действителният и естествен начин по който хората вземат решения в реалния живот, вкл. в
сферата на стопанското управление (Klein, 1998). Основната идея на Клайн e следната –
решенията почти винаги се вземат интуитивно въз основа на нефиксираното съзнание
и/или смътно осъзнатите впечатления. Изследователят е сигурен, че най-важна роля при
вземането на решения играе жизненият опит и полученото от него имплицитно знание
(присъстващо знание, което обаче не е ясно изразено). Именно в рамките на визираното
знание впечатленията от средата биват оценявани безсъзнателно, като те предизвикват
необходими незабавни действия (съответно поведение). Водещата мисъл на Гари Клайн е,
че класическата теория за вземане на решения е непродуктивна, тъй като е силно заземена
(heavily grounded) към икономиката и математиката, като в нея липсва натуралистичното
(естественото) вземане на решения, което може да бъде разбрано само чрез изследвания на
реално действащи хора – бизнесмени, предприемачи, пожарникари, съдебни заседатели,
оператори в ядрени централи, оперативни офицери в армията и полицията.
Гари Клайн пише за своя модел дословно следното: „Разпознавателно-първичният
модел описва как вземащите решение използват своя опит за да избегнат ненужни
разисквания. Опитът позволява на човека да разбере ситуацията в условия на
правдоподобни цели, съответни знаци, очаквания и типични действия. Опитните лица,
които вземат решение правят опит да намерят задоволително решение за действие, а не
най-доброто. Опитните индивиди вземащи решение обикновено идентифицират първото
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приемливо действие, което им изникне, като рядко генерират други действия. Вземащите
решение могат да оценят само единично действие посредством ментална симулация. Те не
са в състояние да сравняват няколко възможности. Разпознавателните стратегии са поизползвани в ситуации на недостиг на време и неопределеност; Аналитичните стратегии
са по-подходящи с абстрактни данни и при натиск решенията да бъдат оправдани. В
различни операционни ситуации разпознавателните стратегии се използват по-често
отколкото аналитичните стратегии, дори при заплетени ситуации“ (Klein et al., 1993, p.
148).
Може да се заключи, че Клайн защитава класическа рационална теза за решенията,
които са фундаментът на стопанското управление – решенията се вземат преди всичко въз
основа на разума и интуицията (рационален подход), а не толкова въз основа на опита
(емпиричен подход).
Черти на силен рационализъм могат да се открият у британският изследовател
Джон Адаир (р. 1934). Той е непоклатимо уверен, че лидерството в сферата на
стопанското управление може да бъде научено, че не зависи от характера на човека, а така
също, че то е преносимо умение (transferable skill). Джон Адаир се счита за най-добрият
експерт във Великобритания по проблемите на лидерството и неговото установяване и
развитие в организациите (бизнес организациите). Той е плодовит автор, който е написал
повече от 40 книги в стил популярна наука, като се смята, че милиони мениджъри найвече в англо-саксонския свят са вдъхновени от неговите идеи, като ги прилагат в бизнес
мениджмънта (Adair, 2010; Adair, 1973).
В творчеството на Чарлийн Ли (САЩ) също така могат да се открият множество
елементи, привнесени от философията на рационализма в сферата на стопанското
управление (Li, 2010). Тя e автор на три авторитетни бизнес книги и основателка на
консултантската фирма Altimeter Group, която съветва северноамериканския бизнес
относно въздействието на понякога разрушителните интернет технологии представени
чрез социалните медии върху техните стратегии, организационно мислене и маркетингови
усилия. Ли изрично подчертава, че социалните медии и изобщо новите информационни и
комуникационни технологии освен щети, са в състояние да донесат и невиждани ползи на
корпоративния сектор. В бестселъра Groundswell Чарлийн Ли отбелязва, че корпорациите
трябва да демонстрират увереност в способността на собствения си бизнес разум, за да
могат да приемат, да признаят и да се ангажират с фундаменталната промяна в
обществото, настъпила с въвеждането на социалните медии в он-лайн пространството (Li
and Bernoff, 2008). За да не бъдат подложени на неблагоприятно въздействие на пазара,
бизнес организациите е необходимо да си взаимодействат със социалните медии по начин,
който да отговаря на техните цели и на техния пазар за да продават по-успешно
продуктите и услугите си. Тази мисъл на Чарлийн Ли е типично северноамериканска, тъй
като съчетава в себе си рационални и прагматични елементи на ниво практическа бизнес
философия.
Не поемаме голям риск ако кажем, че и за в бъдеще философската методология на
рационализма ще продължи да оказва силно и систематично влияние върху теорията и
практиката на стопанското управление. Това се предопределя най-вече от
обстоятелството, че стопанското управление се задвижва от хора, а огромната част от тях
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са убедени, че човешкият (управленският) разум може да разбира, насочва и контролира
отлично стопанския свят, тъй като този свят в крайна сметка е познаваем. Рационализмът,
безспорно, има бъдеще в сферата на стопанското управление. Какво обаче ще бъде то е
много трудно да се прогнозира.
4. Постмодернизъм и стопанско управление
4.1. Същност на постмодернизма
Според Иля Илин (Ильин, 2001) постмодернизмът (postmodernism) е многозначен и
динамичен комплекс от философски, епистемологични, научно-теоретични и
емоционално-естетически представи, които са зависими от историческия, социалния и
националния контекст. Постмодернизмът се разкрива преди всичко като характеристика
на определен манталитет, специфичен начин на възприемане и усещане на света, както и
посредством оценка на познавателните възможности на човека и неговото място и роля в
обкръжаващия свят. Постмодернизмът преминава през дълга фаза на първично латентно
формиране, което може да се датира приблизително от края на Втората световна война и
едва от началото на 80-те години на ХХ век бива осъзнат като общ феномен в западната
култура и теоретически осмислен като специфично явление във философията, естетиката
и литературната критика.
Постмодернизмът, като голямо философско течение, поставя пред изследователите
цяла поредица от въпроси, а най-главният от тях е – съществува ли изобщо феномен на
постмодернизма? Не е ли той поредната фикция, резултат на изкуствено теоретично
построяване, което се таи по-скоро във въображението на някои западни теоретици, а
всъщност да го няма в реалността. Тясно свързан с този е и един друг въпрос, който
възниква веднага, в случай, че постмодернизмът изобщо го има – а по какво всъщност
постмодернизмът се отличава от модернизма? И още – в какъв смисъл постмодернизмът е
наистина „пост“: в чисто времеви смисъл или също така и в качествено отношение (Илин,
2001)? Настина съществени и трудни за отговор въпроси, които изискват задълбочена
рефлексия.
Ясаман Фархангпур и Атефех Абдолсалами (2019) отбелязват, че постмодернизмът
няма дълга история зад гърба си и следователно терминът не се използва от много
продължителен период от време. Терминът постмодернизъм очевидно е употребен за
първи път през 1930 г. на испански език от Федерико Анисе (Federico Anise).
Постмодернизмът представлява представяне на един вид критика на ограниченията в
модернизма. Сред проблемите, които постмодернизмът критикува, е акцентът на
модернизма върху развитието, а в изкуствата – акцентът върху материала на контактните
медии. Постмодернизмът също така атакува концепцията, че съществува единствена
цялост на човечеството, която е споделена от всички човешки същества, чиято цялост е в
състояние да даде (произведе) рационалност. Рационалността е културно-исторически
продукт, а не някакъв вид благословия. Явленията на постмодернизма могат да се
разглеждат и обсъждат в две позиции: или като философско отношение, което поставя под
въпрос всички предварителни предположения за мъдрост у съвременните интелектуалци и
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разкрива интелектуалната криза с помощта на новооткрито съзнание, или просто като
определен период от време, който обхваща нагласи и цели дискурси, които са в съгласие
или несъгласие с тази нагласа.
Философията на постмодернизма е резултат от отношението на първопроходците
на тази школа и е свързана със сложна колекция от отражения, които се формират срещу
философията на модернизма и неговите предходни предположения. От философска гледна
точка, постмодернизмът представлява срив на концепцията за сигурност. Философският
постмодернизъм до известна степен подлага на критика отношението, че човекът е
способен да възприеме странността на обектите на Вселената по тяхната същност, като
използва собствените си природни сили и по този начин постига истината. От гледна
точка на последователите на постмодернизма, няма фундаментална реалност, на която
нашето схващане и прозрение да разчита. Човекът е продукт на историята, обществото и
рационалността, а не е естествено (спонтанно) явление, но хората не са наясно с това.
Културата на постмодернизма разглежда света като колекции от виртуални форми: свят,
пълен с цитати, които са категоризирани чрез различни механизми, като възстановяване,
копиране, разпространение на метафори и образни факти, разбира се, никой от тях няма
право да бъде оригинален или крайна истина (Farhangpour and Abdolsalami, 2019).
Абдулазим Елаати (2016) смята, че във философски смисъл постмодерната теория
може да бъде разбрана, само ако като биват отчитани следните нейни основни елементи и
фактори: 1. Глобализацията стеснява времето и пространството; 2. Фрагментация на
социалния живот; 3. Хората са по-малко склонни да следват твърди идеологии; 4. В
съвременния свят има по-голям плурализъм; 5. Не съществуват (вече) абсолютни
авторитети; 6. Културата и структурите (организациите) са раздробени и по-малко
предсказуеми; 7. Традиционните стандарти и категории губят приложимост; 8. Значително
влияние на информационните и комуникационните технологии, както и на он-лайн
средата като цяло; 9. Модерните времена загубиха просветeността – настъпва нещо като
нов феодализъм; 10. Вече всичко е консуматорство; 11. Идентичността на човека се е
преобразувала (Elaati, 2016).
Постмодернизмът е широко културно течение в чиято орбита в края на ХХ век и
началото на ХХI век попадат философията, естетиката, изкуството и науката.
Постмодернисткият възглед носи печата на разочарованието от идеалите и ценностите на
Ренесанса и Просвещението с тяхната вяра в прогреса, творчеството на разума и
безграничността на човешките възможности. Общ елемент на различните национални
варианти на постмодернизма е тяхното отъждествяване с епохата на „уморената“ и
„ентропийната“ култура, наличието на есхатологични настроения, естетически мутации,
дифузията на големите стилове, еклектичното смесване на художествените езици.
Най-същественото философско отличие на постмодернизма е преходът от
класическия антропоцентричен хуманизъм върху платформата на съвременния
универсален хуманизъм, чието екологично измерение обхваща всичко живо –
човечеството, природата, космоса, Вселената. В съчетание с отказа от европоцентризма и
етноцентризма и пренасянето на интереса към проблематика специфична за Изтока,
Полинезия и Океания, отчасти Африка и Южна Америка, такъв подход свидетелства за
плодотворността на антийерархичните идеи на културния релативизъм, чиито идеи
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2020, https://spisanie-su.eu

22

утвърждават многообразието, самобитността и еднаквата ценност на всички разклонения
на творческия потенциал на човечеството (Философия, 2004).
Дмитри Силичев (2018) счита, че постмодернизмът представлява преди всичко
култура на постиндустриалното, информационно общество. Заедно с това той излиза
извън тези рамки и се проявява във всички сфери на обществения живот, вкл.
икономиката и политиката. Постмодернизмът съществува и във философията, въпреки че
се е проявил най-ярко в изкуството. Неговото начало е през 70-те години на ХХ век, а през
80-те година на миналия век се разпростира по целия свят и става интелектуална мода.
Нашата съвременност е постмодерна, тъй като за нея е характерно разочарованието от
разума и прогреса, както и неверието в по-доброто бъдеще. Дмитри Силичев отбелязва, че
философията на постмодернизма се противопоставя преди всичко на Хегел, понеже вижда
в него висшето равнище на рационализма и логоцентризма. В този смисъл
постмодернизмът може да бъде определен като антихегелианство (Философия, 2018).
Може би най-известният представител на философията на постмодернизма е
французинът Жак Дерида (1930-2004). Последният е твърде плодовит автор, който оставя
в наследство многобройни трудове, немалка част от които са на философска тематика
(Derrida, 1990). Той е приеман нееднозначно, като оценките за него са крайно
противоречиви. За едни е най-значимият философ на ХХ век, за други е по-велик дори от
Имануел Кант, за трети е неясен, объркан и посредствен автор, който използва
претенциозна и надута реторика, но без никакъв философски пълнеж, четвърти го смятат
за псевдофилософ, като се срещат и други мнения.
През месец ноември 2001 г. Жак Дерида пристига в София, където взема участие в
международна научна конференция „Чудовищният дискурс – Балканите и Европа:
деконструкция на политиката“. По време на престоя си в България Дерида е удостоен с
почетната титла „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент
Охридски“. В аулата на най-авторитетния български университет философът произнася
академична лекция на тема „Глобализация/Мондиализация: мир или война?“.
Леонард Лаулор (Lawlor, 2019) пише, че Жак Дерида е основоположник на
„деконструкцията“ – начин на критика не само на литературни и философски текстове, но
и на политически институции. Въпреки че понякога Дерида изразява съжаление относно
съдбата на думата „деконструкция“, то нейната популярност показва широкото влияние на
неговата мисъл във философията, в литературната критика и теория, в изкуството и в
частност в архитектурната теория, както и в политическата теория. Всъщност славата на
Жак Дерида почти достига статута на медийна звезда, като стотици хора изпълват
аудиториите, за да го чуят как говори, с филми и телевизионни програми, посветени нему,
с безброй книги и статии, отредени на неговите идеи. Освен критика, деконструкцията на
Дерида се състои в опит да се осмисли разликата, която разделя само осъзнаващите се
индивиди. Може би по-важното е обаче, че опитите за деконструкция целят да изразят
справедливостта. Всъщност деконструкцията е безмилостна в този си стремеж, тъй като
справедливостта, по Дерида, е невъзможна за постигане по начало.
Необичаен е наистина фактът, че Жак Дерида непрекъснато променя смисъла на
основния си философски термин (деконструкция), като му дава поне четири различни
определения в своите публикации. Даже се остава с впечатлението, че Дерида напълно
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съзнателно не внася яснота относно същността на деконструкцията, като я покрива с воала
на загадъчността и то по неясни (неартикулирани) причини. Автентичното значение на
понятието „деконструкция“ е било известно само на Жак Дерида, но за съжаление той
отнася тази своя тайна в гроба и ние никога няма да я разберем. В крайна сметка можем да
направим генералният извод, че истинската природа на деконструкцията остава енигма,
като всеки я тълкува по свой собствен начин, доколкото това изобщо е възможно.
Към момента (началото на третото десетилетие на ХХI век) философският
постмодернизъм, без да сме съвсем сигурни, вероятно се намира някъде по средата на своя
жизнен цикъл. В него се наблюдават най-различни направления, течения, разклонения,
школи и концепции, някои от основния поток, други – маргинални, трети – парадоксални,
четвърти – трудно разбираеми, пети – не от този свят, шести – с елементи на лудост.
Какво ще бъде неговото бъдеще – дори близко – не може точно да се прогнозира. Найвероятно обаче постмодернизмът ще продължи непрекъснато да се трансформира и да се
характеризира с все по-голяма хаотичност.
4.2. Релации на постмодернизма със стопанското управление
Постмодернизмът все още не е оказал такова влияние върху философията на
стопанското управление, както прагматизма, позитивизма и рационализма, но неговото
въздействие е осезателно и видимо се усилва, което е най-същественото за отбелязване.
Много трудно е да се определи природата, насоката, интензитета и проявлението на това
въздействие, но все пак общите контури в някаква степен могат да бъдат обрисувани и
интерпретирани. Основната трудност идва от реалността на постпозитивизма – разнолик,
парадоксален, изменчив, комплициран и донякъде мъгляв и загадъчен. Релациите на
философската методология на постмодернизма с теорията и практиката на стопанското
управление не са толкова видими и ярки, както релациите на другите основни философски
методологии, като техните първи белези начеват да се забелязват преди около четири
десетилетия, спрямо нашето съвремие.
Някъде в средата на 80-те години на ХХ век в публикациите на големите
мислители на стопанското управление, ситуирани в ареала на западната цивилизация,
започват да се прокрадват песимистични мисли относно ситуацията свързана с бизнес
мениджмънта и неговата нарастваща немощ да разрешава основните практическите
задачи пред които е изправен – да е мотор на икономическото развитие, да осъществява
стопански растеж, да разкрива нови работни места и да реализира печалба (все още найважна практическа задача).
В началото на ХХI век песимизмът рязко се засилва, като единичните гласове се
превръщат в многогласен хор на недоволните. Светът на стопанското управление
радикално се е променил, бизнесът не прилича на нищо познато отпреди, а нова
постмодернистка философия на стопанското управление все още не се е оформила
отчетливо, което предизвиква очакваната реакция на униние и песимизъм, даже се
забелязват отчетливи елементи на отчаяние. Появява се и агресивно и ожесточено
критикарство (понякога злобно) на сложилото се статукво. Някои автори, най-често със
ниска популярност и маргинални, дори започват да артикулират радикални и даже
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еретични възгледи вещаещи краят на бизнес мениджмънта изобщо или на това, което
според тях, е останало от него. Матю Стюарт, например, е убеден, че мениджмънтът е
фикция – нещо несъществуващо и даже изфабрикувано, казано направо – класическа
лъжа. През 2009 г. той пише обемиста книга с красноречивото заглавие „Митът за
мениджмънта: Развенчаването на модерната бизнес философия“ (Stewart, 2009). Джил
Лепоре от The New Yorker, пише за произведението, че е забавна и леко шокираща. Алън
Мъри, от своя страна, твърди, че пред очите ни мениджмънт се сгромолясва и отива в
небитието, но той същевременно предлага нови бизнес стратегии, които да подпомогнат
мениджърите в преследването на собствените им цели (Murray, 2010).
Стопанското управление, разбира се, не е на смъртния си одър и със сигурност ще
избегне леталния изход. В това няма никакво съмнение. Стопанско управление е имало
2000 години преди Христа, по времето на Христа, има и днес – малко над 2000 години
след Христа, ще има със сигурност и след 2000 години в бъдещето. Както правилно
отбелязва хърватският изследовател Марин Бубле (Buble, 2013) управлението не е
приключило, както според Франсис Фукуяма настъпи краят на историята и вероятно
никога няма да приключи. Очевидно е обаче, че то трябва да се промени и нагоди спрямо
нечуваните и невиждани предизвикателства, с които се сблъсква и ще се сблъска през ХХI
век. Промените ще бъдат ориентирани към модернизиране на стопанското управление за
да се установят редица нови принципи, които вече могат да бъдат намерени в някои от
днешните бизнеси. Повече е невъзможно е да се изградят ключовите организационни
възможности на утрешния ден върху принципите на управление от началото на
индустриалната ера и последвалата индустриална революция. Ето защо е от съществено
значение да бъдат преразгледани годините на управленска ортодоксия, доминирала в
миналия век, от една страна, и, от друга страна, да се анализират и интерпретират
практиките на съвременния най-развит бизнес.
Вероятно най-значимата релация между философската методология на
постмодернизма и стопанското управление може да бъде забелязана в тяхното пресечно
пространството, където се разполага огромният, тежък и смайващ корпус на науката за
сложното (complexity science). Последната има претенции да бъде мета науката на XXI
век. Науката за сложното не е единична теория, а свод от различни теории, концепции,
идеи и модели, където се разполага конгломерат от стотици, а може би вече и хиляди
научни разклонения, някои от които сякаш извадени от арсенала на научната фантастика.
Визираната наука обхваща както природни, така и обществени и хуманитарни науки и
може да бъде окачествена като мета наративен синтез от понякога еклектичен тип.
Науката за сложното използва новосъздадени теории за да потърси отговори на стари
проблеми от свежа и нерядко необичайна гледна точка, като използва мощни изчисления
и големи масиви от данни (Big Data), но не пренебрегва и центрирания спрямо човека
подход. Към просторната зона на науката за сложното правят опит за кооптиране и
многобройни течения, които могат да бъдат характеризирани като псевдо-,
фалшифицирана- и лъже наука. Най-общо казано науката за сложното има като основен
предмет на изследване сложните (комплексните) системи. Типични сложни (комплексни)
системи са, например, човешкия мозък, климата, Интернет, икономиката и управлението.
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Според Браян Артър (Arthur, 2015) науката за сложното осигурява методологичната
рамка на икономиката на сложното. Последната се основава на предположението, че
икономиката не е непременно в равновесие: икономическите агенти (фирми, потребители,
инвеститори) непрекъснато променят своите действия и стратегии в отговор на резултата,
който те създават взаимно. Следователно икономиката на сложното разглежда
икономиката като намираща се вечно в движение – непрекъснато „изчислявайки“ самата
себе си и непрекъснато конструирайки се наново. Докато равновесната икономика
(equilibrium economics) подчертава реда, подредеността, удържането и застоя, то
икономиката на сложното (complexity economics) подчертава условността,
неопределеността, усещането и откритостта към промени.
Браян Артър е убеден, че икономиката на сложното не представлява просто
разширение на стандартната икономика, нито се състои в добавяне на поведението на
агентите, към стандартните модели. Тя е различен начин на възприемане на икономиката.
Този начин дава съвсем друг поглед, където действията и стратегиите непрекъснато се
развиват, където времето става важно, където структурите постоянно се формират и
преобразуват, където се появяват феномени, които са невидими за стандартния равновесен
анализ, и където средният слой между микро и макро става важен. Този нов поглед ни
разкрива свят, който е по-близък до политическата икономия, отколкото до
неокласическата теория (икономикс), свят, който е органичен, развиващ се и историчен.
Много важно място в (по)укрепналия и разгръщащ се организъм на науката за
сложното заема синергетиката. Тя е холистична наука от която разнородни и пъстри
кохорти от изследователи в ареала на стопанското управление черпят идеи, модели и
вдъхновение, като тя им служи и като философски и методологичен ориентир.
Създателят на синергетиката Херман Хакен (р. 1927) пише, че тя е междудисциплинна
наука за колективните статични и динамични явления и процеси в затворените и
отворените многокомпонентни системи с кооперативно взаимодействие между
елементите на системата (Haken, 1977).
Няма общоприето и единно синергетично виждане относно какво представлява
(какво трябва да представлява) теорията на стопанското управление, а и такова
консолидирано виждане вероятно никога няма да бъде конструирано. Все пак една
значителна част от синергетиците се придържат, с някои различни нюанси, към следните
фундаментални принципи (основополагащи начала):
1. Стопанското управление е безкраен и безспирен преход между хаос и ред, който
преход има синергетична природа.
2. Хаосът не може да бъде отстранен от стопанското управление по никакъв начин
и присъства в него под най-различни форми, както в снет, така и в явен вид. Хаосът е
първичното начало, а редът – вторичен. Хаосът сам по себе си не е нещо негативно, той
освен разрушителна притежава и градивна сила, която може и трябва да бъде използвана
за целите на стопанското управление.
3. Хаосът и редът са равнопоставени и нито хаосът, нито редът имат примат, като и
двата феномена трябва да присъстват в сферата на стопанското управление.
4. За да се управлява (т.е. да се вземат управленски решения) е необходимо да се
познават, регулират и контролират безкрайните преходи между хаоса и реда, доколкото
това е възможно.
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5. Създаването и развитието на нов ред в обсега на стопанското управление има
естествен и спонтанен характер, като то не е предизвикано от намесата на някаква външна
сила.
6. Самоорганизацията, а не организацията, е най-резултативният начин за
управление на коя и да е стопанска система.
7. Синергетичното стопанско управление е ориентирано (трябва да бъде
ориентирано) спрямо законите на еволюция и самоорганизация на стопанската структура.
8. Малкото, но точно и резонансно насочено управленско въздействие може да се
окаже много ефективно. Слабото въздействие е в състояние да постигне голям резултат,
при положение, че е топологично правилно насочено.
9. В обекта на управление винаги съществува нещо, което не може да бъде
управлявано (няма никаква възможност да бъде управлявано) и това не може да се избегне
по никакъв начин.
10. Субектът на управление не е всесилен, а с ограничени възможности. Той може
да постигне целите си само ако се съобразява с еволюцията на развитие и вътрешно
присъщи свойства на обекта на управление.
11. Най-вероятно в бъдещето стопанското управление ще бъде доминирано от
софтуерни агенти (изкуствен интелект). Съществува реална опасност човешките същества
да се превърнат в придатък на изкуствения интелект и дори да бъдат унищожени от него
(песимистичен сценарий). По-вероятен (или ни се иска да бъде) е оптимистичният
сценарий, при който хора и машини си взаимодействат и се допълват по един или друг
начин.
Първопроходецът на приложението на теорията на хаоса и на науката за сложното
в практиката на стопанското управление е Ди Уорд Хок (р. 1929). Той основава през 1970
г. VISA International – частна компания за кредитни карти. През 2020 г. системата на VISA
действа в повече от 200 страни в света, като обединява милиони потребители и хиляди
финансови организации. Хок насочва и управлява VISA International като първата
хаордична организация (chaordic organization) в световно измерение. Ди Уорд Хок дава
следната дефиниция на „chaord-а“: „Под хаорд аз разбирам всеки самоорганизиран,
приспособим, нелинеен, комплексен организъм или общност, независимо дали е физичен,
биологичен или социален, поведението на когото хармонично съчетава както реда, така и
хаоса. Накратко казано хаордът е всеки хаотично-подреден комплекс“ (Hock, 1996, p. 3).
Дали всъщност Ди Уорд Хок не е новият Хенри Форд в епохата на дигиталната ера? След
30-40 години това вероятно ще стане напълно ясно.
Убедени сме, че за в бъдеще философската методология на постмодернизма ще
засилва и разширява своето въздействие върху теорията и практиката на стопанското
управление. Основните негови проекции вероятно ще се реализират чрез науката за
сложното и синергетиката, но е възможно това да стане и през други научни канали. Не е
изключен обаче и съвсем друг път на развитие. Бъдещето е открито и отворено. В сферата
на стопанското управление наистина е възможно да се случи почти всичко.
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5. Основни философски методологии и техните релации със стопанското управление
в български контекст
Основните философски методологии и техните релации със стопанското
управление несъмнено имат и свое българско измерение. Този научен проблем, безспорно
е изключително интересен и твърде важен от българска гледна точка, като изисква
задълбочено проучване и трябва да бъде оформен като поредица от монографии. Дали ще
успеем да ги напишем е и въпрос на шанс. В случая ще се ограничим само с тезисно
представяне на някои от най-важните аспекти по наше усмотрение.
Съществуват немалък брой крупни български изследователи работили в сферата на
теорията и практиката на стопанското управление в различни исторически времена. Част
от най-значимите, са:
• Димитър Иванов Мишайков (1883-1945);
• Константин Николов Бобчев (1894-1976);
• Станчо Григоров Чолаков (1900-1981);
• Христо Савчев Калигоров (1919-2006);
• Давид Исак Давидов (1925-1994);
• Димитър Йорданов Димитров (1926-2013);
• Огнян Александров Панов (1935-1999);
• Илия Ставрев Христов (1943-2018);
• Ангел Георгиев Ангелов (1944-2016);
• Камен Цветанов Каменов (1950-2019).
Авторът на настоящата статия си направи труда да прочете основните трудове на
приведените десет изследователи и придоби ясна, но все пак не детайлна представа за
творчеството на всеки един от тях. В тази връзка сме в състояние да формулираме няколко
основни извода.
Първо, философската методология на българските автори върху която те изграждат
теориите, концепции и моделите си в сферата на стопанското управление е твърде
разнообразна, дори пъстра. Нещо много важно – визираната философска основа рядко е
изрично заявена от самите автори, като при този случай, тя се извлича, осветлява и
интерпретира от нас посредством философско-управленски анализ на техните
публикации.
Второ, всички без изключение изследователи са отлично запознати с основните и
водещи теории и концепции в сферата на стопанското управление във времената в които
те живеят. По отношение на философската методология в нейните вариации не може да се
твърди същото. Не подлежи на никакво съмнение, че всички родни учени отдават
дължимото на мейнстрийм теориите в обсега на стопанското управление и се съобразяват
с тях в една или друга степен. Ортодоксията силно преобладава, хетеродоскията почти не
се среща.
Трето, не може категорично да се твърди, че в творчеството на десетте български
изследователи могат да бъдат открити напълно оригинални теории, които са възприети
впоследствие от водещи европейски и световни учени и лансирани и доразвити от тях,
както и навлезли в световен научен оборот, изградени въз основа на конкретна
философска методология. Самобитни концепции и модели обаче се срещат. По наше
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2020, https://spisanie-su.eu

28

мнение това се отнася най-вече за творчеството на Димитър Мишайков, Христо
Калигоров, Димитър Й. Димитров и Огнян Панов.
Димитър Мишайков е несъмнен ерудит, който оставя след себе си оригинален
принос в сферата на управлението на дребните (малките) предприятия в България, които
за времето си, а и в наши дни, са от голямо, даже от решаващо значение за българската
икономика. България винаги е била, е и вероятно и за в бъдеще ще бъде типична
представителка на дребния, разпокъсан и слабо капитализиран бизнес, който едвам
оцелява и непрекъснато оперира на границата на фалита, но се бори с жар и упорство да
просперира. Димитър Мишайков (Мишайков, 1918) схваща отлично мястото и ролята на
присъединените за кратко време към България т.нар. новоосвободени земи (Вардарска
Македония, Беломорска Тракия и Одринско) по време на войните за обединение на
целокупното българско землище през периода 1914-1918 г. В тази връзка той демонстрира
някои прийоми по какъв начин тези територии могат да се управляват ефективно от
икономическа гледна точка и изяснява тяхното значение за съвкупното българско
стопанство.
Христо Калигоров задълбочено и професионално разработва проблемите на
стопанското управление и на организацията на труда в промишлените системи. Основите,
въз основа на които изгражда академичните си публикации в тази област, са свързани с
кибернетиката, теорията на системите и исоропологията. Последната е една създадена от
него междинна наука (Калигоров, 1983). Става дума за равновесието не само в
природните, но и в обществените системи. В тази сфера той е разкрил редица
закономерности, обективни връзки и зависимости и е първопроходец.
Димитър Й. Димитров поставя съвсем ново начало (но само начало, без
последващо систематично развитие) на стопанското управление в България, като лансира
синергетичното стопанско управление. Този автор дава някои принципно нови
управленски постановки, част от които сравними с най-добрите европейски образци – за
управлението разбирано като непрекъснат преход между хаоса и реда, за управлението в
т.нар. точка на бифуркация и за конфликтологичното управление. Той е първопроходецът
на схващането у нас, че класическите управленски парадигми вече не функционират
поради множество обективни и субективни причини и трябва да се търси съвсем нова,
принципно различна управленска парадигма, която той открива в синергетиката (теория
на самоорганизацията). В заника на живота си Димитър Й. Димитров (Димитров, 2010) се
превръща във философ на управлението – нещо изключително рядко срещано в България,
да не кажем уникално.
Огнян Панов (Панов, 1988) развива определен брой концептуални стопанскоуправленски постановки в неомарксистки технократски ключ – най-вече в обсега на т.нар.
социалистическо стопанско самоуправление, което не ни е известно да е правено от някой
друг учен изобщо с такъв размах и проницателност. Крайно интересен е начинът по който
този изследовател се опитва да съвмести (не винаги успешно) неомарксизъм с
американска деловитост и (западно)германски технократизъм, ако изобщо това е
възможно. Той е и в основата на идеята, разработването и реализацията на прочутия Указ
№56 за Стопанската дейност от 1989 г. (Обн. ДВ, бр. 4 от 13 януари 1989 г.), който
всъщност дава старт и то в рамките на Народна република България на пазарната
икономика от капиталистически тип.
Четвърто, категорично може да се защитава твърдението, че има и се е формирала
общобългарска теоретична школа по стопанско управление от методологичен тип,
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разглеждана в академичен ракурс. Тази школа има точно общобългарски черти, а не
университетски, ведомствени, организационни, групови, браншови, секторни и т.н.
Авторът на статията донякъде с изненада установи, че толкова различни автори имат
същевременно толкова близки общобългарски черти в сферата на стопанското
управление. Най-общо те се изразяват в следното.
1. Търсене и намиране (!) на конкретни механизми и инструменти за управление на
българските стопански предприятия (често) и съвкупната българска икономика (рядко) в
съответното историческо време.
2. Опит, понякога много сполучлив, за съвместяване на управленската теория и
управленската практика. Всички без изключение изследователи схващат чудесно, че
стопанското управление е практическа дисциплина, призвана да обслужва преди всичко
българската стопанска действителност, а не чуждата.
3. В произведенията на всички изследвани автори се открива много силна връзка с
българската стопанска действителност и българската управленска реалност. Анализите на
някои автори в разглежданото тематично поле се отличават с неподправена изящност,
поразителна аналитичност и безпогрешен усет за сложилото се управленско статукво.
4. В понякога криволичещото развитие на академичните изследвания в ареала на
българското стопанско управление се забелязва една наистина непрекъсваща линия –
желание за оказване на методична помощ по отношение на българската стопанска
практика посредством предлагане на научен инструментариум, въз основа на специфична
управленска методология. Българските автори имат чувство за морален и научен дълг
пред българския стопански сектор и правят опити (не винаги сполучливо) да го изпълнят.
5. Най-общо казано методологичният тип на общобългарската теоретична школа по
стопанско управление е еклектичен. В разглежданата школа не може да се открои ясна,
водеща и преобладаваща философска методология – не че няма изобщо такава. Налице са
нееднакви философски методологии, които се преплитат в различни пропорции.
Пето, Димитър Мишайков, Константин Бобчев и Станчо Чолаков с известна доза
на условност могат да бъдат класифицирани като поддръжници на позитивния
(емпиричния) методологичен подход в сферата на стопанското управление. В най-общ
план те се придържат към принципите на континенталната (европейската) философия.
Шесто, Давид Давидов и Огнян Панов могат да бъдат причислени към
рационалната философска методология в обсега на стопанското управление, понеже те
несъмнено са представители на марксизма и неомарксизма.
Седмо, Христо Калигоров, Илия Христов, Ангел Ангелов и Камен Каменов влизат
в руслото на прагматичната философска методология в рамките на стопанското
управление, като при тях има силни влияния и на позитивната (емпиричната) философска
методология – особено при Христо Калигоров и Илия Христов.
Осмо, Димитър Й. Димитров е единственият представител на постмодерната
философска методология в сферата на стопанското управление, но това е през последните
две-три десетилетия от неговия живот. Преди това можем да го причислим едновременно
към рационалната (неомарксизъм) философска методология (в по-малка степен) и към
прагматичната философска методология (в по-голяма степен).
Става напълно ясно, че в оформилото се широко проблемно поле трябва да бъде
извършена още много изследователска работа, част от която къртовска. Не е съвсем
сигурно обаче, че тя ще бъде осъществена.
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ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ МЕНИДЖМЪНТ: ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА
ПРАКТИКА ИЛИ ВЪПРОС НА ПРОФЕСИОНАЛИЗИРАНЕ
НА УПРАВЛЕНИЕТО
Костадин Коларов
Резюме: Настоящата статия фокусира вниманието върху характеристиките на
мениджмънта в малките и средни предприятия (МСП) в България като фактор за
постигането на значими икономически резултати. Целта е да се намери отговор на
въпроса: как би трябвало да се управляват тези предприятия предвид особеностите им,
обусловени от фазите на жизнения цикъл, техния размер и свързаните с него ограничения.
В търсенето на отговор са представени разбиранията относно същността на
предприемаческия мениджмънт, неговата връзка с особеностите на МСП, и възникването
на необходимост от професионализиране на управлението в процеса на растеж на МСП.
Освен преглед на публикациите, статията се базира и върху анализ на емпирични данни,
получени като част от изследователската дейност на автора, извършена през последните
години.
Ключови думи:
управлението

предприемачески

мениджмънт,

МСП,

професионализиране

на

Увод
Известна е ролята и приносите на малките и средните предприятия (МСП) към
икономиката и обществото във всяка една страна с пазарна икономика. МСП в България
не правят изключение и дори в сравнителен план техните приноси към общата добавена
стойност и заетостта, измерени като дялове, бележат по-високи стойности в сравните със
средните на Европейския съюз. Не толкова благоприятно, обаче, изглеждат данните за
продуктивността на МСП, измерена като добавена стойност на един зает в абсолютни
стойности. И доколкото може да се приеме, че днес за България не съществуват бариери
от политически характер пред използването на световните технологични достижения и
достъп до световните пазари като фактори за постигането на съпоставима с другите
европейски страни продуктивност, то е логично погледът да бъде насочен към подходите
в управлението на МСП като друг един значим фактор.
Съвременната българска икономика се базира на изключително голям брой
разнообразни предприятия (малко над 418 хил.), сред които доминират тези, чийто размер
се определя като „микро“ – 92,7% от всички предприятия. Естествено, като дял следват
малките (6%) и средните (1,1%), докато големите съставляват едва 0,2% (НСИ, 2020а). По
последни данни (НСИ, 2020б), средният размер на едно предприятие според броя на
заетите е 5,3 човека, а при МСП – 4 човека. Същевременно, много често не само в
медиите, но и в редица научни публикации, когато се обсъждат проблемите на
мениджмънта се пропуска уточнението за кои размерни групи се отнасят обсъжданите
проблеми.
В сравнителен план размерната структура на предприятията в България, сложила
се след продължителен преход към пазарна икономика, съответства на размерните
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структури на останалите европейски страни, в т.ч. и западноевропейските. Не така, обаче,
стои въпросът с отчитаната продуктивност (ако приемем, че тя е близка до реалната),
измерена в добавена стойност на един зает. Разбира се, българските предприятия
отстъпват и в други сравними измерители на тяхната дейност – оборота и печалбата,
реализирани на един зает.
Обяснението на по-ниските икономически показатели би могло да се потърси в
множество от фактори – част, от които – извън контрола на създателите и на
управляващите предприятията. За съжаление, много малка част от изследванията,
правени през последните години, правят опити да потърсят обяснения в начините, по
които са управлявани предприятията, в т.ч. малките и средните предприятия (МСП), чието
управление в най-голяма степен е асоциирано с личността на предприемача – основател и
мениджър. И докато за големите предприятия, които са малко на брой и са по-познати
като управленски практики, съществуват утвърдени през годините предписания относно
ефикасността и ефективността на тяхното управление (разбира се, с отчитане на
конкретния контекст), то за МСП често се подхожда с разбирането, че това, което „върши
работа“ при големите, с известна адаптация би могло да се приложи и при МСП. Това
разбиране, както проведеното изследване на професионализирането на управлението в
МСП в рамките на НИД на УНСС в периода 2016–2018 г. потвърди неговата погрешност,
поради фундаменталното различие в носителите на управленската функция и в наличието
на традиционно установени системи за управление в МСП, от една страна, и големите
предприятия, от друга. Или, ако се позовем на пионера в изследванията на МСП и
предприемачеството в България Кирил Тодоров „… малката фирма не е умалено копие на
голямото предприятие, а има априори различни и уникални характеристики“ (Тодоров,
2001). В случая на МСП, управлението се осъществява изключително от създателя
(създателите) на бизнеса, без да е налице разделяне на собствеността и контрола, при
висока степен на персонификация и централизация на управлението, с всичките
последствия от това, и често, при отсъствие на какъвто и да е организационен и
управленски опит. Друга, често пренебрегвана от изследователите, особеност на МСП е
техният фамилен характер, който предполага съвместяването на две различни по
отношение на базата и целите на съществуване системи – тази на бизнеса и тази на
семейството. Тези различия не рядко водят до конфликти, от които произтичат решения,
препятстващи основната функция на управленската структура – ефективното използване
на ресурсите на предприятието.
Същевременно, една, макар и малка, част от МСП съумяват да преодолеят
ограниченията на типичния за тях начин на управление и да изградят необходимия
управленски капацитет за успешен растеж и продуктивност при един по-голям достигнат
размер.
Описаните специфики на МСП налагат преосмисляне на възможните подходи,
методи и инструменти в управлението им, като основа за систематизиране на онзи
ефективен вид мениджмънт, който може да бъде наречен предприемачески.
Цел на настоящата публикация е да се намери отговор на въпроса: как би
трябвало да се управляват тези предприятия предвид особеностите им, обусловени от
фазите на жизнения цикъл, техния размер и свързаните с него ограничения.
Постигането на тази цел изисква проследяване на еволюцията в разбиранията
относно предприемаческия мениджмънт, неговата органична свързаност със създаването
на нови предприятия, и предизвикателствата, пред които се изправят предприемачите,
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когато растежът на управляваното от тях предприятие изисква професионализиране на
мениджмънта.
Концепцията за предприемаческия мениджмънт
Едно от ранните използвания на понятието „предприемачески мениджмънт“ е в
книгата на Чарлз Дейли „Предприемаческия мениджмънт…“ (Daily, 1971), в което авторът
противопоставя стиловете на управление според отношението на мениджърите към
резултатите от дейността на предприятията, определяйки ги като „предприемачески“ и
„бюрократичен“. Това понятие рядко се среща в публикации от 70-те години на XX-ти
век, като в смислово отношение то се натоварва с разбирането за един особен вид
мениджмънт, ориентиран към разкриването на нови възможности за износ (Hayashi, 1978).
В началото на 80-те години автори като Лесем (Lessem, 1980) и Ансоф (Ansoff, 1980)
подчертават значението на предприемаческия мениджмънт именно като специфичен
начин на управление, водещ до успешната реализация на нови продукти и развитието на
нови пазари, но с тази особеност, че го отнасят преди всичко към управлението на
съществуващи организации. Някои автори приемат, че понятието „предприемачески
мениджмънт“ като контраст на „административния мениджмънт“ се утвърждава с
публикацията на Стивънсън през 1983 г. (Stevenson, 1983) и последвалите неговите
публикации с различни съавтори през 80-те. В тази своя публикация Стивънсън определя
предприемаческия мениджмънт като „набор от управленски практики, базирани на
възможности, които могат да помогнат на фирмите да останат жизнени и да допринесат за
създаването на стойност на фирмено и обществено ниво“. През 1990 г. Стивънсън и
Харийо (Stevenson, & Jarillo, 1990) анализират и сравняват посоките, в които се развиват
изследванията на предприемачеството и заключават, че „предприемаческият
мениджмънт“ е отговор на въпроса „какво правят предприемачите?“, като по този начин
те свързват предприемаческия мениджмънт с управленското поведение на
предприемачите. Разграничението между традиционния и предприемаческия мениджмънт
цитираните автори правят на базата на три основни характеристики, свързани с
предприемачеството: растеж, иновации и гъвкавост.
По-късно други автори се опитват да внесат нови елементи в разбирането относно
предприемаческия мениджмънт, като Елиасън и Дейвидсън (Eliasson and Davidsson, 2003),
които определят този тип мениджмънт „като външен подход за търсене на възможности
към управлението, а не като по-навътре насочен към ресурсите и компетенциите,
контролирани в момента“ и Хисрич, Питърс и Шефърд (Hisrich, Peters, and Shepherd,
2005), които описват различията между предприемаческия и традиционния управленски
стил в пет ключови бизнес измерения – стратегическа ориентация, ангажираност към
възможности, ангажираност на ресурсите, контрол на ресурсите и структура на
управление, подчертавайки превъзходството на предприемаческия стил на управление.
Дискутирайки
доминиращите
разбирания
относно
същността
на
предприемачеството и управлението в големите предприятия Чърчил и Музика (Churchill,
& Muzyka, 1994) правят опит за конвергенция на тези разбирания и въвеждат понятието
„предприемачески управлявани корпорации“, чрез примери за които изтъкват
преимуществата на предприемаческия мениджмънт, като заключават, че в изследваните от
тях корпорации „основните им процеси по своята същност са предприемачески; те
непрекъснато търсят възможности във всички части на организацията… Те са в състояние
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да разпознават възможностите по-умело от своите кохорти чрез комбинация от наистина
овластена работна сила, съставена от участници, а не от служители, които имат достъп до
знанията по неформални и ефективни, макар и очевидно недисциплинирани начини“, но и
признавайки, че запазват много елементи от по-традиционни, бюрократични организации.
Организационните схеми съществуват и се разпространяват, създават се политики,
съществуват системи за контрол за наблюдение на отделните и индивидуални резултати.“
Други съвременни автори (Salimath & Jones, 2011) разглеждат връзката на
предприемаческия мениджмънт с три концепции в предприемачеството – т.нар.
„бриколаж“ (bricolage), „ефектуация“ (effectuation), популяризирана от Сара Сарасвати
(Sarasvathy, 2001) и „зареждане“ (bootstrapping) (Mamis, 1992), които въплъщават един от
принципите на научния мениджмънт, като по този начин се опитват да защитят идеята си
за този тип мениджмънт като пресечна област на предприемачеството и научния
мениджмънт.
Сред съвременните автори не са изключения и тези, в чиито разбирания
предприемаческият мениджмънт се асоциира преди всичко със ситуациите на създаване
на ново предприятие, както например това се разглежда от Хисрич и Рамадани (Hisrich &
Ramadani, 2017), според които „предприемачеството представлява начин на управление“ и
„предприемачите могат да бъдат мениджъри, а мениджърите могат да бъдат
предприемачи чрез съзнателно комбиниране на различните функции на ключовите роли в
подходящия момент“.
Традиционното обвързване на предприемачеството със създаването на нови
предприятия, притежаващи потенциал за значим растеж, се проектира и върху начина, по
който предприемачеството се възприема в контекста на големите предприятия, в които
има ясно изразена система на управление. Същевременно, трябва да се подчертае факта,
че голямата част от новосъздаваните предприятие не само започват като малки, но и
остават такива до края си, без необходимостта от изграждане на обособена система на
управление. Това се подчертава и от един водещите в областта на предприемачеството
британски изследователи – Алън Гиб (Gibb, 1996), според който „не всички собственицимениджъри трябва да се възприемат като предприемачи, нито пък всички малки бизнеси
като предприемачески“.
Предприемаческият мениджмънт като понятие не винаги е натоварен само с
положителни характеристики. Така например, според един от авторитетите в
управлението на растежа – Ерик Фламхолц
предприемаческият мениджмънт се
характеризира с централната роля на основателя (предприемача), адхок планиране и
контрол, неформална структура, много опростени практики във финансовото управление
и „слабо определена, ориентирана към семейството“ култура (Flamholtz, 1986). В
противовес на предприемаческия мениджмънт Фламхолц поставя професионалния
мениджмънт, който предполага по-висока ориентация към печалба, по-малък фокус върху
индивида като лидер, използващо инструментите на формалното планиране, програми за
организация и контрол и по-прецизни техники на финансово управление, както и добре
определена култура и консултативен или партисипативен (с участие на други ключови за
предприятието сътрудници) стил на управление.
В заключение, може да каже, че идеята за предприемаческия мениджмънт като
вид управление, противопоставяно на традиционния, наричан още административен или
консервативен мениджмънт, се базира върху практическото поведение на
предприемачите, водещо както до създаването на нови предприятия, така и, в част от
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случаите, до забележим растеж и развитие на съществуващите предприятия. В този аспект
се извеждат и препоръки за усъвършенстване на традиционния мениджмънт, когато едно
предприятие е в ситуация, изискваща въвеждането на нови продукти, излизането на нови
пазари или преминаване към ново технологично равнище, за да запази, и при възможност,
да осъществи нов растеж (предприемаческо събитие). Подобно разбиране без съмнение
притежава известна идеалистичност, която би довела до заблудата, че всеки предприемач,
постигнал успехи в създаването на предприятие притежава управленски умения,
адекватни за един растеж и високопродуктивна зрялост на предприятието. С други думи,
не може да се отдаде категорично предимство на предприемаческия мениджмънт пред
традиционния, или пък традиционният мениджмънт да се възприема като ограничаващ
фактор на предприемаческата дейност. По-скоро, в практически план, е необходимо да
бъде изследвана ситуацията, в която едно предприятие се намира и в зависимост от нея да
се конфигурира адекватният управленски подход.
Същност и обхват на професионализирането на мениджмънта
Без да се омаловажава ролята на предприемачите в една икономика, изразена найвече чрез създаването на нови предприятия, не може да се избегне въпроса, отнасящ се за
съдбата на тези предприятия след етапа на създаването им. Значимостта на този въпрос се
определя както от факта, че не всички от тези предприятия оцеляват и осъществяват
растеж, така и от незадоволителните показатели за ефективността на тяхната дейност
(постиганата продуктивност). При това, тази невинаги добра съдба се обяснява чрез някои
от присъщите за новосъздаваните предприятия характеристики като ограниченията,
произтичащи от малкия им размер (Bridge, O'Neill and Cromie, 1998) и фамилния им
характер, който, в общия случай, препятства растежа им (Brenes, Madrigal, & Requena,
2011).
Екип от изследователи, ръководени от Декер (Dekker et al, 2015), който изследва
процеса на професионализирането на управлението във фамилните предприятия, защитава
тезата, че професионализирането обхваща различни аспекти, към които един предприемач
следва да насочи усилията си. Сред тях е развитието на стабилна организационна
структура на управление, включваща управителни съвети и други звена, улесняващи
надзора и контрола върху предприятието (Songini, 2006). Други съществени аспекти на
професионализирането са делегирането на правомощия за вземане на решения от страна
на подчинените мениджъри, прилагането на формални системи за контрол и оценка на
дейността, промени в процеса на вземане на решения, и/или възможни модификации в
ОСУ (Flamholtz and Randle, 2007; Hofer and Charan, 1984).
Въпреки че повечето изследвания на професионализирането на управлението на
фамилни предприятия акцентират върху участието на професионални мениджъри в
управлението им, то би било погрешно да се прави заключение, че всички управляващи
членове на семейството са непрофесионалисти (Hall and Nordqvist, 2008). Това се отнася и
до останалите предприятия, управлявани от техните основатели предприемачи, които не
могат да бъдат класифицирани като фамилни предприятия.
Един от елементите, отразяващ степента на професионализиране –
професионалните практики в управлението на човешките ресурси (УЧР), е обект на
изследване от Де Кок, Уланер и Турик (De Kok, Uhlaner & Thurik, 2006), които сравняват
приложението на тези практики в два типа предприятия – малки фамилни предприятия и
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сравнително по-големи (средни и големи) нефамилни предприятия. Резултатите от
тяхното изследване потвърждават първоначалната хипотеза, че малките фамилни
предприятия по-рядко прилагат професионални практики в УЧР в сравнение с поголемите нефамилни предприятия, което те обясняват не само с нарастващата сложност с
промяната в размера, но също и с т.нар. теория на агентството, според която близките
семейни отношения на управляващите спестяват необходимостта от установяване на
професионални практики. Същевременно, изследването потвърждава теорията за
организационния растеж (Gnan & Songini, 2003; Chandler & McEvoy, 2000), според която
съществува пряка връзка между размера на предприятието, неговата сложност и
професионалните практики в УЧР.
Друг съществен елемент, изразяващ степента на професионализиране, е обект на
едно по-ранно сравнително изследване на управлението в малки и големи предприятия
(Weinzimmer, 1997). Това изследване доказва приложимостта на теорията за
управленските екипи предложена от Хембрик и Мейсън (Hambrick & Mason, 1984) и
Гупта и Говиндараджан (Gupta & Govindarajan, 1984), като инструмент за постигане на
организационен растеж не само по отношение на големите предприятия, но и за скоростта
и успеха на растежа на малките предприятия. Според тази теория, хетерогенността,
големината и възрастта на управленския екип пряко корелират с темпа на растеж.
Конкретното изследване, в частност, доказва, че малките фирми трябва да имат
формализиран управленски екип, за да се постигне растеж на бизнеса. Също така се
доказва, че функционалната хетерогенност е положително свързана с фирмения растеж.
Като обобщение, може да се възприеме разбирането за професионализиране на
управлението на МСП като съчетание от подходи и практики, изграждащи управленски
капацитет на предприятието, необходим за посрещането на нарастващите в процеса на
растеж изисквания към честотата, навременността и качеството на управленските
решения, необходими за ефективното функциониране на предприятието и максимизиране
на ползите от предприемаческите възможности.
Преходът от предприемачески към професионален мениджмънт или
професионализиране на предприемаческия мениджмънт
Необходимостта от промени в мениджмънта на едно предприятие най-често се
обуславя от промените на средата, изискващи промени в дейността на предприятието,
независимо дали последните са отразени в ясна стратегия или са плод на реактивни
решения. Това разбиране е обяснимо, но по същество може да се отнесе към предприятия,
в които мениджмънтът, в по-малка или по-голяма степен, е изграден като система от
свързани позиции, правила и процедури. В случая на новосъздаваните (малки и средни)
предприятия промените в мениджмънта се обуславят от промените, свързани с преходите
от между отделните фази от жизнения цикъл на предприятието, като особено критична в
това отношение е фазата на растеж.
Идеята за жизнен цикъл на една организация, и в частност на едно предприятие,
не е нова. Сред най-ранните автори правещи аналогия между жизнения цикъл в природата
и този на предприятията е известният икономист Алфред Маршал. Десетилетия по-късно
тази аналогия намира отражение в трудовете на Боулдинг (Boulding, 1950), Пенроуз
(Penrose, 1952), Даунз (Downs, 1967), Липит и Шмид (Lippitt and Schmitdt, 1967), Скот
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(Scott, 1971), Грайнер (Greiner, 1972), Кац и Кан (Katz and Kahn, 1978), Адизес
(Adizes,1979) и др.
В своята публикация от 1983 г. Куин и Камерън (Quinn and Cameron, 1983) правят
преглед на известните по-ранни модели на жизнения цикъл, като една от целите е да
съставят обобщаващ модел на жизнения цикъл. Така те синтезират четири етапа на
жизнения цикъл:
˗ предприемачески етап
˗ етап на колективност
˗ етап на формализация и контрол
˗ етап на изработване на структура.
Паралелно с модела на Куин и Камерън се публикува и петстепенния модел на
растежа на Чърчил и Люис (Churchill & Lewis, 1983), който е синтезиран в таблица 1.
Таблица 1. Петте етапа на бизнес растеж по Чърчил и Люис
Източник: Churchill, N. C., Lewis, V. L. (1983). Growing Concerns: The Five Stages of Small
Firm Growth. Harvard Business Review, 61(3), 30-50
Просъществуване – оцеляване чрез откриването на продукти или услуги и клиенти
Оцеляване – установяване на потребителска база, демонстриране на присъствие
Успех – увереност в пазарната позиция, възможности за по-нататъшен растеж
Излитане – опит за осъществяване на растеж
Зрелост – характеристики на една по-голяма, стабилна компания
Естествено, представените по-горе етапи не изчерпват жизнения цикъл, като
освен посочените, други автори идентифицират и етапите упадък и терминация (или
закриване) на предприятието. Не са рядко случаите, в които жизненият цикъл бива
представян с предшестващи стартирането на бизнеса етапи, като: насочване на
вниманието, генериране на идея, и подготовка за стартиране. На практика често е налице
размиване на отделните граници и понякога е трудно да се определи точната фаза.
Съществен принос за обособяване на различията в управлението в различните
фази от жизнения цикъл може да се открие в идеите на Ицхак Адизес (Adizes, 1979),
които, най-кратко, се изразяват в наличието на специфични за всеки етап (фаза) съчетания
от четири управленски роли – производител на резултати (съзидател), администратор,
предприемач и интегратор. Етапите от жизнения цикъл Адизес нарича в тяхната
последователност „ухажване“, „бебешка организация“, „прохождане“, „юношество“,
„разцвет“, „зрялост“, „аристократичност“, „ранна бюрокрация“, „бюрокрация“ и „смърт“.
Признавайки, че е невъзможно четирите предложени роли да бъдат съчетани и изпълнени
в тяхната максимална степен от един човек, Адизес предписва диагностициране на
качествата на управляващите и подбор и назначаване по отделните етапи на развитие на
организацията на онези управляващи, чиито характеристики биха ги направили найефективни в конкретния етап.
Използването на подхода на жизнения цикъл в управлението на растежа се
обуславя от разбирането за специфичността на проблемите, задачите и изискванията към
предприемача и управлението на фирмата в различните етапи. Така например британските
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автори Джим Дюхърст и Пол Бърнс (Dewhurst & Burns, 1993) разделят тези проблеми и
изисквания в четири области: управленски стил и организация, маркетингови проблеми,
счетоводство и финансови проблеми, финансиране, и представят тяхното изменение по
началните фази на жизнения цикъл (вж. Таблица 2). Поради същността на изследвания
предмет тук е представена само частта, отнасяща се до управленския стил и организация.
Таблица 2. Жизнен цикъл на нов бизнес: навлизане и растеж
Източник: Dewhurst, J., Burns, P. (1993). Small Business Management, 3rd ed. London:
Macmillan, p. 372

Управленски стил и организация

Цел

Етап 1: навлизане

Етап 2: растеж

Фаза 1

Фаза 2

Фаза 3

Фаза 4

Оцеляване

Консолидация
и контрол

Контрол
и планиране

Експанзия

˗ Собственикът се
идентифицира с
бизнеса
˗ Собственикът
прави всичко
˗ Директно
надзираване на
персонала
˗ Проста
организация
˗ Неформални
системи
˗ Следване на
възможностите

˗

˗ Наемане на персонал
˗ Делегиране на
персонала
˗ Окуражаване
персонала да се
развива и израства в
работата
˗ Затягане контрола
върху персонала
˗ Стратегическо
планиране

˗

˗
˗
˗
˗

Собственикът все
още се
идентифицира с
бизнеса
Проста
организация
Неформална
системи
Известно
надзираване и
контрол
Планиране на
паричния поток

˗
˗
˗

˗
˗

Ясно дефинирани
роли на персонала
По-нататъшно
делегиране на права и
отговорности
По-голяма
децентрализация
По-голяма
координация и фино
настройване на
дейностите
Поява на
професионален
мениджмънт
Операционно и
стратегическо
планиране

Професионализирането на управлението, както може да се допусне при
възприемането на идеите за съществуването на жизнен цикъл, е процес, изискван преди
всичко в етапите, предхождащи зрелостта на организацията, без това да означава, че с
настъпването на зрелостта процесът се прекратява. Поради фокусът при изследването на
този процес върху МСП, в настоящата статия акцентите ще бъдат поставени върху
особеностите на първите етапи от развитието на едно предприятие, като изисквания към
управлението и предизвикателства към професионализирането на това управление.
Началният етап от жизнения цикъл на едно предприятие се определя като
предприемачески (Quinn & Cameron, 1983), но от някои автори е наричан също и
„раждане“, „оцеляване“, или както се вижда от цитираните модели за жизнения цикъл –
„просъществуване“, „начало“, „навлизане“, „зачатие/съществуване“, и т.н., вкарвайки
някои нюанси и дори опитвайки се да го разделят на подетапи, за да откроят възможни
специфики на предприятието, проявяващи се в рамките на етапа. Подобно разделяне е
предложеното от Дюхърст и Бърнс (Dewhurst & Burns, 1993), според които наречения от
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тях етап на навлизане се състои от две фази – първа, целяща оцеляване и втора, целяща
консолидация и контрол, предшестващи растежа, както е видно от таблица 2.
Други автори като Лестър, Парнъл и Карахър (Lester, Parnell, & Carraher, 2003)
дори разделят „просъществуването“ от „оцеляването“ в два отделни етапа, като при
просъществуването смятат, че фокусът е изключително върху осигуряването на
достатъчен брой клиенти, чрез които да се осигури просъществуването. При оцеляването,
според същите автори, стремежът вече е към подсигуряването на растежа посредством
генерирането на достатъчно приходи за поддържане на дейността и натрупването на
финансов ресурс, необходим за растежа и конкурентността на предприятието.
Както отбелязват повечето автори, използващи идеята за жизнения цикъл в
своите трудове, управлението на едно предприятие, намиращо се на този етап е твърде
персонифицирано (произтичащо от мисълта и действията на един човек и по-рядко на
група хора) и, като правило, без наличието на организационна структура на управление и
наемането на професионални мениджъри. Самите управленски функции и задачи не
предполагат професионализиране на управлението, ако последното го асоциираме с
изграждане на структура за управление и наемането на професионални мениджъри. Ако се
позовем на автор като Адизес на този етап значение имат описаните от него функции на
„предприемача“ и „съзидателя“, като в самото начало те следват една след друга, като в
края на етапа те следва да се съчетаят.
През втория (според повечето модели) етап от жизнения цикъл на едно
предприятие – на растеж и експанзия, се наблюдава нарастваща сложност по отношение
на управлението. В модела на Даунз този етап е разгледан като два отделни етапа – на
бърз растеж и етапа, наречен „намаляване на скоростта“. При бързия растеж в
организацията не съществува отчетлива организационна структура на управление. Едва
след наличието на известен (бърз) растеж започват да се очертават проблемите, които
налагат изграждането на управленска система, която би могла да се определи като
професионална. На първо място сред тези проблеми са координацията (Downs, 1967),
стабилността, ефикасността, целеполагането, планирането и систематичния контрол
(Lippitt & Schmidt, 1967).
Промените в ролята и стила на управление и организационната структура са
описани в табличен вид от Скот и Брус (Scott and Bruce, 1987), следвайки собствената си
концепция за етапите на фирмения растеж и свързаните с него промени в ролята и стила
на управление и организационната структура (вж. Таблица 3).
Друга особеност на цитираната концепция е разграничението на етапите „растеж“
и „експанзия“1, като последната не винаги може да бъде наблюдавана в условията на една
сравнително малка икономика като българската. Допустимо е също, в повечето случаи на
малките и дори средните фирми да не се наблюдава експанзия и при по-благоприятен
икономически контекст. Тази особености неминуемо биха се отразили върху
управленските роли, стил и структура на управление при навлизането на етапа „зрялост“.
Сходни на разбиранията на Скот и Брус са изразени с други променливи от Чърчил
В англоезичната литература понятията „растеж“ и „експанзия“ често се използват като синоними,
в случаите, когото се прави разграничение „растеж“ се отнася до първото значимо повишаване на
приходите, печалбите, и/или броя на заетите след стартирането, докато под „експанзия“ се разбира
по-контролираното увеличение на продажбите, пазарния дял, размера на фирмата и т.н., след
първия растеж (O'Neill et al, цит. изт.) – т.е. тук е налице мрежа от предприемачески събития.
1
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(Churchill, 1997), който също акцентира върху способността на собственика да делегира,
качеството на заетите, планирането и управленските системи, наред със значението на
парите в процеса на растеж. Новите елементи са: отпадането на способността
„собственика да върши работата сам“ и по-прецизното представяне на етапите,
предшестващи фирмения растеж – оцеляването и стабилизацията (осигуряване на
рентабилност).
Таблица 3. Управленски роли и стил в петте етапа на растеж
Източник: Bruce, R., & Scott, M. (1987). Five stages of growth in small businesses. Long
Range Planning, 20(3), 40-52
Етап

Роля на
ръководството
1. Начало
Директно
надзираване
2. Оцеляване Надзиравано
надзираване2
3. Растеж
Делегиране/
координация
4. Експанзия Децентрализация
5. Зрялост

Децентрализация

Управленски стил
Предприемачески,
индивидуалистичен
Предприемачески,
административен
Предприемачески,
координативен
Професионален,
административен
„Дворно куче“

Организационна
структура
Неструктурирана
фирма
Проста
Функционална,
централизирана
Функционална,
децентрализирана
Децентрализирана,
функционално/
продуктова

При съпоставяне с началната фаза на жизнения цикъл, във фазата на растеж се
открояват различия по отношение на следните характеристики на организацията: (1)
структура, (2) управленски процес (технически аспект), (3) организационна култура
(ценностен аспект). Тези различия са продиктувани от увеличаващия се обем на дейността
и брой на персонала и отразяват нуждата от изместване акцента на управлението към
координацията и контрола на фирмената дейност. Докато в началния етап фирмата няма
формална структура и всички (или повечето) управленски функции се изпълняват от
собственика/предприемач, с растежа на фирмата се налага привличането на
професионалисти по отделните функции и се обособяват различните функционални
отдели. Така структурата се формализира и йерархизира.
Наред с организационно-структурното устройство настъпват изменения и в
управленския процес, засягащи планирането, вземането на решения и системата на
контрол. Независимо, че ролята на предприемача по отношение на планирането не се
изменя съществено (както в началния етап така и при растежа той поставя целите и
определя начините за достигането им), в една разрастваща се организация той е принуден
да отчита и мнението на останалия ръководен персонал. Що се отнася до процеса на
вземане на решения, по-голямата организация налага развитие на механизъм за
йерархични решения, както и разширяването на участието на сътрудниците и
използването на аналитични инструменти. Комплексността на организацията засилва и
2

Буквален превод от английския оригинал – supervised supervision.
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необходимостта от установяване на надеждна система за контрол, основана на точно
определени правила и процедури. Промените, настъпващи по време на растежа намират
отражение в изграждането на организационна култура и по-специално в системата на
комуникациите, стила на ръководство и мотивацията на персонала.
Заключенията, които могат да се направят въз основа на промените в
изискванията към качествата на предприемачите в ролята им на мениджъри, управляващи
предприятие в процес на растеж, насочват внимание към два типа предизвикателства:
1. Личностно усъвършенстване, позволяващо възприемането на нови, нетипични
за предприемача, подходи и модели на управление, характерни за
професионалните мениджъри (резултат от специализирано образование и
обучение в процеса на управленската кариера);
2. Усвояване на управленски компетенции, свързани преди всичко с
изграждането и развитието на управленски екип и поставянето на основите на
организационна структура на управление, която да подкрепя растежа.
В търсене на решения на първото предизвикателство, биха могли да се съчетаят
идеите,
заложени
в
концепциите
за
предприемаческия
мениджмънт
и
професионализирането на мениджмънта, като в идеалния случай бихме имали личност,
която да съхрани качествата на предприемача, но същевременно да е усвоила качествата
на един ефективен мениджър. Казано с други думи, предприемачът, без да се разделя с
тази своя роля, трябва да е способен да изпълнява и ролята на мениджър, каквато
растящото предприятие изисква, за да постигне устойчивост в процеса на растеж и
оптимизира резултатите от своята дейност, достигайки фазата на зрелост. И тук възниква
проблемът, очертан от изследвания, чиито резултати водят до заключението, че
съществуват съществени различия между хората, избрали кариерата (в условен смисъл) на
предприемачи и тези, избрали кариерата на мениджъри (Schere, 1982; Fagenson, 1993;
Stewart, & Roth, 2007). Тези различия се очертават не толкова в способностите на
предприемачите да се усъвършенстват като мениджъри, а по-скоро в техните ценности и
произтичащите от тях мотивация и поведение. Но въпреки съмненията относно
възможността предприемачът да усъвършенства своите компетенции е доказана връзката
между наличието на управленски компетенции и успеха (провала) на едно предприятие
(Gaskill, Van Auken, & Manning, 1993; Jennings, & Beaver, 1997), успеха на растежа
(Pickett, 1998; Barringer & Jones, 2004; Koeller & Lechler, 2006), интернационализацията на
предприятието (Graves, & Thomas, 2006; Fernandez-Ortiz & Lombardo, 2009) и други важни
аспекти на бизнеса.
Що се отнася до решенията за второто предизвикателство, което не може напълно
да се отдели от първото, то трябва да се отчетат и мненията, че на определена фаза от
растежа на предприятието се появява дори необходимостта от изместване на
предприемачите от професионални мениджъри (Boeker & Karichalil, 2002). Основания за
подобни виждания могат да се открият в някои ранни изследвания върху специфичните
черти на предприемачите, отличаващи ги от мениджърите, както в преимуществен, така и
в негативен план (Sexton, & Bowman, 1985). Важността на подходите за управление е
фокус в изследването на Брайсън и Форт (Bryson and Forth, 2018), които изследват
въздействието на управленските практики върху фирмените резултати сред МСП във
Великобритания през периода 2011-2014 г. и установяват, че „МСП са по-малко склонни
да използват официални управленски практики от по-големите фирми, но че тези
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практики имат видими ползи за тези, които ги използват, като помагат на фирмите да
растат и увеличават тяхната производителност“.
Предприемаческият мениджмънт в българските МСП: някои емпирични
резултати
Преобладаващата част от българските МСП са микропредприятия, управлявани
лично от своите основатели, като този процес е функция от персоналните и поведенчески
характеристики на предприемачите, които често не са преминали през адекватно
управленско обучение (Тодоров, 2006). Според Тодоров, като мениджъри голямата част от
предприемачите се основават много повече на своята крива на опита и интуицията,
отколкото на професионални подходи, методи и мотивация за формиране на конкурентно
поведение. Също така, той твърди, че за нуждите на МСП липсват разработени методи и
форми на управление, които да използват техните специфични характеристики и ресурси,
а и голямата част от техните собственици – мениджъри нямат афинитет и мотивация за
придобиването на такива. Въпреки това експертно мнение, българските предприемачи
имат висока самооценка за своята управленската подготовка – между 74% и 88% от
различни изследвани групи предприемачи декларират, че имат много добра такава
(Давидков, 2010).
За съжаление, прегледът на публикациите през последното десетилетие не
установи наличието на емпирични изследвания, обхващащи въпросите на управлението в
българските МСП, като изключим тези, направени от автора. За да се представи
картината, очертаваща в известна степен практиката в мениджмънта на българските МСП,
ще бъдат представени резултатите от едно от проучванията, направени с участие на
автора, което бе проведено на три етапа в рамките на проекта „Професионализиране на
управлението на МСП (развитие на мениджърски компетенции у предприемачите)“,
финансира по програмата за НИД на УНСС в периода 2016–2018 г. В първите два етапа
бяха проведени анкетни проучвания – пилотно (76 МСП, в т.ч. и микропредприятия) и
същинско (62 МСП, без микропредприятия), а през третия етап – казусни проучвания (20
МСП, без микропредприятия). При коментарите на някои от резултатите са направени
сравнение с резултатите от друго проучване, проведено в рамките на фундаментално
научно изследване „Детерминанти и модели на конкурентното представяне на малките и
средните предприятия в интернационална бизнес среда“ в периода февруари–май 2018 г. и
обхващащо 468 МСП (без микропредприятия), които са интернационализирали своята
дейност.
При първото проучване, се установи, че една значима част от анкетираните
предприемачи управляват предприятията си сами (38%) – нещо типично и в традициите на
управлението на МСП. Делът на тези, които споделят, че имат добър екип от собственици
е сравнително малък (7%), но прави впечатление, че екипният подход в управлението е
осъзнат като необходим – делът на тези които използват екипи от несобственици е 24%, а
случаите, в които се използват екипи от собствениците и несобствениците са 29%.
Друг съществен елемент от управленския подход е начинът, по който се вземат
решения. Въпреки че често тези начини са комбинирани (както и заявяват част от
анкетираните), то тук са представени най-често заявяваните от тях:
˗
24% от управляващите взимат решения си изцяло сами;
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˗

24% се допитват до членовете на своите семейства (което кореспондира с
дела на фамилните предприятия в извадката – цели 74%);
˗
24% се допитват до мениджърите във фирмата;
˗
10% се допитват до външни съветници;
˗
10% делегират вземането на управленските решения.
Това разпределение може да се възприеме като очаквано предвид размера на
изследваните предприятия, въпреки че не съществува възможност за съпоставяне на тези
резултати с други изследвания в страната.
Що се отнася до броя на мениджърите, наети в изследваните предприятия – 7% се
справят без такива мениджъри. В останалите случаи доминират предприятията с един нает
мениджър – 38%, следвани от тези с двама мениджъри – 26%. Останалите са наели трима
и повече мениджъри, но техният дял в извадката намалява прогресивно с увеличаване
броя на мениджърите. По-интересна е картината, регистрирана при второто проучване,
където МСП с един нает мениджър са едва 20,3% от фамилните и 3,2% от нефамилните,
докато МСП, наемащи двама мениджъри са 44% от фамилните и 55% от нефамилните. В
голяма степен, по-високи стойности относно броя на мениджърите при второто проучване
може да се обясни с интернационализацията на дейността, която изисква мениджъри,
притежаващи специализирани знания и умения за работа на международни пазари, които
да допълват знанията и уменията на предприемачите. И тъй като при второто изследване
бяха направени сравнителни анализи между наличието и композициите на управленските
екипи при фамилните и нефамилни предприятия се установи, че в 90% от нефамилните
МСП предприемачите управляват в екип с мениджъри, които не са членове на техните
семейства.
И тъй като при второто изследване фокусът бе върху успеха на
интернационализацията, ролята на професионализирането на мениджмънта бе доказана
чрез установяването на следната зависимост: семейните МСП, които са наели мениджъри
извън семейството, имат по-голям среден размер и са се интернационализирали по-рано,
докато тези семейни МСП, в чиято международна дейност се занимава само
предприемачът, имат значително по-ниска степен на интернационализация.
В първото емпирично проучване бяха регистрирани самооценките на
предприемачите по отношение на четири типа компетенции – предприемачески, лидерски,
организационни и технически, които самооценки бяха съпоставени с подходите в
изграждането на управленски екипи. Резултатите от това съпоставяне показаха, че найниската самооценка на предприемаческите компетенции съвпада с оценката, че екипът, с
който се управлява предприятието, е лош. Управляващите сами, от друга страна, не се
подценяват, но прави впечатление, че най-висока оценка на предприемаческите
компетенции имат тези, които са съумели да формират добър екип от несобственици.
Много близка е картината относно връзките между лидерските и организационни
компетенции и управлението с екипи или самостоятелно – управляващите с по-висока
самооценка на компетенциите могат да се похвалят, че управляват с добри екипи.
Същевременно, следва да се отбележи, че и тези, които управляват сами също си дават
висока, макар и малко по-ниска оценка на компетенциите.
Що се отнася до техническите компетенции, то при тях ясно се откроява повисоката самооценка на управляващите с добър екип в сравнение с тези, които управляват
сами. Възможно обяснение на тази значима разлика е, че управляващите сами вероятно
имат по-голяма ангажираност с въпросите на бизнеса, отколкото с техническите
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проблеми. В известна степен е възможно да се допусне, че управляващите с екипи са
съумели да си осигурят подходящи сътрудници, които ги допълват или компенсират в
компетенциите, свързани с нетехническите проблеми на бизнеса.
По отношение на начина на вземане на решения то степента на самооценка на
предприемаческите компетенции не влияе пряко върху въпроса дали решението ще бъде
взето изцяло самостоятелно, след консултации или ще бъде делегирано. Все пак, тези,
които се консултират с членове на семействата си или делегират вземането на решения
оценяват малко по-високо своите предприемачески компетенции. Почти аналогична е
връзката между лидерските и организационни компетенции и начина на вземане на
решения. Известно изключение е връзката между оценяващите високо своите технически
компетенции – те са по-склонни да делегират вземането на управленски решения.
Като обобщение може да се каже, че не може да се откроят съществени
взаимовръзки между степента на самооценка на притежаваните управленски компетенции
и начина, по който се управлява предприятието. За доизясняване на този проблем е
необходимо да бъдат проведени проучвания с други методи, позволяващи обективизирано
измерване на управленските компетенции – нещо, което това проучване не можа да
осигури в необходимата степен.
За установяване на ролята на управленските компетенции за успеха на едно
предприятие, бе използван регресионен статистически анализ, при който успехът бе
оценен по два индикатора – ръст на оборота и оборот на един зает. Резултатите от този
анализ показаха, че ръстът на оборота не е в пряка зависимост от степента на който и да е
тип компетенции – предприемачески, лидерски, организационни и технически, но
оборотът на един зает, все пак е зависим (макар и статистически в недостатъчна степен на
значимост) от степента на отделните типове управленски компетенции.
Без да се генерализират тези резултати, предвид размера на проучваната извадка,
може да се допусне, че абсолютният успех на едно малко или средно предприятие далеч
не е единствено функция на управленските компетенции, а вероятно е силно зависим от
фактори, външни за предприятието, върху които управляващите имат малки възможности
за въздействие. Същевременно, прави впечатление, че относителният успех (в случая
измерен като продуктивност на труда – оборот на един зает) може да бъде повлиян от
компетенциите на управляващите. Последното представлява достатъчен аргумент в
защита на тезата, че професионализирането на управлението е желано в случаите на
малките и средните предприятия.
При анализа на практиките в стратегическото управление (като съществен
елемент в професионалния мениджмънт) беше използвана серия от регресионни анализи,
чрез които да се установят взаимовръзки между различните типове компетенции и набор
от характеристики на процеса на стратегическо управление. Тези характеристики са
неговата централизация, персонализация (доколко стратегията е свързана с личността на
управляващия), формализация и адекватност (отразяваща степента на въвличане на
компетентни сътрудници в предприятията, неговата непрекъснатост и обратната връзка с
пазара). Резултатите от тези анализи дават основание да се твърди, че колкото по-високо
оценява своята компетентност един управляващ, толкова по-видимо той е ангажиран с
процеса на стратегическо управление, без значение дали това управление е повече или помалко централизирано. Също така високата компетентност е свързана с по-високата
степен на формализиране на стратегическото управление и по-високата степен на неговата
адекватност. Връзката между последните две характеристики на процеса се доказва
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отделно посредством регресионен анализ. Същевременно следва да се отбележи, че
подобна зависимост не съществува между централизацията и персонализацията, от една
страна, и адекватността на процеса на стратегическо управление, от друга.
Що се отнася до значението на стратегическото управление по отношение на
успеха на предприятията, не бе регистрирана взаимовръзка между начините, по които то
се осъществява и отчетения ръст на оборота, с което се препотвърждава силната
зависимост на МСП от външни фактори. Същевременно, оказва се, че продуктивността на
труда, все пак, е зависима от фактора „персонализация на процеса“ (лична ангажираност
на управляващия със стратегията), както и, макар и по-слабо, от степените на
формализация и адекватност на този процес. Анализите дават основание за подчертаване
на важността на по-строгото и последователно стратегическо управление, при това,
отразяващо персоналната ангажираност на управляващите, за постигане на по-голяма
продуктивност в дейността на предприятието. Това също е и аргумент в полза на
професионализирането на управлението в тази насока – формулиране и изпълнение на
стратегии.
Въпреки, че анкетното проучване регистрира степените на самооценка на
притежанието на различни управленски компетенции, практиките на управленско
обучение и прилаганите управленски практики, бе наложително да се проведат казусни
проучвания, с които да се проникне по-дълбоко в осъзнатостта на потребностите от
развитие на управленски компетенции и начините на усвояването им. Картината, която се
очерта от тези проучвания е следната.
Повечето от предприемачите не посочват конкретни управленски компетенции,
които считат за критични за успеха на бизнеса им. По-скоро те споделят за
необходимостта от обща управленска квалификация, без да специфицират управленските
знания и умения. На второ място, предприемачите посочват като необходими, в различна
степен, компетенции, свързани с разрешаването на преимуществено текущи проблеми на
бизнеса – увеличаване на продажбите, привличане на персонал, подобряване на
маркетинга, осигуряване на финансиране и финансово управление. Сравнително рядко са
сочени компетенции, свързани със стратегическото управление, технологичното развитие,
делегирането на управленски правомощия.
Що се отнася до времето, мястото и начина на усвояване на управленски знания и
умения, като основа за управленски компетенции, най-честият отговор е свързан с
практическия им опит като предприемачи. На второ място, управленското учене е
започнало по време на кариерата им като заемащи позиции в други предприятия. На трето
място, предприемачите смятат за полезни в развитието им като мениджъри знанията,
придобити като част от висшето им образование. Анализите от анкетите, както и на
практическите казуси подчертават изключителната роля на ученето чрез практиката,
изпълнявайки взети управленски решения и отчитайки получените резултати. Дори някои
предприемачи изразяват мнение, че управленските им компетенции не биха могли да се
придобият без лично изживян сблъсък с конкретни проблеми на управлението. Като
изключения могат да се посочат и няколко примера, при които предприемачите са
възприели ценни управленски знания от известни книги в областта на мениджмънта и
оценяват тяхната полезност в практиката си. Образованието, получено в университет и
бизнес училища се цени предимно от предприемачите, управляващи растящи или вече
пораснали предприятия.
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Казусните проучвания дават основание да се потвърди слабия интерес на
предприемачите към формално управленско образование (като
част
от
професионализацията на мениджмънта) при по-малките предприятия, в които
предприемачът е изключително ангажиран с оперативната дейност. При тях, когато
съществуват предприемачески традиции в семейството, се разкрива и известно влияние на
родителите като източник на управленски знания и умения. Не са рядкост и случаите, при
които предприемачите предпочитат да усъвършенстват управлението на предприятията
чрез привличане на квалифицирани специалисти, докато те самите останат концентрирани
върху решаването на предприемачески задачи. Последното потвърждава и разбирането, че
не всеки предприемач би желал да се развие като мениджър.
Вместо заключение
Недостатъчността в изследванията на предприемаческия мениджмънт в
българските МСП, както и в изследванията на предприемачите в качеството им на
мениджъри, не позволяват значими заключения и препоръки на този етап. Въпреки това,
резултатите от направените емпирични проучвания не влизат в конфликти с изложените в
прегледа на публикациите идеи и резултатите от емпирични изследвания в други страни.
Практиките в управлението, използвани от българските предприемачи не се открояват
значимо спрямо препоръчаните от специалистите в областта на предприемаческия
мениджмънт. Оттук обаче, възниква и въпросът: защо икономическите резултатите от
дейността на управляваните предприятия са значително по-ниски от тези в други страни?
Възможните отговори, изглежда, трябва да бъдат търсени там, където проникването е потрудно – в съдържанието на управленските знания, независимо дали са били придобити от
образование или от собствен опит.
Разбира се, представените в тази статия идеи и резултати от емпирични
проучвания не изчерпват възможните подходи и решения в предприемаческия
мениджмънт и процеса на неговото професионализиане. Нещо повече, би било пресилено,
ако се дадат безапелационни съвети и препоръки под формата на готови универсални
рецепти. Причините за това се крият както в хетерогенността на характеристиките на
управляваните обекти (в случая МСП), така и в динамиката на факторите на средата, от
които зависят крайните резултати от предприемаческия мениджмънт. Мениджмънтът,
представен на едно абстрактно равнище понякога създава усещането за еднотипност и
безотносителност на реализацията му в практиката, но както е известно, не съществуват
две еднакви предприятия, дори и когато някои от ключовите им параметри като продажби,
стойност на активите, печалби, са почти изравнени. И поради това, невинаги
предписанията в мениджмънта, правени под формата на принципи, последователност в
етапите на даден управленски процес, логически зависимости, водещи до избора на една
или друга алтернатива при вземането на решения, пасват с лекота в случаите на конкретни
предприятия. Такава е ситуацията и с мениджърите, получилите дипломи от университети
и бизнес училища – никой от тях не се заема веднага с управлението на нечие
предприятие – често преди заемането на управленска позиция трябва да докаже
способностите си по един труден (понякога и бавен) път. И именно спецификата на всяко
едно предприятие, предопределена преди всичко от хората, които го представляват,
изисква творческо доразвитие или адаптация на всяка една идея, изложена тук. А
творческото ѝ доразвитие и успешно прилагане ще зависят от индивидуалните усилия,
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натрупан собствен опит и съобразителност на всеки един управляващ бизнеса си
предприемач.
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МОДЕЛ НА МЕНИДЖЪРСКИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
В СЪВРЕМЕННАТА ДИГИТАЛНА СРЕДА
Стоян Транев
Резюме: Изключителен интерес предизвиква темата свързана с уменията и способностите
необходими за успешното практикуване на професията мениджър. В профилираната
литература от XX век най-общата интерпретация на научните мнения може да се
представи в придобиването и усъвършенстването на концептуални, екипни и технически
умения. Към тях в началото на XXI век се обособи и една нова група умения, които са
продукт на дигиталната трансформация – дигиталните умения. Те правят съществена
разликата между мениджърите от XX век и модерният мениджмънт.
Ключови думи: умения, компетентност, дигитализация, модел
За успеха или неуспеха в бизнеса вина има мениджмънтът на компанията.
Собствениците на организацията предоставят на мениджърите определени пълномощия и
власт, статус и достъп до информация, като изискват постигане на съответната печалба. За
постигането на печалба ключово значение имат мениджърските компетентности характеристики, свързани с изпълнение на професионалната мениджърска дейност.
В профилираната литература се представят три основни виждания. Първото
поставя ударението на дейността с идеята, че мениджърът е компетентен тогава, когато
резултатът от работата му достига или е над определена печалба. Второто е насочен към
поведенческите характеристики - какви личностни черти да притежава мениджърът, за да
има успешни действия. Третото разбиране за компетентностите съчетава предходните две
виждания, но през призмата на ситуационната определеност.
Компетентностите включват понятия като знания, умения, навици, мотиви,
личностни черти. Професионалните знания и умения са т.нар. твърди компетентности, а
„меките“ - личностните характеристики и ценностите. Знанията и уменията са видимата
част, докато личностните черти и ценности са „задкулисието“ на личността. В теорията и
практиката на мениджмънта е отделено изключително внимание на уменията и
способностите необходими за успешното практикуване на професията мениджър.
Консенсусна интерпретация на научните мнения е в придобиването и усъвършенстването
на концептуални, екипни, и технически умения. Към тях в началото на XXI век се обособи
и една нова група умения, които са продукт на дигиталната трансформация – дигиталните
умения. Те правят съществена разликата между мениджърите от XX век и модерният
мениджмънт – дигитална реалност в добавената стойност.
Моделиране на мениджърската компетентност
Моделът представя мениджърската компетентност като непрекъснат процес на
развитие [8].
Компетентността е най-високото стъпало в развитието на уменията и включва
начина, по който те се прилагат в различните ситуации с отговорността, автономността и
други подходящи нагласи към контекста на мениджърската работата и обучение.
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Фигура 1. Изграждане на мениджърски компетентности
Източник: [8]
Фигура 1 представя процесът по изграждане на компетентности като резултат от
придобиване на умения и изграждане на мениджърска грамотност. Моделът представя
следните зависимостите:
- Прилагането на мениджмънт е свързано от една страна с предоставянето на
права върху организационните ресурси, а от друга с умения за ефективното им ползване;
- Мениджърската грамотност е съвкупност от мениджърски способности,
осигуряващи ефективно и ефикасно използване на организационните ресурси;
- Уменията са градивни елементи на мениджърската грамотност, която в
комбинация с аналитично и творческо мислене изграждат мениджърската компетентност.
Техническа мениджърска компетентност
Технически умения, свързани със специални или професионални знания. Това са
знания и умения нужни за изпълнение на служебни задачи. Техническите умения в сфери
като организацията на производството или отчетността изискват аналитически
способности.

Фигура 2. Изграждане на мениджърска техническа компетентност
Източник: [8]
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В своята съвкупност изграждат навици за приложение на методи, технологии и
високо технологично оборудване, което представлява техническата грамотност на
мениджъра. Тя в комбинация с аналитично и творческо мислене изграждат
мениджърската техническа компетентност приложима в технически изследвания и
производствени разработки – фигура 2.
Екипна мениджърска компетентност
Умения за работа с хората. Позволяват на мениджъра да работи в колектив и да
мобилизира съвместни усилия, насочвайки ги към ефективно постигане на общите цели.
Умение да поставя общата цел (цели) и умения да задава взаимната зависимост в
групата от сътрудници.
Способностите да създава делова атмосфера (добрите отношения, уважението
между членовете и активното участие на всички в екипната работа), да се справя с
деструктивните конфликти (откритата дискусия, доверието между членовете и правилния
подход в конфликтни ситуации често пъти е предпоставка за по-висока ефективност).
Умения да подобрява комуникациите в екипа (общуването ражда идеи, дава
решения, изглажда недоразумения).
Умение да инициира градивна критика (от това дали в екипа се критикува на
принципна или на личностна основа се предопределя прогреса или застоя му).
Умение да инициира постигане на екипните цели - всичко остава на заден план,
когато целта на екипа е осъществена.
В своята съвкупност екипните умения изграждат екипни навици у мениджъра за
прилагане на социалнопсихологически методи и технологии при трансформирането на
трудовата група в колектив, което е неговата екипна мениджърска грамотност. Тя в
комбинация с аналитично и творческо мислене изграждат мениджърската екипна
компетентност приложима в екипни изследвания и проектни разработки – фигура 3.

Фигура 3. Изграждане на мениджърска екипна компетентност
Източник: [8]
Придобиването на екипната грамотност и ефективното й приложение
трансформира практически ориентираното знание в практически прилагано изкуство [1,
69].
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Когнитивна мениджърска компетентност
Когнитивни умения. Познавателни умения предоставящи способност на
мениджъра да възприема организацията като едно цяло и в същото време коректно и
точно да разделя нейните взаимосвързани части [3, 31]. Изразяват се в способността да се
оценява общата ситуация. Умения да прогнозира бизнеса, да предвижда и правилно да
преценява идеите на другите. Никой не се ражда с тези способности, те се придобиват във
времето, с натрупания опит в практиката. Съвкупността от тези навици дава възможност
да се формират способности за приложение на аналитични и евристични методи за
разкриване на дългосрочни перспективи, което формира стратегическата грамотност на
мениджъра. Тя в комбинация с аналитично и творческо мислене изграждат
мениджърската когнитивна компетентност приложима в стратегически изследвания и
перспективни разработки – фигура 4.

Фигура 4. Изграждане на мениджърска когнитивна компетентност
Източник: [8]
Наличието на когнитивна компетентност означава, че мениджърът притежава
стратегическо мислене и способност за осъществяване на ефективни организационни
промени.
Дигитална мениджърска компетентност
Дигиталната компетентност е една от най-новите концепции, описващи
технология, свързана с вид умения, превърнала се в ключово понятие по отношение на
знанията, които трябва да притежават хората в съвременното общество [9]. През 2006 г.
Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз публикуват препоръка за
идентифициране на ключовите умения за учене през целия живот, с която дигиталната
компетентност е призната за една от 8-те ключови компетенции за учене през целия
живот [7]. Четири години след това, стойността на тази препоръка се оценява в
„Европейската стратегия 2020“ [6], признавайки дигиталната компетентност като едно
основополагащо базово умение.
Дигиталната компетентност е набор от дигитални умения, които се използват
аналитично и критично при осъществяване на конкретна задача [2]. Процесът по
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изграждане на компетентности за работа с ИКТ включва надграждане на конкретни
дигитални умения [5]. Дигиталната компетентност е най-високото стъпало в развитието на
дигиталните умения и включва начина, по който те се прилагат в различните ситуации с
отговорността, автономността и други подходящи нагласи към контекста на
мениджърската работата [4, 203-204].
На фигура 5 е представен процесът по изграждане на дигитална компетентност
като резултат от придобиване на дигитални умения и от изграждането на дигитална
грамотност у мениджърите. Наблюдават се зависимостите: употребата на ИКТ е свързана
с достъп до ИТ инфраструктура и с умения за ползването й; дигиталната грамотност е
съвкупност от дигитални умения осигуряващи ефективно използване на ИКТ;
дигиталните умения са съставни елементи на дигиталната грамотност, която в комбинация
с аналитично и творческо мислене изгражда мениджърската дигитална компетентност.

Фигура 5. Изграждане на мениджърска дигитална компетентност
Източник: [4, 204]
Вместо заключение – добрите практики и дигиталната компетентност на
съвременните лидери
Мениджърите от различните отдели ръководят определени бизнес операции продажби, маркетинг, стратегическо планиране, изпълнителният директор отговаря за
целия бизнес. Поставя задача - да се разработи нов бизнес от идеята до първата продажба
за 54 часа! Преди – невъзможно! Сега - въпрос на лидерство и дигитална компетентност
[7].
Дигитални лидери - когато дефинираме лидерството говорим за абсолютната вяра
в идеята, за умението да увлечеш другите в нея и да запазиш посоката и фокуса на екипа,
докато получиш желания резултат. 21 век към това поставя и дигиталната компетентност.
Съвременният свят е изграден от бързи промени, огромен обем информация и
непрекъснати обрати. Най-сигурното обаче е, че промяна има. Тя е гарантирана и може да
се случи в следващата секунда. Това поставя топ лидерът пред необходимостта да има
най-актуалната и вярна информация, за да бъде компетентен в посоката, в която води
екипа си [4, 205].
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С новата методология и дигитални технологии, в момента бизнесът може да бъде
управляван само от мениджърския смартфон, дори вече лаптопът не е задължителен. В
рамките на 54 часа в два телефона и три таблета се трансферира и обработва маркетингова
информация за цял пазар - с проучване на таргет групи, пазарни дялове, конкурентно
присъствие и медийно покритие и още и още – бързо, компетентно, без усилие.
Конферентна маса с бяла дъска за планиране. Върху огромното хартиено платно
на масата се изписват уменията и компетенциите на екипа, екипните ценности, целта
около която се обединява екипа и важността и спешността на решаването на проблема.
Атмосферата е професионална. Личните цели също са отразени. Бизнес решението
започва с богат набор от технически и бизнес познания - Lean management, CRM системи,
SCRUM master, web базирани платформи, SEO, толкова практически знания и натрупан
опит. Това е дигиталният лидер - борави с лекота с комуникационни платформи,
информационни и статистически онлайн инструменти, knowledge management
системи. Може да оперира със съвременните системите за управление на качеството и
управлението на проекти - да познава принципите на Lean Management и Agile process
management. В мултинационалната структура на организацията умело да работи с
интегрирани ERP системи, които обхващат анализа, планирането, изпълнението и
контрола на всички звена във фирмата. Важно е да познава начина на работа на
виртуалните канали за информация, да знае как се управляват social media каналите и да
следи лично информационния поток в неговата професионална област.
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КОНФЛИКТИТЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА – РИСКОВЕ ИЛИ ШАНСОВЕ
Ивайло Иванов
Резюме: Съвременният възглед за конфликтите е, че те са закономерно явление в
организационния живот. Освен негативни и разрушителни последици, конфликтът в
организацията може да има и конструктивен характер. Разбирането за конфликта като
негативно явление обуславя необходимостта от неговото предотвратяване. От друга
страна, признаването на конфликта като фактор за саморегулация и адаптиране на
организацията и като източник на промяна и развитие позволява да бъде разглеждан
въпросът за неговото стимулиране. Първото ни дава основание да разглеждаме
конфликтите като рискове, а второто като шансове за организацията.
Ключови думи: конфликти, организация, риск, управление, подходи, конфликтологичен
анализ
В едно от водещите и най-съвременни управленски конфликтологични
изследвания в България актуалността на проблема за конфликтите в организацията, за мен
безспорна, е необоримо аргументирана от д-р Иванка Михайлова (Михайлова, 2018, с. 7).
Множество са обобщените от нея фактори, които я обуславят, които буквално цитирам и
които приемам за крайъгълен камък заложен в основите на настоящата статия. Част от тях
са:
Първо, конфликтите в организацията са неизбежни. Едно от най-мащабните
изследвания в областта3 на консултантската компания CPP Inc. от 2008 г. сочи, че 85% от
служителите е трябвало да се справят с конфликти като 29% от тях са правили това
„винаги“ или „често“. Съществуването на конфликтите е факт, който не може и не трябва
да бъде пренебрегван. Те трябва да се приемат като неизменна част от взаимодействието
между хората и групите в организацията (CPP Inc., 2008).
Второ, независимо от изхода на конфликта, последиците от него оказват
определено въздействие върху хората, групите или организацията. Именно в това
въздействие се проявяват функциите и значението на конфликта, неговата
целесъобразност или, обратно – неговата нецелесъобразност (Ворожейкин и съавтори,
2004).
Трето, конфликтите имат потенциал да донесат ползи на организацията. Според
цитираното изследването на CPP Inc. 76% от респондентите преценяват, че конфликтът
води до положителни резултати като по-добро разбиране на другите (41%), подобряване
на работните взаимоотношения (33%), намиране на по-добро решение на даден проблем
(29%), по-добро представяне на звеното (21%), повишена мотивация (18%) и значима
иновация или нова идея (9%). Общата идея за положителния ефект на конфликтите се
обобщава в разбирането, че конфликтите водят до изменение, изменението до адаптация, а
Изследването обхваща 5 000 служители на пълен работен ден в девет държави в Европа, Северна
и Южна Америка: Белгия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Холандия, Великобритания,
САЩ и Бразилия.
3
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адаптацията до оцеляване (Robbins, 1978; Robbins, 1990). Ако организациите престанат да
възприемат и мислят за конфликтите като за заплаха, а като за индикатор за
необходимостта от промяна, значи вече са възприели конструктивния подход към тях.
Четвърто, функционалната значимост на конфликта се определя най-вече от
начина на неговото разрешаване. Именно ръководителите са тези, които могат да
превърнат даден конфликт в конструктивен като използват подходяща стратегия (Илиева,
1998; Георгиев, 2005; Агеева, 2010; Георгиева, 2016). Умелите им действия биха
допринесли за постигане на желаните организационни резултати. В този смисъл
съществено условие за осъществяване на ефективно управленско въздействие е
ръководителят да бъде достатъчно добре подготвен и да познава възможните начини за
осъществяване на намеса в конфликт между служители, както и последиците от
прилагането им. Този факт не пречи да обърна внимание на един друг аспект на проблема
- все по-нарастващата роля на служителите в цялостния процес по управление и
разрешаване на конфликти в организациите (б.м – И.И.).
Пето, налице е съществуваща потребност от систематизиране на знанията за
организационните конфликти на различни нива: на теоретично – многостранно изучаване
на конфликтите като организационно явление, тяхната природа, структура, динамика и
функции, причините за тях; на практическо ниво – идентифициране на основните
проблемни полета в работата на организациите с конфликтите. Тя е продиктувана от
обективната необходимост да се подпомогнат усилията на организациите в процеса на
управление на конфликти.
Представените фактори са същностната основа за търсенето на връзка между
конфликтите в организацията, тяхното ефективно управление и проявлението им като
рискове или възможности.
Преди да стартира процеса по анализиране и евентуалното логическото доказване
на тази връзка едно важно уточнение за водещото виждане, което се прилага по
отношение на релацията „управление“ – „конфликт“. Приемам изцяло тезата на проф. Д.
Й. Димитров, че действията по управлението и разрешаването на конфликти не могат да
бъдат дефинирани като самоцел или например като „излишна“ управленска дейност. Тези
действия са съставна и много важна част от дейността по управлението изобщо, които
могат неимоверно да повишат ефективността и съгласуваността, практически на всяка
една организация. Субект, който предприема управление и въздейства с цел управлението
и разрешаването на конфликта, е така да се каже поне с крачка напред пред стихията на
конфликтното взаимодействие и конфликтното противоборство – той е в състояние да
изработва задачи и цели по регулация на конфликта, да конструира разнообразни и
обосновани начини и средства за достигане на заплануваните задачи и цели (като следи и
контролира за осъществяването на последните), непрекъснато да изменя управленската си
тактика и стратегия с оглед на постоянно променящата се ситуация и собствените си цели,
да анализира крайните резултати от своето управленско въздействие и т.н. (Димитров,
2004, стр. 163-164).
Ежедневието ни все по-често потвърждава тезата, че: „конфликтите са неотменна
част от организационния живот. В рамките на всяка организация възникват и се развиват
множество и различни по вид конфликти. Предпоставка за това са непрестанните
взаимодействия между различните субекти в нея – индивиди и групи, в процеса на тяхната
съвместна дейност и общуване. Източниците на конфликтите са многообразни - от
структурните характеристики на организацията до несъвместимостта в характерите,
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ценностите или интересите на индивидите. Конфликтите обикновено се свързват с
неразбирателство, противопоставяне, враждебност, влошени взаимоотношения, гняв,
страх, опасност, насилие и т.н. В организационен контекст конфликтите често водят до
нарушаване на нормалното функциониране на организацията. В резултат на това
доминира разбирането, че те са нежелани, трябва да се избягват или да се разрешават
незабавно. Въпреки че конфликтите се асоциират с негативен опит и преживявания и
обикновено се избягват, ако се управляват правилно те имат потенциал да доведат до
положителни организационни резултати. Организационните конфликти със сигурност са
неприятни, но в никакъв случай не са единствено „вредни“ и непременно „лоши“
(Михайлова, 2018, с. 4). Или както Маркхам пише „конфликтът не е задължително лош,
независимо, че сме склонни да го мислим за нещо изцяло отрицателно. Когато чрез него
се решават проблемите или се намират творчески начини за подобрение на ситуацията и
ако сме сигурни, че не излиза извън контрол, той е полезен“ (Маркхам, 1999, с. 8).
Съвременният възглед за конфликтите в организацията, който поставя фокус
върху успешното управление на конфликти, а не само върху тяхното премахване е
сполучливо обобщен от Нортхаус в рамката на един основен въпрос. Той го задава в
книгата си от 2011 г. и на него следва да си отговарят ръководителите (а струва ми се
следва да се разисква и от всеки мислещ служител, б.м. – И.И). Разковничето на проблема
се крие в преформулирането на въпроса „Как можем да избегнем конфликта и да спрем
промяната?“, в „Как да управляваме конфликта и да предизвикаме положителна
промяна?“ (Northouse, 2011, p. 173). Споделя се и констатацията направена в
изследванията на (Robbins, 1978) и (Robbins, 1990), че представителите на съвременния
възглед разглеждат конфликтите като неизбежни за всяка организация и не рядко, като
необходими за повишаване на организационната ефективност. Те са неизбежни в живота
на всяка организация, като често водят до положителни промени (стига тези промени да
бъдат желани, б.м. – И.И.). Изследователите не отричат вредата на прекалено високите
нива на конфликтност, но поставят акцент върху признаването на тези форми на
конфликт, които подпомагат постигането на желаните цели. Конфликтите провокират
търсенето на нови методи и подходи на работа и определено могат да помогнат за
преодоляването на инертността и самодоволството в организацията. По този начин те се
превръщат в средство за насочване на усилията и, поради тази причина, в някои случаи се
приемат за желано състояние.
Някои форми на конфликтите в организацията са относително леки, последиците
от тях са незначителни и могат да бъдат разрешени от страните в тях, или с използването
на рутинни организационни практики. Съществуват обаче много други конфликти, които
са сложни и могат да окажат значително въздействие върху груповата или
организационната производителност и климат (Михайлова, 2018, с. 5). Или по друг начин
казано, конфликтите в организациите опират до организационните промени,
комуникациите и личностите (Bussiness Spotlight, 2005, p. 53). Успешната работа с
конфликтите стъпва върху справянето преди всичко с тези три групи предизвикателства.
Въз основа на различните достъпни дефиниции за конфликтите д-р Михайлова
(Михайлова, 2018, с. 20) апостериори синтезира основните характеристики на
конфликтите в организацията:
Първо, конфликтът е свързан с противоречие и противопоставяне на участниците
в него;
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Второ, конфликтът се свързва с наличието на взаимодействие между две или
повече страни (индивиди или групи);
Трето, взаимодействието е динамично – конфликтът е процес, който се
характеризира с начало, развитие и край;
Четвърто, между страните в конфликта съществува някаква форма на
взаимовръзка или взаимозависимост;
Пето, противопоставянето се основава върху различия между страните – в
интересите, целите, ценностите, потребностите, мненията или в наличните ресурси,
притежаваната власт, авторитет и др., които се възприемат от тях като противоположни
или несъвместими.
Шесто, конфликт съществува, ако различията между страните бъдат осъзнати от
тях;
Седмо, противопоставянето се реализира чрез специфично конфликтно
поведение. Действията на едната страна оказват съществено влияние върху другата
страна; тя - на свой ред - започва да планира и предприема ответни действия, т.е.
поведението на единия от участниците в конфликта предизвиква промяна в поведението
на другия. По този начин страните в конфликта взаимно въздействат една върху друга. На
практика при сблъсъка на насочените едно срещу друго действие и противодействие се
осъществява реалното протичане на конфликта. Що се касае до конфликтното поведение
значим е приносът на проф. Николай Леонов, които от десетилетия се занимава с
методите за изучаването му (Леонов, 2005).
За целите на изследванията си, използвам дефиницията за организационният
конфликт, която го определя като: динамичен процес на открито противопоставяне на две
или повече взаимно зависими страни (индивиди или групи), работещи в рамките на една и
съща организация, относно осъзнати несъвместими различия (в интересите,
потребностите, целите, ценностите, мненията или в наличните ресурси, притежаваната
власт, авторитета и др.), които се отразяват върху способността им да работят заедно или
оказват въздействие върху работната среда (Михайлова, 2018, с. 21).
Организацията може да оцелее само, ако е гъвкава и се приспособява към
непрестанните промени в средата. Напълно лишената от конфликти организация е
статична и апатична и не „осъзнава“ необходимостта от промяна. Приспособяването е
възможно единствено чрез промяна, а функционалните конфликти са тези, които
инициират търсенето на нови и по-добри начини за „правене“ на нещата и нарушават
самодоволство в организацията. Според Робинс (Robbins, 1978; Robbins 1990) именно
конфликтът е стимулът, който подтиква организацията към промяна (фиг. 1).

Фиг. 1. Модел „Конфликт – организационно оцеляване“
Източник: Robbins, 1990, p. 415, адаптирана от Михайлова, 2018, с. 25
Този възглед за конфликтите в организацията, които и аз съм възприел, е известен
като съвременен (interactionist view) и се свързва с:
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1) разпознаване необходимостта от функционални конфликти;
2) съзнателно насърчаване на функционално противопоставяне;
3) управление на конфликти, което, освен разрешаване на конфликти, включва
също и стимулирането на конфликти;
4) признаване на управлението на конфликтите като основна отговорност на
всички ръководители (Robbins, 1974).
С приемането на съвременния възглед за конфликтите в литературата се налага
схващането за съществуване на оптимално ниво на конфликтите в организацията, което
благоприятства доброто ѝ представяне (Vecchio, 1988; Robbins, 1990; Kreitner & Kinicki,
1995; Gibson, et al., 2012; Robbins & Judge, 2013). Зависимостта между нивото на
конфликтите и организационната ефективност е представена на фиг. 2.

Фиг. 2. Зависимост между нивото на конфликтите
и организационната ефективност
Източник: Robbins, 1990, p. 415 и Михайлова, 2018, с. 26
Определянето на оптималното ниво на конфликтност в конкретна ситуация и
неговото поддържане е изключително предизвикателство за ръководителя. Освен това
ръководителят се нуждае от определени знания и умения, за да избере подходяща
стратегия - за редуциране или, ако е необходимо, за увеличаване нивото на конфликтност.
С други думи нуждае се от адекватна конфликтологична култура. От такава все повече се
нуждаят и всички останали работещи в която и да е организация.
Не е учудващо, че от практическа гледна точка в статията се застъпва виждането
за същността на системния подход на проф. Николай Слатински (Слатински, 2016).
Разглеждането на организацията като комплексна, динамична, нелинейна,
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самоорганизираща се система, характеризира с две категориални нива и с присъщите ѝ
базисни функции позволява много точно да се идентифицират реално съществуващите
или потенциално възникващите разломи и източници на напрежение в организацията
водещи до конфликти. Пречупването на Концептуалното ниво (обвивката на
организацията), която включва Цел, Стратегия, Субект на управление и Обект на
управление и нейното Съдържателно ниво (сърцевина), което съдържа Структура,
Ценности, Правила и Ресурси през базовите ѝ функции – Адаптация; Абсорбция;
Отхвърляне; Интеграция; Запазване (поддържане) на латентните модели; Капацитет за
обучаване; Целеполагане (поставяне на цели) и Целепостигане, позволява ефективното
прилагането на системния подход за управление и разрешаване на конфликтите.
Видна е пряката релация между представения модел „Конфликт – организационно
оцеляване“ и ефективната реализация на базисните функции на системите, изцяло
присъщи и на организациите. Тази релация отваря въпроса за управлението на промяната
в бизнес организациите, и съпътстващите процеса конфликти. Управлението на промяната
в съвременните организации се очертава като проблем със стратегическо значение за
тяхното функциониране и развитие. Този въпрос остава възлов, доколкото успоредно с
него във фокуса на вниманието на учените и мениджърите от практиката все по-често на
челно място излизат въпросите, свързани с реакцията на твърде динамичните промени във
вътрешната и външната среда на организациите. Промяната във всичките ѝ измерения
става безалтернативна. Отговорите на въпросите – каква е същността на промяната, какво
я налага, можем ли и как да я управляваме в голяма степен са намерени. Смятам обаче за
адекватно на днешните характеристики на средата промените да бъдат поставени в
центъра на сигурността на организациите. Рисковете пред реализирането на промените са
другият акцент. А те – рисковете, стават все по-значими в хода на непрекъснатите
трансформации и преструктурирания в обществената и икономическата сфера на
национално, регионално и глобално равнище.
Привърженик съм на тезата, че вътрешните въздействия върху организацията са
определящи за нейното адаптиране към изменените условия и последващото ѝ развитие.
За особено важни за успешното управление на промяната смятам наличието и отчитането
на противоречието в развитието на социално-икономическите системи като „единство и
борба“ на измененията и устойчивостта. Процесът на взаимно влияние върху елементите
на организацията като система се характеризира като взаимодействие. Взаимодействието,
основаващо се на целта и структурата на дадена организация, на нейните свойства,
предопределя съществуването на системата и протичащите в нея процеси. В основата на
протичащите процеси е съотносителността, чрез която се обяснява нарушаването на
стабилността на организацията. Именно съотносителността характеризира съотношението
между отделните подсистеми на системата. Тя определя степента на лекота и
безконфликтност на функциониране на организацията. Съотносителността е понятие,
необходимо за характеризиране състоянието на съответствие между елементите на дадена
система, при което отношението между състоянието на параметрите на елементите се
проявява в условията на тяхното взаимно влияние. Докато липсата на съответствие между
качествената характеристика на обекти от една група или обединение води само до
тяхната неикономичност, несъответствието, поради допълнителни промени във връзките и
влиянието между елементите (което общо може да се нарече ниска степен на
съотносителност), води до конфликти в тях и до структурни и системни криза (Димитров,
1990, с. 90). Ето къде и как се пораждат конфликтите в една организация от теоретична
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гледна точка и които я съпровождат по време на цялото й съществуване. Стъпвайки на
разбирането, че в основата на целия процес на съществуване на една социалноикономическа система (организация) стои триадата „формиране – функциониране –
развитие“, следва да целим винаги максимално доброто изясняване на отношенията между
елементите на изследваната системата във всяка една от фазите. Кризите и конфликтите,
които неминуемо се появяват, са момент от преминаването на количествените
натрупвания в качествени. Всяка от фазите е наситена с разнообразни конфликти както
вътре в една от тях, така и при взаимодействието помежду им (Димитров, 1990, стр. 8082).
Не бива да се пренебрегва въздействието и на външната (околната) среда на
организациите. Околната среда се характеризира със своята неопределеност, която
определя и неопределеността на системата. В теорията на системите и кибернетиката
неопределеността се идентифицира с ентропията на системата (Савов, 1999, с. 12). Самата
поява на категорията неопределеност автоматично заостря вниманието и го насочва към
други категории до една стоящи в основата на съвременните теория и практика за
управление на риска. Проф. Николай Слатински констатира „принудени сме да се
съобразяваме с факта, че животът ни протича и ще протича в едно глобализиращо се,
постмодерно, мрежовизиращо се и високорисково общество. Системното осмисляне на
тези четири измерения на трансформация ще ни бъде от полза при търсенето на решения
на проблемите съпътстващи обществото ни днес. Синтетичното и комплексно
разглеждане на тази несрещана досега по мащаби и дълбочина трансформация в историята
на човечеството ще ни помогне да намерим отговор на въпроса можем ли и как ще
управляваме тази всеобхватна промяна“ (Слатински, 2017, стр. 1-2,15). Маркираните
предизвикателства подсилиха аргументите за преместване на фокуса към задълбочено
изследване на уязвимостта на съвременното общество и към анализ на рисковете,
свързани с поддържането и гарантирането на неговите жизнено важни функции.
Споменатите предизвикателства могат да се характеризират с понятия като
„неизвестност“, „непредсказуемост“, „несигурност“. Природата им извежда на преден
план схващането, че по-продуктивен е подходът те да се анализират като рискове рисковете по дефиниция са индиректни, непредвидими, несигурни и разположени в
бъдещето (Dunn, 2007) Маркираните характеристики на средата потвърждават нуждата от
управлението на промяна имат пряко отношение към генерирането на конфликтите в
организациите.
И така монетата както винаги има две страни – конфликти породени от промените
вътре в организацията и конфликти породени от натиска на външната среда. И при двата
случая те следва да бъдат адекватно управлявани и разрешавани. Рискът е потенциална
възможност от събитие или процес, които могат да имат окажат негативно или позитивно
въздействие върху постигането на целите на компанията (организацията б.м. – И.И.)
Обикновено обаче, когато това въздействие е негативно, се говори за „риск“, а когато то е
позитивно – за „шанс“ (Слатински, 2014). Видна е безспорната априорна връзка на
опасностите, заплахите и рисковете пред организациите с конфликтите в тях. Интересни
са вижданията по отношение на рисковете представени от Н. Гилина (Гилина, 2019).
Анализът на конфликтите е възможност той да бъде използван като инструмент за
ранно сигнализиране. В случая ранното сигнализиране означава наличие на механизъм за
получаване на изпреварваща информация по отношение на опасностите и заплахите,
засягащи организацията. При управлението на рисковете системата трябва да се стреми
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към редуциране на много ранен етап на вероятни сериозни вредни (нанасящи значими
щети) ефекти (а защо не и сериозни предимства – б.м. И.И.) от непосредствено възможни
алтернативни развития на процесите и към изграждане на способности за ранно
сигнализиране, което да обезпечава ефективно проактивно (proactive) действие.
Ключовата дума е „ранно сигнализиране“ (Слатински, 2017). Някак естествени са
аналогиите и конфликтите спокойно могат да се разглеждат като рискове или шансове за
организацията. Връщайки се на системата за сигнализиране възникването на конфликти,
то следва да се знае, че тя се ориентира към постоянното събиране на информация.
Структурирането ѝ в система от индикатори и техния анализ позволява да се получи
пълен разрез на наблюдаваните процеси, независимо от тяхната сложност. В това
отношение значим е приносът на Атанас Гочев в изследването му „Конфликтът – ранно
сигнализиране и превантивна дипломация“ (Гочев, 2012). Ролята на конфликтологичния
анализ в контекста на ранното сигнализиране може да се разглежда в две насоки. Първата
е придобиване на конкретни знания за намерения и действия, засягащи функционирането
и развитието на конкретната организация. Втората е постигането на изпреварващо
познание по пътя на анализа чрез: определяне на степента и сферите на уязвимости в
резултат на конфликтите в организацията; моделиране на процесите или възможно
поведение; формулиране на подходите за превантивно действие (Търкаланов, 2005, стр.
59-60). Разбира се не само превенцията (профилактиката) на конфликтите в случая е
важна. Нужно е предложеният подход (конфликтите да се възприемат като рискове и
шансове) да се имплементира в хода на прилагането на цялостната технология на
управление на конфликтите в организациите.
Степента и ефекта от прилагането на този подход във всяка една организация ще
зависи от това доколко се прилагат съвременните достижения на риск-мениджмънта и се
познава и прилага класификация на конфликтите според тяхната функционална
значимост. Тази класификация разделя конфликтите на функционални и
дисфункционални (конструктивни и деструктивни, съзидателни и разрушителни, полезни
и вредни).
Някои автори (Димитров, 2004; Георгиев, 2005) смятат, че разграничаването на
конфликтите по оста „конструктивност (съзидателност) – деструктивност
(разрушителност)“ не е напълно дефинитивно, тъй като е свързано с известни
изследователски проблеми. Димитров (Димитров, 2004) посочва два от тях: първо, няма
точни и ясни критерии за разграничаване на конструктивните от деструктивните
конфликти; и, второ, съпоставянето на конфликтите като конструктивни и деструктивни
не е универсален обяснителен механизъм, тъй като по-голяма част от конфликтите имат
както конструктивни, така и деструктивни характеристики. Димитров не се съмнява, че
трудностите при оценката на функционалната значимост на конфликтите произтичат от
тяхната двойствена природа. Според мен именно това налага отношението „конфликт в
организацията – риск/шанс“ да се разглежда строго в контекста на всяка конкретна
ситуация.
Особено полезна за подобен анализ в случая би била класификацията на
Ворожейкин и съавтори (Ворожейкин et al., 2004) (табл. 1).

Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2020, https://spisanie-su.eu

68

Таблица 1. Функции на конфликтите в организацията
Източник: Ворожейкин et al., 2004, с. 46, адаптирана от Михайлова, 2018, с. 41
Функции

Положителна

Отрицателна

- Намаляване на напрежението в
междуличностните и междугруповите
отношения;
- Съгласуване на индивидуалните и
колективните интереси;
- Формиране и укрепване на
формалните и неформалните групи;
Съсредоточаване
върху
и
затвърждаване на общия интерес.

- Отслабване на организираността и
единството на колектива;
- Нарушаване на баланса на интересите
между отделни индивиди и групи;
- Проява на недобросъвестно отношение
към работата и стремеж към лична
облага за сметка на другите;
- Проява на егоизъм, своеволие, анархия.

Активизиране на
взаимоотношенията

- По-динамично
взаимодействие
между служителите;
- Засилване на съгласуваността в
изпълнението на целите;
- Развитие на функционалното и
социалното партньорство.

- Несъгласуваност в действията на
индивидите, ангажирани в съвместната
работа;
- Отслабване на взаимния интерес към
общия успех;
- Издигане
на
бариери
пред
сътрудничеството.

Сигнализира за
средоточията на
напрежение

- Идентифициране
на
съществуващите
проблеми
и
стимулиране на разрешаването им;
- Разкриване на слабостите в условията
на труд;
-Удовлетворяване на потребностите,
интересите и ценностите на колектива.

- Остро изразяване на недоволството от
ръководството;
- Недоволство от злоупотребите на
отделни длъжностни лица;
- Нарастване на неудовлетвореността от
труда.

Съдейства за
насърчаване на
иновациите и
творческата инициатива

Повишаване на
активността
и мотивацията за работа;
- Стимулира се повишаването на
квалификацията на служителите;
- Насърчаване на творчеството, новите
и оптималните решения.

- Предизвикване на
смущения в
трудовата и социалната дейност;
- Потискане на деловите отношения,
ентусиазма и творчеството;
- Избягване на алтернативните решения.

Трансформация
(преобразуване) на
деловите
(междуличностните и
междугруповите)
отношения

- Изграждане на здрав социалнопсихологически климат;
- Утвърждаване
на
уважително
отношение
към
труда
и
към
организацията;
-Повишаване на взаимното уважение и
доверие.

- Влошаване на моралнопсихологическия климат;
- Наличие на трудности при
възстановяване на деловите отношения и
сътрудничеството

Увеличаване на
информираността за
организацията и
нейните служители

- Повишаване на информираността на
персонала за състоянието на нещата в
организацията;
- Намиране на „общ език“.

- Засилване
на
враждебното
поведение;
- Липса на сътрудничество;
- Наличие на бариери в общуването.

Предотвратяване на
бъдещи конфликти

- Уреждане на разногласията на
взаимна основа;
- Отслабване на конфронтацията в
социално-трудовите отношения.

- Натрупване
враждебност;
- Избягване
процедури.

Интегриране,
сплотяване на персонала-

на
на

напрежение

помирителни
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и

Оказва се, че за да управляваме успешно рисковете в организациите ни е нужно
добро познаване на същността на случващите се и тенденциите по отношение на
очакваните промени. Управлението на промяната в съвременните бизнес организации
беше очертано като проблем със стратегическо значение за тяхното функциониране и
развитие. Връзката между управлението на промяната и конфликтите бе доказана.
Апостериори чрез нея се доказа връзката между рисковете и конфликтите в
организацията. Възлов момент се явява връзката между конкурентоспособността и
качеството на управление на рисковете в организацията. За да запазят своята
конкурентоспособност, бизнес организациите трябва не само да разчитат на иновации,
продажби и добър маркетинг. Ефективният риск мениджмънт е задължителен елемент от
цялостното управление на организационно ниво и се превръща в основа на
конкурентоспособността (Biolcheva, 2019, p. 203). Бих допълнил – ефективното
управление на конфликтите в организацията също.
Библиография
1. Агеева, Л. Г. (2010). Конфликтология: краткий теоретический курс. Ульяновск.
2. Ворожейкин, И. Е., Кобанов, А. Я., & Захаров, Д. (2004). Конфликтология. Москва:
ИНФРА-М.
3. Георгиев, Н. (2005). Конфликтът в бизнесорганизацията. Свищов: Академично
издателство „ЦЕНОВ“.
4. Георгиева, И. (2016). Управление на конфликти в перспективата на организационната
комуникация. София.
5. Гилина, Н. (2019). Рискови събития при транзакцията на жилищна недвижима
собственост. Управление и устойчиво развитие, 72(5), 67-72. Извлечено от
http://oldweb.ltu.bg/jmsd/files/volumes/msd_72.pdf
6. Гочев, А. Г. (2012). Конфликтът - ранно сигнализиране и превантивна дипломация.
Първо изд. София, България: Издателство „Албатрос“.
7. Димитров, Д. Й. (1990). Подходи при изследване на управлението на социалноикономическите системи. София, България.
8. Димитров, Д. Й. (2004). Конфликтология. Второ изд. София: УИ „Стопанство“.
9. Илиева, С. (1998). Привързаност към организацията. София: Албатрос.
10. Леонов, Н. (2005). Конфликты и конфликтное поведение. Методы изучения. СанктПетербург: Питер.
11. Маркхам, У. (1999). Управление на конфликта. Стратегии, които ще ви помогнат да
постигнете и поддържате мира. София: „ЛаковПРЕС“.

Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2020, https://spisanie-su.eu

70

12. Михайлова, И. (2018). Управленски стратегии за справяне с организационни
конфликти. София, България: Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
13. Савов, В. (1999). Основи на управлението. София: УИ „Стопанство“.
14. Слатински, Н. (2014). Четири лекции: „Увод в управлението на риска (В помощ на
висшия мениджмънт)“. Изтеглено на 9 Май 2020 r. от Сайт на проф. Н.Слатински Стратегия, синергия, сигурност: http://nslatinski.org/
15. Слатински, Н. (12.09.2016 г.). Универсалните закони от Теорията на системите и
имат ли те почва у нас. Изтеглено на 9 Май 2020 r. от Личен сайт на Николай Слатински Стратегия, синергия, сигурност: http://nslatinski.org/?q=bg/node/926
16. Слатински, Н. (2017). Интегративен подход към някои базисни понятия в науката за
сигурността.
София:
Синергия,
стратегия,
сигурност.
Извлечено
от
http://nslatinski.org/?q=bg/node/1093
17. Слатински, Н. (2017). Основни подходи (модели) при изучаването на риска и някои
аспекти на тяхното практическо приложение. Изтеглено на 9 Май 2020 r. от Сайт на
проф.
Николай
Слатински
Стратегия,
синергия,
сигурност:
https://nslatinski.org/?q=bg/node/1127
18. Слатински, Н. (2019). Рискът: новото име на сигурността. София: Издателство
„Изток-Запад“.
19. Търкаланов, Ю. (2005). Разузнавателният анализ. София, България: Издателство
„Албатрос“.
20. Biolcheva, P. (2019). ENHANCING
INTEGRATED.
Trakia
Journal
of
doi:doi:10.15547/tjs.2019.s.01.034

COMPETITIVENESS BY
Sciences,
17(Suppl.

APPLYING AN
1),
203-209.

21. Bussiness Spotlight. (December 2005). Conflicts - Finding the right arguments. Business
skills, 1(2), pp. 51-56.
22. CPP Inc. (2008). Global Human Capital Report - Workplace Conflict and How Business Can
Harness
it
to
Thrive.
Изтеглено
на
20
Март
2020
г.
от
http://img.en25.com/Web/CPP/Conflict_report.pdf
23. Dunn, М. (2007). Critical Infrastructures: Vulnerabilities, Threats, Responses. CSS. Zurich:
ETH Zurich.
24. Gibson, J., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). Organizations:
Behavior, Structure, Processes. 14th еd. New York: McGraw-Hill.
25. Gronval, G. A. (2008). A New leader In Societal Security Efforts in Sweden. Zeichner Risk
Analytics.
26. Kreitner, R., & Kinicki, A. (1995). Organizational Behavior. 3rd edition. Chicago: Irwin.
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2020, https://spisanie-su.eu

71

27. Northouse, P. G. (2011). Introduction to Leadership: Concepts and Practice. SAGE
Publications, Inc.
28. Robbins, S. P. (1978). Conflict Management and Conflict Resolution are not Synonymous
Terms. 21 (2), 67-75.
29. Robbins, S. P. (1990). Organizational Theory: Structure, Design and Application. London:
Prentice-Hall International, Inc.
30. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). Organizational Behavior. 15th edition. New Jersey:
Pearson Education, Inc.
31. Vecchio, R. P. (1988). Organizational Behavior. The Dryden Press.
За автора
Главен асистент д-р Ивайло Бориславов Иванов
УНСС – София, Студентски град „Христо Ботев“
Ел. поща за контакт: i.ivaylo@unwe.bg

Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2020, https://spisanie-su.eu

72

АДМИНИСТРАЦИЯ
НА ТУРИСТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ СТРУКТУРИ
Румен Драганов
Abstract: The paper is on development of tourist and culture administration of the central and
local level in Bulgaria caused by the newly emerged circumstances and increased interest for
additional skills to the newly created organizational structures in the government and
municipalities and to boost tourism and culture structures in all regions as a priority tool for
creating jobs and improving national and local economies. The theme is aimed at improving the
administration management of ministries, municipal administration, organizations, tourist
centers, and tourist business parks, creative cooperatives, NGOs and international organizational
structures of the EU.
Key words: Administration, Tourism Business Park, Tourist structures, Cultural structures.
ВЪВЕДЕНИЕ
Нововъзникналите процеси и явления в обществените отношения след влизането на
България в Европейския съюз (ЕС) продължават да поставят редица въпроси свързани с
администрирането и управлението на туризма и културата в полза на обществото.
Повечето автори (Христов Х., П. Павлов, П. Кацамунска, 2007; Статев, С., 2013;
Арабаджийски, Н., 2015 г.) определят публичната администрация като съвкупност от
взаимосвързани административни процеси, функции и структури, които подпомагат
институциите при осъществяването на публичната власт. Във висшите училища в
България се изучава дисциплината „Публична администрация“, като са поставени цели
свързани с подготовката на служителите за нуждите на различни структури от системата
на публичната администрация, която система определя смисъла на съществуването на
властта – предоставяне на различни публични услуги. Изборът на наименованието на
програмите „публична администрация“ е продиктуван на базата на дефинирането на това
понятие, на разграничаването му от понятието „държавно управление“ и на целите на
обучението. В теорията на публичната администрация не съществува една единствена
дефиниция, която би изчерпала цялостно съдържанието на понятието „публична
администрация“. В българската специализирана литература съществуват множество
авторови определения за него (Арабаджийски, Н., 2009).
Публичната администрация още с възникването си, едновременно с възникването
на държавата в античността, поставя въпроса за формата на вземане на решение. За
основоположник на съвременната публичната администрация се приема Леонард Уайт
който през 1926 г. публикува в САЩ труда си – „Въведение в науката за публичната
администрация“. Администрацията, като термин се свързва с изградената държавна
организация в отделната страна. В България публичната администрация е „обществена
наука със специфичен характер и представлява съчетание и разрез на множество
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обществени науки, като използва голяма част от техните постижения и методи“ (Къндева,
2000). През 1992 г. в Нов български университет (НБУ) се разработва първата
Магистърска програма „Публична администрация“ в Република България. Програмата е
създадена от български авторски колектив, ръководен от доц. д-р Людмил Георгиев – по
това време директор на Департамента по публична администрация на НБУ с
консултантската помощ на проф. д-р Рандал Бейкър от Университета в Индиана – САЩ.
Според Н. Арабаджийски е целесъобразно в теорията и практиката на българската
публична администрация да се използва понятието „публично управление“. В своето
изследване авторът посочва, че административноправната теория няма единно становище
за същността на понятието „държавно управление“. Въпреки съществуващите колебания
за същността на двете понятия най-общо се възприема, че: (i) публичната администрация
представлява социално управляема система включваща органи на публичното управление
и административни структури (администрация), като назначените в тях служители
изпълняват задачи, свързани с подпомагането на тези органи да реализират
предоставените им по закон правомощия и да предоставят публични услуги на
гражданите; (ii) държавното управление е процес на въздействие на субектите на това
управление - органите на държавната власт (органите на законодателната, на
изпълнителната, на съдебната власт и президента), подпомагани от държавната
администрация върху обектите на това управление - всички сфери на държавата в които се
проявяват формите на държавно-властническата дейност (законодателна, изпълнителна и
съдебна).
В тази връзка целите на обучението в програмите по „Публична администрация“ се
различават от целите на обучение в програмите „Държавно управление“, които са
характерни за висшите училища на държави като Русия, Украйна, Литва, Латвия, Естония
и др. Целите на програмите „Публична администрация“ са „да подготвят служителите за
нуждите на различни структури от системата на публичната администрация, която
система определя смисъла на съществуването на властта – предоставянето на публични
услуги“. Целите на програмите „Държавно управление“ са предимно „да подготвят
органите на държавната изпълнителна власт, които да са пригодни да реализират
държавното управление“. В своя научен доклад „Развитие и перспективи на програмите
по публична администрация във висшите училища на Република България“, Н.
Арабаджийски прави извода, че „придобиването на знания и умения за държавното и
публичното управление в програмите по публична администрация в Република България
се осъществява разпокъсано и несистематично, чрез изучаване на отделни теми в
различни академични учебни дисциплини“ е обоснована и защитима пред академичната
общност. Това предполага обоснованото предложение за включването на нов
интердисциплинарен академичен курс „Държавно и публично управление“ за изучаване
от студенти, обучаващи се в бакалавърски програми по публична администрация във
висшите училища на Република България“ (Арабаджийски, Н., 2009).
Развитието на администрацията в туристическия сектор е свързано с
приемствеността създадена от системата на държавното управление до 1989-та година на
основата на Комитета по туризъм към Министерския съвет, просъществувала до 1997 г.
след което структурата преминава в управлението на Министерството на търговията и
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туризма. Последователно държавното управление на отрасъла се прехвърля към
Министерството на промишлеността (2001), Министерството на културата и туризма
(2005), Министерството на икономиката и туризма (2006), Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма (2009). Основните институции в сектора са
Агенцията по туризъм, Комисията по търговия и защита на потребителите (КТЗП) и
общинските администрации. Агенцията по туризъм и общинските администрации следят
за несъответствията на обектите с изискванията за категоризиране, а комисията
контролира от позицията на икономическия интерес на потребителите, т.е. да се предлага
такава услуга, каквато е обявена. Агенцията по туризъм и общините обаче не можеха да
налагат санкции, тъй като нямаха такова право по закон. Създаването на Туристическите
информационни центрове и Съветите по туризъм към кметовете на общините със Закона
за туризма (1998, 2002 и 2013 г.) и създаването на самостоятелно Министерството на
туризма (2014), както и постепенното увеличаване на правомощията на държавната и
общинска администрация поставиха проблема с необходимостта от добре обучени и
подготвени кадри, за служители за централната администрация и общинските
предприятия „Туристическо обслужване“, както и към различните структури в
неправителствения сектор.
СХОДИМОСТ
СТРУКТУРИ

ПРИ

АДМИНИСТРАТИВНИ

И

УПРАВЛЕНСКИ

В отсъствието на по-специфичен контекст сходимостта при административните и
управленски структури в туризма и културата, означава приближаване към определена
цел, или към определена стойност, общ възглед или мнение или към фиксирано или
равновесно състояние на съответната структура, свързано с изпълнение на нейното частно
или обществено предназначение, в случая към администриране на туристическите
атракции – културни и природни забележителности и нематериално културно наследство,
публична собственост. Сходимостта по принцип се разглежда като едно от основните
понятия в математическия анализ, означаващо, че за даден математически обект –
например редица, ред, функция, интеграл, е вярно, че той има граница, към която клони,
т.е. е сходящ. В противен случай се казва, че обектът е разходящ (Ковачева и др., 2011).
Ако направим аналогия с конвергенцията при административните и управленски
структури в туризма и културата, то стремежът на системата е имено към намиране на
синергия по отношение на целите, които организацията си поставя. От посоченото
изследване на законодателната рамка на специализираното законодателство в туризма, се
вижда, че синергията между туристическите атракции – културни и природни
забележителности и нематериалното културно наследство е ключова за постигане на
главната цел, която законът може да си постави, а именно – създаването на устойчив
туристически продукт на базата на „традиционни продукти в традиционна среда“ (вж.
повече Драганов, 2015).
Ако свържем изследването на туристическото законодателство по отношение на
неговата роля като стратегическа рамка за развитието на туризма с Теорията на сложните
динамични нелинейни и самоорганизиращи се системи (такава система е обществото),
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можем да открием, че се твърди точно такова поведение. Ако системата е направила
грешен политически избор то тя: (i) понижава поне с едно ниво степента си на
организираност и подреденост; (ii) залюлява се много по-силно като махало и то с
променлива амплитуда; (iii) започва да бъде все едно как е стигнала до тук, а пътя понататък зависи само от това нейно положение; (iv) поведението й става непредсказуемо и
склонно към генериране на хаос или поне на загуба на ясна политика; (v) големите усилия
водят до нищожни промени или мънички усилия водят до огромни промени; (vi) разпада
се кохезията и се засилват анти-синергийните ефекти (когато 1+1 вече не е равно на 2, а на
1 или по-малко от 1).
За жалост теорията на системите не може да се прилага буквално към обществото и
неговото управление, защото има и допълнителни фактори като история, традиция, памет,
култура, политическо лидерство и др., но науката подсказва следните възможни
алтернативи, ако би могло теорията на системите поне приблизително да се приложи към
обществото: (1) Най-малко енергоемкото и щадящо системата поведение е връщане към
ситуацията преди грешния стратегически избор (преди точката на бифуркация) и
правенето на втори, противоположен на него избор; (2) Постоянни опити да се съхрани
сегашната ситуация и да се спре пропадането като организираност и подреденост надолу;
(3) Системата се стреми да контролира свободното падане, да прави нещо като кризисно
управление и минимизиране на щетите. Това води до значителен преразход на енергия и
от определен момент нататък развитието, т.е. деградацията се оказва необратима, но
толкова относително бавна, че системата да се възобновява без да я усеща. В науката за
сигурността се казва, че сигурността е всъщност несигурност, чието нарастване системата
не усеща (или се прави, че не усеща), точно както не-промяната е промяна, която
системата не забелязва (или си внушава, че не забелязва); (4) Бърз и самоускоряващ се
разпад (ефектът на пропастта), т.е. пропастта като че хипнотизира, притегля „играча“ и
колкото той се приближава до пропастта, толкова повече нараства скоростта с която той
се приближава до нея4.
Ако изходим от горното твърдение ще видим, че важна цел при администрирането
на туристически и културни структури представлява създаването на условия от страна на
държавата в качеството ù на собственик на публична собственост за развитие на
специализираните видове туризъм - културен, здравен, спа и уелнес, селски, еко,
конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф, винен и други видове
туризъм. Липсата на припознаване в закона от страна на държавата, а същото се отнася и
за общините, като собственик на туристическите атракции – археологически, исторически,
културни и архитектурни паметници, чудеса на природата, включително на територията
на бреговата ивица и на други обекти публична или частна държавна и общинска
собственост, дезорганизират туристическия продукт и не съдействат за неговото
интегриране и правилно позициониране в полза на обществото. Този съществен порок се
допълва и от официални изявления на министъра на туризма, в контекста на липса на
собственост у него и отказ от управление на публична държавна собственост –
туристическите атракции, културни и природни забележителности. За това е необходимо
4

Копирано от: https://www.facebook.com/nikolay.slatinski/posts/1745803908793633
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да се изследва и подобрява законовата
туристическите и културните структури.

рамка

на публичното администриране на

ЗАКОНОВА РАМКА НА ПУБЛИЧНОТО АДМИНИСТРАНЕ
Законът за туризма (1998 г., отм. 2002 г.) приет от 37-мото Народно събрание на 11
юни 1998 г. в обем от 10 страници, е първият закон уреждащ администрирането в
държавната политика в областта на туризма, органите и организациите в туризма,
условията и реда за извършване на туристически дейности и контрола върху тях. Целта на
този закон тогава е била, да се създаде законовата рамка за извършване на основните
дейности в туризма - хотелиерството, ресторантьорството, туроператорската дейност,
туристическата агентска дейност и предоставянето на допълнителни туристически услуги
и облекчаване процеса на приватизация на туристическите обекти – държавна и общинска
собственост. Със закона и подзаконовите нормативни актове към него се въвежда
лицензирането на търговци, регистрирани по Търговския закон, за извършване
туроператорска и туристическа агентска дейност и категоризирането на местата за
настаняване и заведенията за хранене и развлечения.
При изработване на законовата рамка през 1997 г. са използвани конструкции от
подобни закони в Кипър, Малта, Финландия и Ирландия, както по отношение на
формиране на органите за регулиране на туризма - създаването на туристически
организации и Националния консултативен съвет към министъра (по това време - на
Министерството на търговията и туризма). Законът предвижда Националният
статистически институт да включи в плана за статистическите си изследвания набиране,
обработване и предоставяне на статистически данни за туризма в съответствие с
изискванията на статистическата служба на Европейския съюз - ЕВРОСТАТ, и на
Световната организация по туризъм, което не се случва при неговото при по-нататъшно
изпълнение в последващите закони. Законът също така предвижда за осъществяване на
дейностите по развитието на туризма да могат да се създават регионални туристически
организации, които да обединят местните туристически организации, като предвижда на
територията на една или повече съседни общини, както и в туристическите комплекси, да
може да се създават местни туристически организации. По силата на този закон се
създават 62 местни Съвета по туризъм, като някои от тях се развиват много успешно (В.
Търново, Габрово) други остават нереформирани или с казионно избрани ръководства,
който към днешна дата не са сменили своите ръководства в продължение на повече от
десет години (София, Пловдив). Съгласно закона, на категоризиране подлежат хотелите и
другите места за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, условията и редът
за което се определя в нарочна наредба на министъра на Министерството на търговията и
туризма. Съгласувано с регионалната туристическа организация, кметът на общината
категоризира хотелите, мотелите, къмпингите и бунгалата с категория „една звезда“;
семейните хотели (пансионите), частните квартири, обявени за настаняване на туристи, и
заведенията за хранене и развлечения извън хотелите и другите места за настаняване с
категория „една звезда“ и „две звезди“. Туроператорите и туристическите агенти съгласно
същия закон, съобразно мястото на предоставяне на туристическите услуги, са разделени
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на изпращащи, приемащи, и изпращащи и приемащи. За осъществяване на своята дейност
местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, туроператорите и
туристическите агенции получат лиценз. Допълнителните разпоредби съдържат 17
определения и дефиниции на използваните в закона термини, като общият обем на закона,
без наредбите към него е в обем от 10 машинописни страници. Законът за туризма (1998)
изпълни своите цели. Бяха лицензирани 128 туроператора и туристически агенции,
категоризирани от министъра на Министерството на търговията и туризма са 458 хотела и
са създадени 60 съвета по туризъм към местните общини. Законът (1998) е отменен с § 2
от преходните и заключителните разпоредби на Закона за туризма - ДВ, бр. 56 от 7 юни
2002 г., в сила от 1 октомври 2002 г.
Законът за туризма (2002 г. отм. 2013 г.) е приет от 39-то Народно събрание на 23
май 2002 г. Законът отменя закона за туризма от 1998 г. като текста се увеличава от 11 на
46 машинописни страници, без обема страници на подзаконовите нормативни актове.
Целта на закона е да се продължи процеса на приватизация на туристическите обекти
държавна и общинска собственост, да отмени лицензионния режим и въведе
регистрационен, като освен това да осигури условия за развитие на туризма като отрасъл с
приоритетно значение, въведе единни критерии за извършване на туристически дейности,
осигури защита на потребителите на туристическия продукт, определи правата и
задълженията на лицата, имащи отношение към туризма и регламентира контрола върху
туристическите дейности и качеството на туристическия продукт.
Почти нито една от целите на закона от 2012 г. не е изпълнена. Туризмът никога не
става „приоритетен“ отрасъл на българската икономика, въвеждането на единни критерии
за извършване на туристически дейности се превръща в тромава франчайзингова система
за категоризация в уродлив вариант, предлагаща изисквания съобразени със
строителството на хотели през 50-те и 60-те години на ХХ век, които са свързани с
количествени показатели и размерите на по-голямата част от приватизираните в периода
1998-2001 г. хотели – държавна собственост. Така поставените параметри в зависимост от
съществуващото състояние доведоха до погрешно изпратени сигнали към инвеститорите в
туризма и до насоки за „качество“, които предопределиха развитието на българския
туристически продукт като нискобюджетен. Като цяло във времето на действие на закона
бяха регистрирани само 54 обекта от 11 световни марки.
Законът не осъществи и целите си по осигуряване защита на потребителите на
туристическия продукт. Липсата на гаранционен фонд (или туроператорска застраховка
със силата на гаранционен фонд) при туроператорите извършващи международна дейност
доведе до страдание на хиляди български и чуждестранни туристи изоставени на летища,
които трябваше сами да уреждат своето връщане и след това да претендират обезщетения.
Това компрометира доброто име на българските туроператори и те загубиха трайно
доверието на пътниците. Наложената законова система за регистриране на всеки подал
заявление за туроператор, без спазване на изискваните ограничения, доведе до значителна
диспропорция в броя на туроператорите, чиито общ брой към края на действието на
закона надхвърли 2 950. Липсата на класификация на туроператорите доведе до
абсолютно безсмислено плащане на застраховка „отговорност на туроператора“ от
търговци предоставящи вътрешни пътувания и земни услуги на външни туроператори,
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много от които (над 280) загубиха регистрациите си, поради не представяне на време на
документ за внесена застраховка и трябваше наново да заплащат регистрационна такса от
5 000 лева. По силата на Закона за туризма (2002) бяха лицензирани 2 950 туроператора и
туристически агенции и категоризирани от министъра на търговията и туризма 3 845
хотела като в същото време бяха регистрирани 157 неправителствени организации
представляващи хотелиери, ресторантьори, туроператори и туристически агенции.
Законът е отменен с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за туризма
- ДВ, бр. 30 от 26 март 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.
ДИНАМИКА НА АДМИНИСТРИРАНЕТО НА СТРУКТУРИ В ТУРИЗМА И
КУЛТУРАТА
Законът за туризма (в сила от 26.03.2013 г.) е приет от 41-вото Народно събрание
на 12 март 2013 г. в обем от 92 страници, отменя целта за приоритетност на туризма в
предходния закон и поставя нови цели – да се осигурят условия за устойчиво развитие на
туризма като конкурентоспособен национален туристически продукт, да се създадат
условия за развитие на специализираните видове туризъм - културен, здравен, спа и
уелнес, селски, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и
други видове туризъм, да въведе единни критерии за извършване на туристически
дейности и предоставяне на туристически услуги и осигури защита на потребителите на
туристическите услуги.
През 2014-та по настояване на туристическия бранш в Република България се
създава самостоятелно Министерство на туризма, което слага край на продължилата
седемнадесет години сага за позициониране на администрирането на туризма в
структурата на Министерския съвет и мястото на отрасъла в националната политическа
рамка. Въпреки това и независимо от добрите намерения в Закона за туризма (2013) той не
е в състояние да извърши поставените цели, поради съществуващите пороци пренесени от
предходните закони (1998, 2002). Законът не решава основните въпроси на българския
туризъм – неговата нискобюджетност, силна асиметрия и слаба конкурентоспособност. В
основата на проблема е видимата груба намеса на държавата в създаването на свободна
конкурентна среда, чрез наложената единна национална франчайзингова политика на
уравниловка наречена „категоризация“, която в някои случаи приравнява единствените по
рода си национални къщи в Копривщица, към категоризирани нискобюджетни частни
квартири. Това по същество противоречи на първата цел на закона - за развитие на
конкурентоспособен национален туристически продукт. Предложения от Министерството
на туризма проект за Закон за изменение и допълнение на закона за туризма (2017) отново
не възприема държавата като собственик на туристическите атракции – публична
държавна собственост, не я ангажира в солидарно участие в създаване на интегриран
туристически продукт и пакетиране на нейната собственост в общия пакет от услуги,
включително ангажиране в осигуряването на конкурентоспособни условия за достъп до
туристическите обекти нейна собственост и ангажиране със съответната реклама за своята
собственост. Липсва и отношение на държавата към собствените и минерални ресурси –
минерални води и кали, и нейното съучастие в тяхното включване в туристическия
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продукт. Подобно е и отношението към чудесата на природата разположени в държавния
горски фонд и ресурса на морското и речно крайбрежие, представляващо публична
собственост. Както и при Закона за туризма (2013) не решава въпроса за гарантиране
правата и вземанията на туристи предплатили за организирани пътувания с обща цена и не
създава условия за запазване доброто име на туроператорите, включително за гарантиране
на направените от тях инвестиции. Продължава безсмислено плащане на застраховка
„отговорност на туроператора“ от лица, при които е невъзможно да се случат визираните в
закона застрахователни събития, тъй като те не извършват дейност по туристически
пътувания с обща цена. Това безсмислено оскъпяване на туристическия продукт е
единствено в полза на застрахователните дружества.
Законодателят не е извършил необходимото за свикване на конгрес, за избор на
единно представителство, на всички категоризирани и регистрирани от него по Закона за
туризма лица. Той е оставил лицата категоризирани, регистрирани и вписани от него да се
самоорганизират по друг закон (ЗЮЛНЦ) и в последствие е регистрирал такива с общ
брой надхвърлящ към момента 208. Може да бъде лесно констатирано, че някой от тези
юридически лица не са сменяли своето председателство повече от 25 години. Други,
регистрирани като Съвети по туризъм към общините не са сменяли своето ръководство
повече от 10 години. Това обезсмисля и профанизира работата на Националния съвет по
туризъм, като консултативен орган към министъра на туризма. Обезсмислена е и
дейността на комисиите по категоризация за местата за настаняване и заведенията за
хранене и развлечения, както и комисията за регистрация на туроператори и туристически
агенти. Единните критерии за извършване на туристически дейности не се контролират на
принципа „бранша контролира бранша“. Процедурите за отнемане на категоризация са
дълги, непродуктивни и безрезултатни.
Липсва система за охрана на труда на вписаните в регистър екскурзоводи,
туристически водачи, ски учители и планински водачи, т.н. „трудова“ или „туристическа“
полиция. Обикновено явление е водач на туристическа група от чуждестранни туристи да
провежда екскурзоводска беседа в границите на национален или местен туристически
обект, без да бъде глобен за нерегламентирано упражняване на професия и силово
отнемане на работно място от български работник в нарушение на Закона за чужденците в
Република България. В същото време не е регулиран въпроса за сертифициране на
екскурзоводската професия от кметовете на съответните общини и непрекъснато
опресняване и повишаване квалификацията на екскурзоводите и планинските водачи.
Законовият текст в глава трета – администриране на туристическо райониране не е
работещ текст и не почива на реалните нужди на туристическата индустрия за създаване
на туристически бизнес паркове, които да обединят усилия за налагане на местните марки
продукти – плодове, зеленчуци, местни и млечни произведения и доброволно плащане за
предоставяните от екосистемите услуги по примера на конкурентни на България
дестинации. Липсва и уредбата свързана с администрирането на т.н. „национални
курорти“. Необходим е нов подход към курортите с национално и местно значение и
уреждане статута на туристическите зони, туристическите места и туристическите точки
(vista point). Този порок на закона е най-съществен и води до липса на персонална
отговорност към организацията за опазване живота и здравето на туристи намиращи се на
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територията на туристическата зона. Безотговорността в този смисъл може да доведе до
значителна катастрофа на българския туризъм особено в пренаселените и презастроени
морски и планински туристически комплекси. От друга страна, решаването на въпроса със
статута и управлението на туристическите зони ще реши множество от скандалните
проблеми на съвременния български туризъм свързани с туристическите зони Слънчев
бряг, Банско и Витоша.
Още от първия Закон за туризма (1998) се поставя въпросът за правилно отчитане
на данните от Националният статистически институт (НСИ), който да включи в плана за
статистическите си изследвания набиране, обработване и предоставяне на статистически
данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на
Европейския съюз – ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм (СОТ).
Информацията която се подава от НСИ е непълна, неточна и не отговаря на изискванията
на СОТ. Едно от основните изисквания на СОТ е разделянето на посетителите в две
направления – такива, които са включени в туристическата статистика и такива, които са
извън туристическата статистика. От приемането на първия закон през 1998 г. до сега
НСИ в регистъра за „Посещения на чужденци в България по цел на пътуването и по
страни“ разделя граничните данни в три колони – „Почивка и екскурзия“, „Бизнес“ и
колона „Други“, като в колона „Други“ се смесват неправилно категориите –
„Гостуване/VFR“, „Транзит“ и „Други“. СОТ изисква гостуването/VFR да се отчита в
колона „почивка и екскурзия“ тъй като VFR (посещението при близки – роднини и
приятели) се смята за туристическо пътуване, което подобрява местните икономики, а
„транзит“ и „други“ (визират се изключените от туристическата статистика категории дипломати, студенти, постоянно работещи чужденци, военни и номади). Това
несъответствие в предоставените данни от НСИ ни прави несравними с другите страни в
Европа и света, които отчитат данните си в съответствие с изискването. Тук е мястото да
посочим, че в Закона за туризма (2013) е непълно и даденото определение за турист, което
трябва да се допълни с ограничително условие за продължителност на престоя (не подълго от една непоследователна година).
Трите закона за туризма до сега бяха насочени главно към раздържавяване на
държавната собственост в туризма. Докато първия закон (1998) изпълни своите цели, то
втория (2002) и третия (2013) задълбочиха концептуалната криза в туризма, създадоха
небалансиран асиметричен туристически продукт и насочиха инвестициите към
нискобюджетен туристически продукт. Държавата абдикира от собствеността си в
туризма и отказа да се припознае като собственик и администратор на туристическите
атракции – културни и природни забележителности и нематериално културно наследство
и не без услужливото и мълчаливо съгласие на стотиците неправителствени организации
се насочи към усложняване на туристическото законодателство и измисляне на
всевъзможни текстове за контрол. В същото време държавата демонстрира отказ от
управление на публична собственост – туристически атракции, културни и природни
забележителности. Създадените диспропорции от хиляди регистрирани обекти по единен
франчайзингов модел доведе до рязко влошаване на качеството и намаляване
конкурентоспособността на туристическия продукт. Това поставя въпроса за промяна на
закона.
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Вследствие на изложеното може да бъде направено обобщено заключение, че
администрирането на туристическите и културни структури трябва да бъде предмет на
академичният курс „Държавно и публично управление“ чиито предмет, методология и
система на изучаване минава през промяна в националното туристическо законодателство.
Независимо, че курсът се разграничава съществено от други сходни учебни дисциплини
предоставящи отделни знания и умения за теорията на държавното и публичното
управление, без промени в Закона за туризма и общото българско законодателство,
пороците в академичното обучение не могат да бъдат преодолени. Възможни са три
варианта за промени в законодателството – (i) приемане на Закон за изменение и
допълнение на закона за туризма, (ii) нов текст за Закон за туризма или (iii) фрагментация
на Закона за туризма в няколко закона – 1. Закон за туризма; 2. Закон за хотелиерството и
ресторантьорството; 3. Закон за туроператорската и туристическата агентска дейност; 4.
Закон за екскурзоводите и планинските водачи; 5. Закон за някои инвестиции в туризма;
Необходимо е също така да се направят допълнения и изменения към общото българско
законодателство касаещо развитието на туризма.
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