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СИНЕРГЕТИКАТА ЗА ХАОСА И РЕДА В УПРАВЛЕНИЕТО
Иван Цанов
Резюме: Статията е изцяло построена върху допускането на автора, че синергетиката
предоставя напълно ново виждане относно отколешния научен проблем за хаоса и реда
в сферата на управлението. В тази връзка се описват, анализират и интерпретират
следните четири проблемни кръга: 1. Ново разбиране на синергетиката за хаоса и реда в
управлението; 2. Синергетичен преход между хаоса и реда в обсега на управлението; 3.
Възникване на реда в системата „хаос – ред“; 4. Известни учени за хаоса и реда в
управлението. Привеждат се доказателства, че в синергетичен контекст управлението
може да бъде разбрано като непрекъснат преход между хаоса и реда. Извежда се
заключението, че системата „хаос – ред“ има както теоретични, а така също и
практически измерения и приложения.
Ключови думи: управление, синергетика, хаос и ред, синергетично управление,
стопанско управление, теория на сложното
Въведение
Основната цел на автора е да покаже и доколкото му стигат силите да докаже, че
синергетиката предлага радикална новост в интерпретацията на вековния научен
проблем за хаоса и реда в управлението. Нещо повече – посредством теоретичен анализ
се демонстрира как синергетичните постижения са в състояние да разрешават
конкретни (практически) задачи от сферата на стопанското управление, вкл. в
Република Българя.
Представено и анализирано е фундаменталното синергетично виждане, а именно
– управлението не е нищо друго освен постоянен и безкраен преход между хаоса и
реда и обратно – между реда и хаоса.
Синтезирано се излагат възгледите на авторитетни световни учени за
възникването на хаоса и реда в управлението, доколкото те изобщо са налични.
1. Ново разбиране на синергетиката за хаоса и реда в управлението
Хаос и ред
Както правилно е забелязал Любен Десев „двойките противоположности, респ.
антоними, хаос и ред са от най-експлоатираните категории в синергетиката, а
посредством нея – и в други научни области, вкл. в хуманитаристиката в най-ново
време“ (Десев, 2015, стр. 42). Според Любен Десев хаосът или безредието е множество
от елементи, между които няма устойчиви (повтарящи се) отношения. Той
разграничава още статичен хаос, т.е. безпорядък в пространството, и динамичен хаос –
безредие във времето. Редът или порядъкът, отбелязва Десев, е множество от елементи,
независимо от природата им, между които има устойчиви или стабилни („редовни“)
отношения, повтарящи се само в пространството, само във времето или в едното и в
другото. Разграничават се статичен ред, свързан с повторения в пространството, и
динамичен ред или порядък – с повторения във времето.
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Понятието „хаос“ в синонимните речници на българския език има голям брой
синоними: хаотичност, безредие, безпорядък, бъркотия, обърканост, разтурия, залисия,
смутни, галиматия, неразбория, усложненост, заплетеност, анархия, безначалие,
междуцарствие, безредица, метеж, суматоха, смут, шум, врява, бърканица, заплетено
положение, въртене, вихрушка, вихър.
Понятието „ред“ също така има множество синоними в синонимните речници на
българския език: низ, верига, редица, върволица, серия, редуване, последователност,
правило, начин, план, метод, дисциплина, режим, процедура, порядък, спокойствие,
законност, легалност, справедливост, оправия, пласт, слой, организация, системност,
методичност, нареждане, подреждане, подредба, класификация, систематизация,
класифициране, систематизиране, разпределение, акуратност, смяна, тур, промеждутък.
В книжовния български език обаче няма дума, която да обозначава състоянието
между хаоса и реда, т.е. нещо, което да не е нито само хаос, нито само ред, а понятие
равно отдалечено помежду им. „Хаосо-редът“ в българския език може да се опише
само с няколко думи, но не и посредством една-единствена. Този обективен факт е
много интересен и същевременно трудно обясним от етимологична, лингвистична,
управленска и общо научна гледна точка. В словникът на съвременния български език,
който е най-ранният писмено документиран славянски език има вероятно над 175 000
думи и нито една, която да обозначава нещо, което да е едновременно и хаос и ред, и
което да притежава характеристиките както на хаоса, така и на реда – своеобразен
„хаосо-ред“. Дали вече не е дошло времето да бъде лансирана такава дума? Остава тя
да бъде предложена от някого и одобрена от Института за български език към БАН,
който контролира нормативния български език.
Хаосът и редът в контекста на управлението
Синергетиката ни дава съвсем ново, дори парадоксално разбиране за хаоса и
реда в управлението в сравнение с традиционното (класическото) виждане. По-долу
привеждаме разгърната аргументация на това свое основно твърдение.
На първо място, синергетиката дава различен отговор на фундаменталния
въпрос за първичността/вторичността на хаоса и реда.
Във връзка с разглеждания сложен проблем привеждаме разсъжденията на
Михаил Бушев: „В класическата наука хаосът се разглежда като нарушение на реда, а
не като липса на ред. Редът винаги съществува, пронизва света до най-голяма
дълбочина. Редът може да се наруши от случайни въздействия, но на по-дълбоко
равнище остава незасегнат: хаосът е само на повърхността във вид на флуктуации.
Класическата наука приема, че редът е първичен, а хаосът вторичен.
Това разбиране за връзката между ред и хаос намира израз в схващането за
взаимното отнасяне между динамични и статистически закони. Още в началото на века
създателят на квантовата механика Макс Планк в статията си „Динамични и
статистически закономерности“ (Планк, 1966) посочва рязко изразеното различие
между обратимостта на динамичните процеси и необратимостта на статистическите.
Динамични са явленията на гравитацията, механиката, електромагнетизма: всички те
могат да се подведат под знака на един общ динамичен закон – принципа на наймалкото действие. Необратимите явления (топлопроводност, триене, дифузия) се
описват от статистически закони, които съдържат вероятностни връзки (твърдения).
Всеки закон – природен или социален – е своеобразна забрана. Забраната на
динамичния закон гласи: явлението е невъзможно. Забраната на статистическия закон
означава: явлението е твърде малко вероятно. По пози повод в същата статия М. Планк
пише: „Но между най-нищожната вероятност и абсолютната невъзможност има
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непроходима пропаст. При определени обстоятелства минималните вероятности могат
да имат много важно значение“ (Планк, 1966).
Схващането за първичност на реда и вторичност на хаоса намира израз в
усилията на няколко поколения физици и математици след Болцман да обосноват
статистическите закони с помощта на динамичните. Тези усилия доведоха до
развитието на забележителни математически теории – ергодичните, но проблемът по
същество остава открит.
Постепенно започва да си пробива път идеята за първичност на статистическите
закони. Пръв по този начин поставя въпроса английският физик и философ Артър
Едингтън през 1927 г. в своите Джифордови лекции (Еddington, 1929). Силен аргумент
е вероятностното тълкуване на квантовата механика, която дава основание да се смята,
че хаосът има фундаментален характер, че хаосът е първичен, а редът – вторичен,
ограничение на хаоса. „Хаосът е вътре в реда, а редът господства над царещия в подълбоките недра хаос“ – казва американският физик К. Форд (Форд, 1965, стр. 272).
Това схващане се задълбочава и все повече утвърждава в съвременната физика“
(Бушев, 1992, стр. 100-101).
В произведението си „Социална синергетика“ Димитър Й. Димитров дава
синтезирано виждането на синергетиката (от основния поток) относно важния проблем
за първичността/вторичността на хаоса и реда: „В развитието на представата за
системите – от Платон и Аристотел до Маркс и Берталанфи – откриваме наличието на
признаците подреденост и цялостност. Тези два признака присъстват и в
самоорганизацията на системата, а чрез нея и в синергетиката. Освен подреденост (ред)
в самоорганизацията присъства и хаосът. В нея хаосът и редът са неделими. Те са
двойка категории от рода на необходимост и случайност. Хаосът и редът
(взаимопроникването между тях) стоят в основата на еволюцията. От реда
(линейността) възниква хаосът (нелинейността). Новите нелинейни структури
противоречат на линейните.
Разрешаването на това противоречие води до изменение на двете структури –
линейни и нелинейни. Редът противостои на два вида хаос – линеен и нелинеен.
Особеното в случая е, че в двата вида хаос присъства детерминизмът, но в единия
случай той осигурява съхраняването на реда, а в другия случай – запазва
взаимовръзката, иманентен признак на реда и хаоса. Хаосът има структура с различна
степен на подреденост. ...в синергетиката доминира твърдението, че редът се ражда от
хаоса, а „златната среда“ се намира в самоорганизацията: раждане на ред от хаос и
раждане на хаос от ред. Познаването на двупосочната зависимост между реда и хаоса
вече послужи като аргумент за преодоляване страха от хаоса, за осъзнаване красотата
на хаоса и най-вече – за извличане на прогнози от него, за откриване на поливариантни
пътища на развитие и нови открития. Подобно на системния подход, който в средата на
ХХ в. навлезе в научното познание и участваше в определянето на новото бъдещо
развитие, днес синергетичната представа за хаоса съдържа повече евристичност за
прогнозиране на самоорганизиращата се сложна нелинейна система“ (Димитров, 2010,
стр. 67-78).
Както става ясно преобладаващата синергетична гледна точка относно
първичността/вторичността на хаоса и реда е следната:
• Хаосът е първичен, а редът – вторичен;
• Хаосът възниква винаги, навсякъде и по всяко време, той е вездесъщ и
неотстраним;
• Хаосът непрекъснато се преобразува в ред и обратно – редът непрекъснато се
преобразува в хаос;
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•

Хаосът и редът се намират в двустранна диалектична връзка, като те си
взаимодействат най-вече на полето на самоорганизацията;
• Във всеки хаос има ред, а във всеки ред присъства хаосът.
На второ място, синергетиката схваща хаоса като вътрешно структуриран,
като феномен, който съдържа в себе си свой собствен, вътрешен ред. За
синергетиката хаосът не е тотално неподреден.
Горното твърдение влиза в противоречие с традиционното виждане за хаоса,
което може да се проследи от епохата на древногръцката цивилизация до началото на
ХХI век.
В древногръцката митология и философия, например, хаосът се разбира като
докосмично състояние, зейнала прабездна, безредно първовещество, което се
противопоставя като нещо напълно различно на крайния и подреден космос, създаден
от боговете.
Предполага се, че за първи път думата „хаос“ се срещу у Хезиод в поемата
„Теогония“, където той пише, че „преди всичко друго е възникнал хаоса“ (Хезиод,
1988). Тази древногръцка митологическа поема разказва за произхода на света и на
първоелементите. Най-вероятно е съставена през VІІІ-VІІ век пр.Хр. В „Теогония“ се
твърди, че всичко произхожда от хаоса, който е божествено изначално състояние, като
именно в хаоса са корените и краищата на земята, небето, морето и Тартар (ада).
Съгласно космогонията на Хезиод хаосът е абсолютно чисто отрицание, което поражда
само и единствено негативни състояния – черният мрак и черната нощ. Той е възникнал
първи, но не е творческото първоначало от което се е създал космоса, а само образува
пространството за разгръщане на позитивните сили.
В християнската литература разбирането за хаоса се предопределя от
библейската екзегеза. В Първа книга Мойсеева „Битие“ косвено става дума за хаоса, без
той изрично да е посочен „2. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше
над бездната, и Дух Божи се носеше над водата“ (Библия, 1991, стр. 1). В цитирания
текст вероятно хаосът е бездната, но това е само наше предположение. В Библията,
която е свещената книга на Християнството, визираната бездна може да се проследи
като накъсана сюжетна линия, която спорадично се появява и изчезва. Може да се даде
мнение, че според библейският текст бездната не изчезва с акта на сътворяването на
света от Бога, а продължава да съществува и в топологията на ада.
В „Откровението“ на Св. Йоан Богослов се говори, че в края на времето
(свършека на света), когато ще настъпи окончателната битка между доброто и злото,
звярът (дяволът) ще изскочи от бездната (хаоса?). Според Св. Йоан Богослов след тази
последна битка, която ще бъде загубена от несметните пълчища на сатаната, ще се
появят нова земя и ново небе, в които няма място за бездната (хаоса?): „И видях ново
небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и
морето вече го нямаше“ (Библия, 1991, стр. 1501). Дали съгласно Св. Йоан Богослов
след битката при Армагедон, когато злото (дявола) окончателно и безвъзвратно ще
бъде сразено от доброто (Бога), хаосът също така завинаги ще изчезне, заменен от ново
небе и нова земя? Можем само да размишляваме върху тази голяма тайна.
В епохата на Новото време (XVI-XIX век сл.Хр.) хаосът не предизвиква особен
интерес сред изследователите. Най-общо може да се каже, че хаосът продължава да се
схваща като първобитен безпорядък (липса на ред), като се продължава древногръцката
традиция в неговата интерпретация.
С възникването на теорията на хаоса, която начева да се оформя в средата на ХХ
век, визираният феномен започва да се анализира и интерпретира като централно
обяснително понятие, вплетено в корпуса на разнородни научни теории, концепции и
модели, първоначално най-вече в сферата на естествените науки. Теорията на хаоса,
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която по същество се занимава с изследване на нелинейни динамични системи, може да
бъде използвана като обяснителна рамка в различни, понякога твърде отдалечени
научни изследователски полета – физика, биология, екология, медицина, икономика,
управление, международни отношения и други.
Не можем да не отбележим твърде важното обстоятелство, че хаосът се
анализира от различни гледни точки и той бива характеризиран с най-разнообразна
атрибутика, което променя, понякога до неузнаваемост, неговата онтологична
интерпретация.
Херман Хакен, например, във фундаменталното си произведение „Синергетика“
на въпроса „Какво е това хаосът?“, дава отговор в рамките на физиката, а не да кажем в
рамките на философията, икономиката или управлението: „Понякога учените въвеждат
в научния език драматични думи, заимствани от ежедневния език, като им приписват
твърде специално значение...
В тази глава ще се запознаем с термина „хаос“. В специален смисъл тази дума
означава нерегулярно движение... За да характеризираме това ново явление определяме
хаоса като нерегулярно движение, което се описва от детерминистични уравнения.
Наистина, ние предупреждаваме читателя, че в литературата има някои
различни определения за хаоса и критерии за това, как се проверява факта на неговото
възникване. Основната трудност се състои в проблема за адекватно определяне на
понятието „нерегулярно движение“ (Хакен, 1980, стр. 363).
Теорията на хаоса, донякъде неочаквано, се използва твърде рядко като
обяснителна рамка или като водеща теоретична конструкция при научни изследвания в
сферата на управлението. Това обаче има своето адекватно синергетично обяснение.
Както много точно отбелязва икономистът-математик Едгар Петерс: „Пазарната
открита икономика е еволюционна структура. Опитите да се контролира икономиката,
да се управлява тя, да са държи в равновесие са обречени на провал. Скорошният крах
на ленинския комунизъм – е само един пореден пример. Други „утопични“ общества
също така са се опитвали да създадат икономика на равновесието, но всички те са
претърпели неуспех.
Равновесието предполага недостатък на емоционални сили, такива като алчност
и страх, които служат като причина за икономическата еволюция, състояща се в
приспособяване към новите условия. Да се регулират тези човешки страсти може би е
желателно, за да се изпусне излишната пара, но ако те бъдат съвсем подтиснати, то
системата ще загуби жизнената си сила, в това число – способността си да се намира в
състояние, далеч от равновесието, което е необходимо за развитието. Равновесието на
системата означава нейната смърт“ (Петерс, 2000, стр. 19).
Основната иновация на синергетиката в разглежданото проблемно поле е, че тя
твърди, че в хаосът също така е наличен (има го) някакъв ред. Традиционното схващане
е точно обратното – в хаоса не съществува никакъв ред, той е напълно безпорядъчен
(неподреден). В тази връзка Олег Гелих и Елена Князева отбелязват: „Всеки хаос,
макар и в нещо малко, но е подреден, а всеки ред има собствена степен на хаос. Хаосът
в сложните системи с най-разнообразна природа, изучавани от синергетиката, винаги е
относителен. Той съдържа в себе си определена мяра хаотичност и мяра ред. Хаосът по
определен начин е организиран. Това е детерминиран или динамичен хаос. Хаосът
може да има тънка структура, както в случая на турбулентност, или хаосът може да
бъде организиран в красива фрактална структура, която притежава свойството
самоподобие, или мащабна инвариантност.
Хаосът като сложна взаимовръзка между реда и безпорядъка в реалните системи
изпълнява множество различни функции в процесите на самоорганизация в природата,
психиката на човека и обществото:
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•

Хаосът като начин за изход към тенденция на самоструктурализация на
откритата нелинейна среда;
• Хаосът като начин на синхронизация на темпото на еволюцията на
подсистемата вътре в сложната система и по този начин като средство за
съхраняване на нейната цялост;
• Балансиране на края на хаоса като начин за поддържане на сложна
организация (самоорганизирана критичност);
• Хаосът като начин за приспособяване към променливите условия на
обкръжаващата среда;
• Преход от реда към хаоса, от симетрия към асиметрия, и обратно, като начин
за раждане на красотата;
• Хаосът, по-точно делът на вътрешния хаос, като необходимо допълнение
към външното управление и контрола – планирането като начин за
самоуправление на сложната система;
• Хаотичност, разхвърляност, разнообразие на елементите като основа за
постигане на тяхното единство, организация (единство посредством
разнообразие като принцип на теория на системите, ред чрез хаос /Иля
Пригожин/, ред чрез шум /Х. фон Фьорстер/, организираща случайност /А.
Атлан/);
• Изпадане в хаос като начин за изход от еволюционен застой;
• Хаосът като стимул, тласък на еволюцията, спонтанността като жизнен
порив;
• И накрая, именно на стадия на спада на активността и нарастването на
дисипативните, разсейващите елементи, хаотични процеси могат да
установят нови връзки, възникване на нови структури, да инициират
процеси на морфогенеза, с една дума – хаосът е фактор за обновяване на
сложната организация“ (Гелих и Князева, 2012, стр. 41-43).
Според Лори А. Фицджералд (Fitzgerald, 2002) хаосът всъщност е разновидност
(форма) на реда. Тук се подчертава, че хаосът често бива отъждествяван с чистата
случайност (pure randomness), но това всъщност не отговаряло на истината. Схващането
на Лори А. Фицджералд, което впрочем се възприема и от други изследователи, ни се
струва обаче твърде крайно и неотговарящо на действителността. На практика
твърдението на Лори А. Фицджералд означава, че разлика между хаоса и реда няма.
Това няма как да бъде вярно, твърдението даже е абсурдно. Хаосът и редът са различни
феномени и между тях има ясна разграничителна (демаркационна) линия.
На трето място, изследователите от Института „Санта Фе“ [The Santa Fe
Institute (SFI)] в щата Ню-Мексико (САЩ) развиват теорията за хаоса, като
привнасят в нея напълно нови измерения.
Тук е мястото да отбележим, че в САЩ и Канада понятието „синергетика“ се
използва твърде рядко, като изучаването на хаоса, реда, бифуркацията,
самоорганизацията и фракталите се вмества в категориално-терминологичните рамки
на нелинейната динамика, теорията на сложното, теорията на хаоса и фракталната
геометрия. Водещото понятие в САЩ и Канада е нелинейна динамика (nonlinear
dynamics). По същество обаче проблемното поле е едно и също
(синергетика=нелинейна динамика). Разликата в основния понятиен апарат обаче
създава затруднения и недоразумения, понякога значителни, а много рядко даже
непреодолими.
Институтът „Санта Фе“ (Santa Fe Institute) е основан през 1984 г. като и в наши
дни остава водещият научен център в САЩ, който изучава сложното, хаоса и реда.
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Авторитетни учени от този институт са Филип Андерсън, Крис Лангтън, Джон Холанд
и Стюарт Кауфман.
Стюарт Кауфман, например, развива концепцията си за „анти-хаоса“ в
биологията. Основната идея на Кауфман, която е изложена в статията му „Анти-хаос и
адаптация“ е следната: на „ръба на хаоса“ могат да се осъществяват качествени
скокове, като „някои много неподредени системи спонтанно кристализират в по-висока
степен на ред“ (Kaufmann, 1991, pp. 78-84].
През 1997 г. Крис Лангтън лансира концепцията за „Комплексна адаптивна
система“ (КАС) [Complex Adaptive Systems (CAS)]. Лангтън описва визираната система
като често състояща се от стотици или хиляди автономни агенти, които взаимодействат
по между си в контекста на динамично променяща се околна среда. Лангтън построява
своята комплексната адаптивна система върху три фундаментални принципа: 1. Редът в
КАС възниква неочаквано за разлика от предварително планирания ред; 2. Историята
на КАС е необратима; 3. Бъдещето на КАС най-често е непредсказуемо.
Концепцията за КАС, пренесена на полето на стопанското управление, може да
се интерпретира по следния начин: 1. Редът възниква внезапно, като той не
кореспондира с предварително планираните бизнес цели; 2. Нещо случило се в
стопанската организация не може да бъде върнато по никакъв начин назад, като то е
окончателно; 3. Бъдещето развитие на стопанската организация не може да бъде
предсказано на практика. Ясно и видно е, че концепцията за КАС е радикално различна
от традиционните концепции и тя налага коренно различна философия на управление
на стопанската организация. Според някои изследователи концепцията за
„Комплексната адаптивна система“ е напълно неприложима в практиката на
стопанското управление, въпреки признанието, че в нея се съзират някои иновативни и
рационални елементи. Крайните отрицатели на Крис Лангтън твърдят, че концепцията
за КАС е фикция, дори нелепост.
На четвърто място, теорията на дисипативните системи (другото име на
синергетиката) лансирана от Иля Пригожин, дава различна от класическата
интерпретация на необратимите процеси и времето в контекста на хаоса и реда.
Ето как футурологът Алвин Тофлър (1928 – 2016) обобщено представя
вижданията на Иля Пригожин и Изабела Стенжерс в тази връзка: „Необратимите
процеси са източници на реда... Тясно свързани с откритостта и случайността на
системата, необратимите процеси пораждат високи равнища на организация, например
дисипативните структури...
По мнението на Пригожин и Стенжерс, ентропията – не е просто безспирно
пълзене на системата към състояние, лишено от каква и да е организация. При
определени условия ентропията става прародителка на реда.
Същината на предлаганият от авторите подход към проблема за времето може да
се характеризира като грандиозен синтез, който обхваща наред с обратимото, така и
необратимото време и показващ взаимовръзката между едното и другото време не само
на нивото на макроскопичните, но и на нивото на микроскопичните и на
субмикроскопичните явления.
Пред нас е един дръзновен опит да се събере в едно това, което преди е било
разпиляно на съставните му части“ (Тофлър и Тофлър, 1995, стр. 25-26).
Иля Пригожин и Изабела Стенжерс дават нова интерпретация и на дискутирания
от хилядолетия научен и житейски проблем за детерминизма и случайността. Нека
отново да се възползваме от анализа на авторитетният Алвин Тофлър: „Както се е
обогатявала концепцията за детерминизма, така също се предприемат все нови и нови
усилия за признаването на случайното и необходимото, свързани по между си не с
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отношение на подчинение, а на равноправно партньорство с Вселената, в едно и също
време организиращи и дезорганизиращи себе си.
Именно тук на сцената се появяват Пригожин и Стенжерс. На тях им се отдава
да се придвижат с още една крачка: те не само доказват (напълно убедително за мен, но
недостатъчно убедително за критиците, подобни на математика Рене Тома), че в
обкръжаващия ни свят съществуват и детерминираността, и случайността, но и
проследяват по какъв начин необходимостта и случайността великолепно се
съгласуват, като се допълват една друга.
Съгласно теорията на измененията, която произтича от понятието дисипативна
структура, когато върху системата намираща се в силно неравновесно състояние,
действат, заплашвайки нейната структура, флуктуации, настъпва критичният момент –
системата достига до точката на бифуркация. Пригожин и Стенжерс смятат, че в
точката на бифуркация е принципно невъзможно да се предскаже, в какво състояние ще
премине системата. Случайността подтиква към това, което остава от системата към
нов път на развитие, а след като пътят (един от многото възможни) е избран, отново
встъпва в сила детерминизма – и така до следващата бифуркация.
По такъв начин, в теорията на Пригожин и Стенжерс, случайността и
необратимостта ни се разкриват не като несъвместими противоположности: в съдбата
на системата случайността и необходимостта играят важни роли, като взаимно се
допълват една друга“ (Тофлър и Тофлър, 1995, стр. 28-29).
На пето място, синергетиката обвързва по много специфичен начин хаоса и
реда със сложността, като в нея се допуска, че хаосът и редът са иманентно и
неделимо обвързани със сложното.
Това много добре е описано от Димитър Й. Димитров, затова привеждаме
виждането му дословно: „Сложността се съдържа и изявява не толкова чрез хаотичното
състояние на процесите в нелинейната система, колкото в момента на взаимопреходите
на хаоса в ред и обратно. Това ще рече, че сложността се формира или тя формира
процесите между хаоса и реда. По тази причина тя се поставя между хаоса и реда – на
един ред.
Въвеждането на проблема за сложността в анализа на хаоса и реда се обяснява с
факта, че тя е иманентно свойство на синергетиката. Съществува корелационна
зависимост между суперсложните структури и ролята на хаотичните, нелинейните и
случайните процеси в тях. Тази корелация обяснява актуалността на езика на сложния
анализ. С негова помощ се разкрива ролята на сложността при формирането на
синергетичните понятия, принципи и тяхното проникване в научното познание...
Сложни хаотични процеси има както в природните, така и в обществените
системи – обект на синергетично изследване. Да изразим този хаос с пример: учените
доказват, че само икономическата система притежава104–106 елемента. Като свържем
икономическата система с материалната и социалната дейност в обществената система,
се очертава въпросът – кое научно мислене може да предложи представа за тази
хаотична сложност? Ако към тази въображаема представа прибавим схващането на Н.
Мойсеев за рязкото усложняване на производството и номенклатурата на
произведената продукция и стопанските връзки, сложността се превръща в необозрим
проблем. Към същата представа се приобщава и акад. Глушков, който установява, че
само управлението на икономическата система потъва в хаотична бездна, където трябва
да се извършват 1016 аритметични операции годишно. Изправени пред тази уникално
сложна система, възниква въпросът – как да се управлява тя и какво познание да се
използва за вземане на управленско решение? Най-лесен и пряк отговор на този въпрос
се съдържа в развитието на теорията, която изследва сложността и спонтанно
пулсиращите порои от хаос, неговото разливане в безкрайното пространство, в т.ч. и на
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подреждането – т.е. в синергетиката. Съдържанието на нейните понятия се формира в
сложните хаотични процеси, илюстрирани по-горе. Ето защо сложността заема важно
място в хаоса като синергетичен проблем.
В очертаната бездна, препълнена от хаотична сложност, се разкрива
естествената връзка между теорията на сложността и теорията на хаоса като понятия на
синергетиката. Важна роля в сложността играе връзката между ред и хаос и обратно –
тя формира сложност...
Хаосът е основа на сложността, а редът – основа на простотата.
Бифуркацията, като изострена криза, нейното нерегулируемо разливане в различни
посоки формират режим на конфликти. Преходът от реда в хаос формира конфликта, а
конфликтуването между елементите усложнява тяхната структура...
Редът (подредеността) е основен признак на структурата и чрез него се
осигурява нейната инвариантност. Въпросната подреденост е проста и сложна,
еднородна и многообразна. Редът ограничава хаоса, осигурява баланса между тях. Това
е балансиране на процесите, които формират съдържанието на двойката понятия – хаос
и ред. Както хаосът, така и редът са основни понятия на синергетиката и затова на тях е
отделено заслужено място и роля в нея. Синергетиката е призвана да изследва
превръщането на хаоса в ред и обратно – на реда в хаос. Технологията на това
превръщане се оказа свързана с процесите, които протичат в отношенията на
необходимостта и случайността“ (Димитров, 2010, стр. 97-102).
Както става ясно, едно от основните твърдения на Димитър Й. Димитров е, че
„хаосът е основа на сложността, а редът – основа на простотата“. Дали това съждение
обаче отговаря на истината? По наше мнение – не. Синергетиката разглежда и
интерпретира хаоса и реда като равнопоставени. Освен това, преобладаващото
синергетично допускане е, че случайността и необходимостта също така са
равнопоставени, като те се намират в диалектично взаимодействие по между си.
Синергетиката не е нито наука само за хаоса, т.е. хаосология, нито е наука само за реда
(подредеността), т.е. редология (ако можем да се изразим по този начин с неологизъм).
Тя е наука за отношенията и преходите между хаоса и реда и тълкува двете главни
синергетични понятия като равностойни и равноценни. Щом всичко това е така, няма
как хаосът да бъде основа на сложността, а редът – основа на простотата. Възможно е
да има както прост (елементарен) хаос, така и сложен ред и обратно – да съществува
сложен хаос и прост (елементарен) ред. Хаосът и редът почти никога не са статични – в
тях непрекъснато и безспирно протичат равновесни, флуктуационни и бифуркационни
(разклоняващи) процеси в най-разнообразни модификации и променливи съотношения.
На шесто място, в синергетиката се лансира разбирането, че хаосът не само
разрушава, но и изгражда, развива и твори. Хаосът, също така, може да се използва
равнопоставено за целите на управлението редом (наравно) с реда.
Визираното схващане е много добре обяснено от Димитър Й. Димитров:
„Хаосът не само руши, но е носител и на съзидателно начало. Причинява усложняване
в самоорганизацията чрез създаването на нови структури и подбирането на найсъвършените, хармонизира тяхното развитие. Формира се нова сложна ситуация, в
която става възможно малките флуктуации да причинят големи последици, в т.ч. и
разруха.
Формира се верижната структура: 1) разпад – 2) усложнение – 3) подреждане –
4) усъвършенстване. Моделът на тази структура не е безупречен, но той синтезира
процесите, които протичат вътре в самоорганизацията и ясно бележат живата
диалектика между хаоса и реда, очертават тяхната съзидателна и рушителна роля.
Същото синтезиране очертава предмета и задачите на синергетичното познание.
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2021, https://spisanie-su.eu

12

Синергетиците доказаха, че царството на хаоса се намира в нелинейните
динамични системи. Той определя вътрешното състояние на системата, осигурява
безкрайна свобода и нови форми на съществуване и преход от хаос в ред и обратно.
Тези форми не са сводими до класическите. Разликата между тях се изразява в
следното: при хаоса формите са непредвидими, нерегулируеми и непредотвратими, но
тяхното познаване и отчитане има голяма управленска значимост. Знае се, че всяко
развитие има свой източник. Хаотичната форма на развитие е обусловена от
неравновесието, неустойчивостта и спонтанността в нелинейната система, като тук
особено силно се изявява самоактивността, която стимулира самоформирането в
нелинейната система.
Хаосът има онтологичен аспект, той господства в микросвета (природа и
общество). Това се знае от всеки изследовател, а наличието му е аксиоматично.
Природознанието и обществознанието все по-успешно проникват в неговите дълбоки
тайни. Вече е осъзнато, че хаосът не е зло, а сила, която води до атрактор и
структуриране на нелинейната среда. Той увеличава разнообразието, формира
сложността, сменя режимите на развитие на системите, синхронизира процесите в него.
Хаосът предпазва структурите от разпад чрез усложняването. Проблемът за хаоса и
усложняването или обратно – усложняването и хаоса, е колкото актуален, толкова и
сложен. Изглежда, разбирането на сложността добива парадигмално значение за
синергетиката, конфликтологията и управлението“ (Димитров, 2010, стр. 96-97).
Майкъл Матюз, Майкъл Уайт и Ребека Лонг (Mathews, White and Long, 1999)
защитават идеята, че теорията на хаоса (хаосът изобщо) може да бъде използвана за
изследване на социалните процеси и явления, както и че посредством визираната
теория по своеобразен начин организациите (вкл. стопанските) могат да се развиват и
управляват. В защита на това свое твърдение тримата изследователи привеждат
следните пет аргументи:
Първо, рязкото нарастване на темповете на промяна на икономическите,
политическите и социалните процеси. Най-често тези промени имат непредсказуем
характер и водят до напълно неочаквани резултати. Също така динамиката на
социалните системи включва все повече и повече елементи на неопределеност, като все
по-често срещащото се хаотично поведение демонстрира характерните варианти на
фракталните структури – например социалните конфликти и динамиката на фондовите
и стоковите борси.
Второ, все по-голям брой изследователи са твърдо убедени, че развитието на
социалните системи има тъждествени или поне подобни свойства на развой както на
природните системи, като става дума за следните феномени: динамични нелинейни
съотношения между множество (огромен брой) елементи; сложен, итеративен характер
на взаимодействията между елементите; социалните и природните системи имат
потенциал към динамично развитие в сложни форми, които включват хаотичните
режими и процесите на самоорганизация.
Трето, математическите модели, които се използват за изучаването на
хаотичното поведение в биологията и физиката, са близки до други математически
модели, които са били разработени по-рано за изследването на социалните процеси.
Четвърто, за изучаване на различните области на социалното знание трябва да се
използва различен подход, който да включва използването на нелинейните обратни
връзки, както и целият арсенал на теорията за сложното (complexity theory). Това се
налага защото резултатите от емпиричните изследвания в социалните науки, които се
изграждат въз основа на стандартните линейни статистически методи (например
корелационен и регресионен анализ), са много често разочароващи или неприемливи.
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2021, https://spisanie-su.eu

13

Пето, необходимо е преминаване към метатеоретично равнище, което
задължително трябва да включва науката за сложното (complexity science). Съгласно М.
Матюз, М. Уайт и Р. Лонг главните компоненти на нютонианския възглед за света
трябва да бъдат преразгледани (равновесието, отрицателните обратни връзки, които
връщат системата в равновесно състояние, неразложимостта на равнищата на системата
и преките линейни връзки между елементите). Всичко това, според тях, не бива да се
интерпретира като пълно отрицание на възгледите и принципите въведени още от
епохата на гениалния Исак Нютон (1643 – 1727), а само това, че науката за сложното
задължително трябва да бъде използвана при научния анализ в системите на
естествените, точните, хуманитарните и обществените науки. Новият подход трябва
внимателно да бъде интегриран от сферата на естествените в сферата на обществените
науки, като се отчита спецификата на последните. Между двата типа науки не
съществува непроходима стена.
На седмо място, в синергетиката/науката за сложното хаосът и редът не са
само теоретични конструкции втъкани в абстрактни, умозрителни и
математизирани теории, концепции и модели, а те биват използвани и като градивни
и развиващи елементи в реалната (практическата) бизнес дейност.
Първопроходецът в Европа (а по всяка вероятност и в света) на приложението на
теорията на хаоса и на науката за сложното в бизнес мениджмънта (стопанското
управление) е Ди Уорд Хок (Dee Ward Hock), който е роден през 1929 г. Той основава
през 1970 г. VISA International – частна компания за кредитни карти. През 2021 г.
глобалната система на VISA действа в повече от 200 страни в света, като обединява
милиони потребители и хиляди финансови организации. Ди Хок изгражда и насочва
VISA International като първата хаордична организация (chaordic organization) в
световен мащаб (Hock, 1999).
Терминът хаордична организация е словесен хибрид, който е образуван от две
английски думи chaos (хаос) и order (ред) – т.е. chaordic. Приблизителни български
съответни термини са „хаосоредова организация“ или „хаотично-подредена
организация“. Съзнаваме, че те не звучат добре на майчиния език на проф. Марин
Дринов, но в противен случай трябва да използваме английския оригинал – chaordic
organization (хаордична организация), което също така е неприемливо, а и ние нямаме
право да утвърждаваме неологизми в нормативния български език, а само да ги
лансираме.
Самият Ди Уорд Хок дава следната дефиниция на „chaord-а“: „Под хаорд
(chaord) 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. В свободен превод пренесено спрямо
социалната организация това би означавало хармонично съчетаване на
интелектуалното и експерименталното обучение“ (Hock, 1996, р. 3).
Нужно е да отбележим, че хаотично-подредената организация на Ди Уорд Хок
поражда крайно интересни и заплетени въпроси, както строго теоретични, така и чисто
практически. Визираният тип структура всъщност безапелационно ни демонстрира, че
принципно е възможно всяка една организация създадена с цел печалба (profit) да бъде
управлявана посредством редуване на процесите на хаоса и реда и техните
непрекъснати преходи и трансформации.
По наше мнение обаче един от най-интересните въпроси отива още по-нататък.
Възможно ли е организацията да бъде управлявана само посредством реда, или само
посредством хаоса? За съжаление Ди Уорд Хок не дава отговор на този въпрос – той
говори единствено за хаотично-подреден бизнес (стопански) комплекс. Не се наемаме
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да дадем аргументирано становище и не можем да демонстрираме експериментално
проверен отговор на така поставения въпрос, като единствено можем да изкажем
мнение, че вероятно това все пак е възможно.
2. Синергетичен преход между хаоса и реда в обсега на управлението
Всеки един вид управление е „потопено“ и се разгръща в някаква среда. Не
съществува управление извън неговата среда. От това правило няма нито едно
изключение – т.е. това е управленски закон, а не управленска закономерност.
Синергетиката (социалната синергетика) приема безусловно това виждане на
традиционното стопанско управление, като не спира дотук, а отива още по-нататък. В
нея се постулира, че всъщност управлението е непрекъснат преход между хаоса и
реда, който преход е със синергетична природа. Това е синтетичното синергетично
разбиране за управлението изобщо. Казано същото, но по друг начин – за да се
управлява трябва да се познават и регулират (доколкото е възможно) преходите
между хаоса и реда.
Необходимо е непременно да подчертаем, че в синергетичната среда
съхранението на динамичното равновесие на управленската система, се изгражда въз
основа на принципа на положителната обратна връзка – т.е. когато въз основа на
получените обратни сигнали управленската система се връща в изходното си
състояние.
Синергетичният преход между хаоса и реда в контекста на управлението може
да бъде описан с четири основни характеристики: 1. Равнопоставеност на хаоса и реда;
2. Редуване на процесите на йерархизация и на дейерархизация; 3. Наличие на социален
подбор и на социален супер подбор; 4. Действие на параметрите на порядъка (реда) и
действие на управляващите параметри. Визираните четири основни характеристики са
с универсална природа за процеса на управлението независимо къде, как и от кого се
осъществява то.
Равнопоставеност на хаоса и реда
В традиционният (класическият) мениджмънт управлението се описва,
анализира, и интерпретира като процес на преход от един ред към друг ред (от една
подреденост към друга подреденост). Нещо повече – хаосът в средата, а и изобщо, като
правило, изобщо не се отчита или често дори не се споменава.
Синергетиката обаче налага съвсем друго схващане – в управлението се
наблюдава и проявява равнопоставеност на хаоса и реда. Равнопоставеността на хаоса и
реда се обуславя от фундаменталното синергетично разбиране, че най-общо
погледнато, управлението е закономерно, непрекъснато и вечно редуване на хаоса и
реда. Важно е да се отбележи, че в управлението от синергетична гледа точка няма
преобладаване нито на хаоса, нито на реда, като двата феномена са равнопоставени.
Също така не бива да се остава с впечатлението, че в синергетиката ролята на хаоса в
обсега на управлението се абсолютизира – синергетиката, по принцип, не е хаосология
(наука за хаоса).
Радикалната новост, която внася синергетиката е нейното твърдение, че
раждането на новият ред в управлението (какъвто и да е ред) не е предизвикано от
някаква външна сила, а има естествен и спонтанен характер. Това е нещо като
Коперникански поврат в управлението. В случая има един много важен нюанс, който
надяваме се, да не убегне от вниманието на читателите. Става дума за новият (!) ред в
управлението, а не за реда изобщо. Чисто практически това означава само едно –
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новият ред в управлението може да бъде наложен от мениджмънта само ако
организацията обективно е готова и предразположена за него и спонтанно го реализира,
докато старият ред може да бъде постигнат по всякакъв начин, включително
волунтаристично и посредством натиск и сила.
Изключително важно е да се подчертае, че посредством управлението се създава
(може да се създаде) както само хаос, така и само ред, а така също едновременно и
хаос, и ред, като всичко това се детерминира и от синергетичната управленска среда.
Това сочи недвусмислено, че в управлението са възможни най-различни съотношения и
вариации между хаоса и реда, като в него не преобладава нито само хаоса, нито само
реда, те са потенциално и реално равнопоставени. Категорично може да се твърди, че
синергетичното управление не „толерира“ нито хаоса, нито реда. То интерпретира
хаоса и реда като взаимосвързана и обща система.
Редуване на процесите на йерархизация и на дейерархизация
Втората характеристика на синергетичния преход между хаоса и реда в
контекста на управлението е редуване на процесите на йерархизация и на
дейерархизация. Според видният социален синергетик и философ Владимир Павлович
Брански (р. 1930) визираната характеристика всъщност показва как се извършва
самоорганизацията в средата (Брански, 1999). Натрупаният огромен опит в сферата на
социалното развитие в продължения на хилядолетия показва, че социалната
самоорганизация протича под формата на редуване на два взаимно изключващи се
процеса – йерархизация и дейерархизация (Виж Фигура 1). От една страна,
йерархизацията представлява последователно обединяване на елементарни
дисипативни структури в дисипативни структури от по-висок порядък, от друга страна,
дейерархизацията е последователен разпад на сложни дисипативни структури на поелементарни.

Фиг. 1. Редуване на процесите на йерархизация и на дейерархизация
Източник: Брански, 1999
Процесите на йерархизация и на дейерархизация, които се проявяват в средата,
са универсални – можем да ги видим както в периодичното образуване на гигантски
империи (Египетска, Персийска, империя на Александър Велики, Римска, Византийска,
Османска, Британска, Руска) и техния последващ катастрофален разпад, а така също и в
сферата на бизнеса и на стопанството – възход и сгромолясване на цели бизнес-сектори
и транснационални конгломерати.
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Нещо от изключително значение за управлението – спектърът на направленията
в който може да протича процеса на йерархизация и на дейерархизация не е произволен
(напълно случаен), като той се задава от: 1. природата на конкретната система (вкл.
системата на управлението), която търпи еволюция, а така също и от 2. характера на
средата.
В крайна сметка процесът на йерархизация и на дейерархизация се определя от
бифуркацията – т.е. на разпръскването на старото качество на крайно множество
напълно определени потенциални нови качества. Това е т.нар. нелинейност от първи
род, която придава на процеса на самоорганизация от самото й начало нееднозначен
(стохастичен) характер. Преходът на коя и да е социална/управленска система от едно
състояние в друго състояние изисква с „желязна“ необходимост избора от множество
възможни нови структури на една-единствена, която обаче може да бъде избрана
напълно случайно.
Картината на самоорганизацията не се изчерпва обаче само с това. За всяка
конкретна система (вкл. системата на управлението), която взаимодейства с конкретна
среда, съществува собствен атрактор – пределно състояние, което след като бъде
достигнато, управленската система вече не може да се върне в нито едно от своите
предишни състояния. Атракторите се проявяват както в процесите на йерархизация,
така и в процесите на дейерархизация. При процеса на йерархизация, се наблюдава
т.нар. прост (елементарен) атрактор – т.е. тук процесът на йерархизация в условията
на взаимодействие със средата не продължава до безкрайност, а достига до някакво
пределно състояние. При процеса на дейерархизация е налице друг вид атрактор –
т.нар. странен атрактор – при него разпадът на системата при взаимодействието със
средата в един момент се прекратява, след като е достигнато пределното състояние.
Идеята за странния атрактор е лансирана за първи път от Едуард Нортън Лоренц
(1917 – 2008), който е метеоролог и математик, както и първопроходец на теорията на
хаоса. Той доказва, че затоплянето на въздуха от страна на земната планета и неговото
охлаждане от противоположната страна, води до създаването на конвекционни потоци,
които могат да бъдат описани със система от три обикновени диференциални
уравнения от първи ред, които нямат обаче точно аналитично решение:
(1)
dx/dt=s(y–x),
(2)
dy/dt=x(r–z) – y,
(3)
dz/dt=xy–bz,
където s=10, r=28, b=8/3.
Моделът на Едуард Лоренц представлява динамична система в триизмерно
фазово пространство.
Накратко и обобщено казано – в коя и да е система на управление непрекъснато,
неотменимо, спонтанно/детерминирано протичат и се редуват процеси на йерархизация
и на дейерархизация, предизвикани от бифуракции, чрез които се достига до прости
и/или странни атрактори.
Наличие на социален подбор и на социален супер подбор
Редуването на процесите на йерархизация и на дейерархизация (втора
характеристика на синергетичния преход между хаоса и реда в обсега на управлението)
показва начина по който се извършва процесът на самоорганизация. Възниква обаче
съвсем логичният въпрос – защо самоорганизацията изобщо се случва в средата (защо
се появява в управлението)? Кое и/или какво играе ролята на тази подбудителна сила,
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която заставя дисипативните структури както да се йерархизират, а така също и да се
дейерархизират? Според Владимир Брански силата, която е отговорна за
самоорганизацията се нарича социален подбор (Брански, 1999, стр. 119). Последният се
проявява чрез взаимодействието на три фактора: 1. тезаурус, 2. детектор и 3. селектор
(Брански, 1997).
Тезаурусът се състои от множество възможни дисипативни структури, които
възникват потенциално в недрата на конкретна среда (структура), като резултат на
бифуркации.
Детекторът подбира от тезауруса определена бифуркационна структура, като
превръща последната от възможност (потенция) в действителност (реалност).
Детекторът притежава двойнствена природа – той представлява противоречиво
единство между конкуренцията и кооперацията. Понякога посредством детекторът
връх взема конкуренцията, друг път – кооперацията, но какво точно ще подбере
детекторът се предопределя и от множество напълно случайни фактори.
В процеса на социалния подбор действа обаче и трети фактор, който не е
отчетен от Чарлз Дарвин (1809 – 1882), например, в неговата еволюционна теория
(Дарвин, 2011). Този трети фактор се нарича селектор и лесно може да бъде сбъркан с
детектора. Разликата между детектора и селектора може да бъде разбрана чрез
принципа на устойчивостта. Детекторът, посредством принципа на устойчивостта,
трябва да избира от множеството възможни бифуркационни структури най-устойчивата
в дадена среда. Ето защо един и същ детектор, при нееднакви външни условия, може да
подбере различни селектори. Всъщност селекторът предопределя, съобразно принципа
на устойчивостта, избора на детектора.
Eдинствено и само взаимодействието на всичките три фактори (тезаурус,
детектор и селектор) прави разбираема творческата сила на социалния подбор и
неговата способност да твори „чудеса“. Визираните „чудеса“ са т.нар. нелинейност от
втори род. Последната се проявява като непропорционалност на следствието и
причината, които са част от парадоксите на синергетиката. Малките въздействия върху
самоорганизиращата се структура могат да предизвикат огромни последствия, а
големите въздействия – незначителни последствия, дори никакви.
Важно е да се отговори и на въпроса – съществува ли обратна връзка между
резултатите на социалния подбор и неговите фактори (тезаурус, детектор и селектор)?
Според синергетиката такава обратна връзка е налице. Работата е в това, че освен
социалният подбор съществува и т.нар. супер подбор, т.е. подбор на самите фактори на
подбора. Супер подборът е т.нар. нелинейност от трети род – способността на
системата (вкл. системата на управлението) да действа сама и да се самоорганизира.
Супер подборът изисква създаването на напълно нов тезаурус. Последният обаче може
да бъде създаден само ако системата бъде подложена на нов разпад, т.е. образуване на
нов хаос, който може да бъде оприличен на „кипящ котел“ където съзряват новите
дисипативни структури на средата. Новият тезаурус поражда както нов детектор, така и
нов селектор.
Всичко това води до съвършено нов възглед за управлението, развитието и
средата. Оказва се, че от синергетична гледна точка, развитието (еволюцията) на
дисипативната структура е ръст получен от степента на синтеза между хаоса и реда,
обусловен от стремежа към максимална устойчивост.
Още нещо изключително важно – според синергетиката самоорганизацията
може да се реализира в средата и без никаква намеса на човека. Казаното важи с
пълна сила и за сферата на управлението. Звучи наистина радикално, но не и
невъзможно – в безбрежните селения на управлението може да се мине и без участието
на човека. Написаното има успоредици с вижданията на гениалният британски
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2021, https://spisanie-su.eu

18

астрофизик и космолог Стивън Хоукинг (1942 – 2018), който твърди, че изкуственият
интелект може да се окаже най-опасното или най-полезното нещо, което някога се е
случвало на човечеството.
Действие на параметрите на порядъка (реда) и действие на управляващите
параметри
Повърхностният и лежерен поглед върху синергетичния преход между хаоса и
реда в обсега на управлението може да остави у някои читатели впечатлението, че
посредством тях (хаоса и реда) не може да се управлява. Това, по наше дълбоко
убеждение, не отговаря на истината и не се вмества в рамките на синергетичната
управленска парадигма.
Всички управленски конфигурации, структури и системи в синергетичната среда
са подвластни на т.нар. параметри на порядъка (реда). Последните са описани и
обяснени адекватно за първи път от Херман Хакен в монографията „Основни понятия
на синергетиката//Синергетична парадигма“ (Хакен, 2000). В произведението ученият
твърди, че параметрите на порядъка (реда) са важен принцип на управлението и че
всичко в синергетичната среда им се подчинява, без нито едно изключение. Донякъде
необичайно е, че Хакен сравнява параметрите на порядъка (реда) с кукловоди като
пише дословно: „В определен смисъл параметрите на порядъка действат като
кукловоди, които принуждават марионетките да се движат. Между наивните представи
за параметрите на порядъка като кукловоди и това, което става в действителност, има
обаче едно важно различие. Оказва се, че като извършват колективни действия,
индивидуалните части на системата, или куклите, сами въздействат върху параметрите
на порядъка, т.е. върху кукловодите“ (Хакен, 2000, стр. 37).
Принципът на подчинение на параметрите на порядъка има съществено
значение за разбиране на случващото се в синергетичната среда и за управлението
изобщо. Всяка една система на управление се състои от почти неизброим брой отделни
елементи, които влизат помежду си в преголям брой конфигурации и които създават
необятно количество управленски състояния. Именно принципът на подчинение на
параметрите на порядъка (реда) показва как именно чрез него се ограничават
възможните бъдещи управленски състояния на микрониво в средата до относително
малък брой реални управленски състояния. Пренасяйки параметрите на порядъка (реда)
в обширното и сложно поле на управлението, те могат да бъдат интерпретирани така –
въпреки че съществуват огромен брой варианти за управление, то, обективно
погледнато, е възможно да се реализират само краен (малък) брой от тях. Или казано
иначе – вариантите на управлението не са безброй, а (все пак) някакъв ограничен брой.
Принципът на подчинение на параметрите на порядъка (реда), също така, ни
дава възможност да разберем и интерпретираме по нов начин сложния въпрос за
причинността в науката, който е предмет на ожесточени научни дискусии от векове
насам, та чак до наши дни. Съгласно синергетичното виждане процесите на
самоорганизация недвусмислено показват, че причинно-следствените връзки не са
изцяло линейни, а са нелинейни – т.е. следствията също така могат да оказват влияние
върху породилите ги причини. Синергетичното разбиране за причинността е всъщност
циклично – т.е. параметрите на порядъка (реда), от една страна, подчиняват и
управляват системите, но, от друга страна, самите параметри на порядъка (реда) се
появяват в резултат от взаимодействията на системите.
Освен параметрите на порядъка в синергетичната среда се проявяват и т.нар.
управляващи параметри, които въздействат върху системите и ги извеждат от
равновесното им състояние. Управляващите параметри не бива да бъдат бъркани с
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параметрите на порядъка (реда). Последните свеждат с обективна необходимост
възможните бъдещи състояния на системите (всякакви системи, вкл. управленски) до
ограничен брой варианти преди достигането до бифуркационната точка, докато
управляващите параметри извеждат системите (всякакви системи, вкл. управленски) до
прост или странен атрактор, след което системите се променят и те не могат никога
повече да се върнат в предишните си състояния. Казано същото с други думи: 1.
параметрите на порядъка (реда) определят чувствителността на системите към
възникването на нови структури, 2. управляващите параметри очертават зоната на
въздействието, което извежда системата от равновесното състояние.
Съгласно Херман Хакен (Haken, 1991) количеството на управляващите
параметри е фиксирано, а така също управляващите параметри не търпят промяна с
изменението на системата. Хакен твърди още, че параметрите на порядъка (реда)
„подчиняват“ отделните части на коя и да е система, т.е. определят поведението на
същите тези части.
Връзката между параметрите на порядъка и отделните части на системата
се нарича принцип на подчинението. Принципът на подчинението е средоточието
(възелът) на синергетичното разбиране за управлението.
Нещо изключително важно от управленска гледна точка – с определянето на
параметрите на порядъка (реда) практически се описва (може да се опише)
поведението на всяка една система. Вместо да се „мъчим“ да описваме поведението на
системата (управленската система) посредством описанието на всички нейни отделни
части, ние трябва да опишем единствено поведението на параметрите на порядъка
(реда). Последните позволяват да се извърши огромно информационно свиване и да се
реализира значителна икономия на ресурси, усилия и време при изучаването и
управлението на системите, които съществуват в средата.
3. Възникване на реда в системата „хаос – ред“
Значителен теоретичен и практически интерес в рамките на управлението
представлява проблемът за възникването на реда в системата „хаос – ред“.
Според Олег Гелих и Елена Князева „за нормалното функциониране на цялата
жизнена дейност на сложните системи е характерен някакъв промеждутъчен режим
между хаоса и реда, режим на детерминирания хаос“ (Гелих и Князева, 2012, стр. 43).
Появява се необходимост твърдението на двамата изследователи да бъде
анализирано и интерпретирано. Излиза, че в системата „хаос – ред“ има три състояния:
1. хаос, 2. детерминиран хаос и 3. ред. Какво представлява всъщност детерминираният
хаос? Той по-близко до хаоса ли е, по-приближен до реда ли е, или стои точно по
средата между хаоса и реда? Щом съществува детерминиран хаос, не трябва ли да
съществува и детерминиран ред? Защо в системата „хаос – ред“ има само три състояния
– не трябва ли те да са примерно пет, десет, сто, някакъв друг брой? За съжаление в
своето произведение „Управление и синергетика“ Олег Гелих и Eлена Князева не дават
отговор на така поставените въпроси, които са безусловно от фундаментален характер.
В класическата наука общоприетото разбиране е, че детерминираността
определя еднозначната взаимозависимост (недопускаща никаква алтернатива) между
причината и следствието. При детерминираността властва редът, като поведението на
системата (коя и да е система) в общи линии е предсказуемо. Също така се смята, че
ако се знае актуалното (текущото) състояние на коя и да е система, както и законите на
нейното развитие (еволюция) то бъдещото й поведение може да бъде предсказано –
добре известният принцип на детерминизма.
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При хаосът нещата стоят обаче по съвсем друг начин. Тук поведението на
системата (коя и да е система) е напълно непредсказуемо. При хаосът, на практика,
връзките между причина и следствие започват да се разкъсват, като
взаимозависимостта между причината и следствието вече не е еднозначна (допуска
алтернативи). В конкретния случай възниква един фундаментален въпрос, обременен с
крайно тежък научен дискурс, а именно – при хаосът причината и следствието запазват
ли изначалната си детерминираност, т.е. първо и неизбежно действа причината, после
на второ място и неотвратимо се проявява следствието? На пръв поглед изглежда
безспорно, че ако се приеме допускането, че при хаосът причината и следствието
сменят местата си (т.е. следствието детерминира причината и действа преди нея) се
напускат безвъзвратно пределите на научността и се отива в неизбродимите и коварни
зони на ненаучното, даже се навлиза в сферата на окултното, мистиката и профанизма.
Дали обаче това е точно така? Към момента няма напълно еднозначен и всеобщо приет
научен отговор, като се водят ожесточени и особено тежки и затегнати научни дебати.
Все пак можем да отбележим, че синергетиката е в състояние да даде твърде необичаен
отговор на така поставения въпрос и той приблизително е следният – много, много
рядко (все още не знаем точно защо, кога, къде и по какъв начин) причината и
следствието могат да сменят местата си, като следствието също така може да влияя
върху причината при определени обстоятелства (не винаги). Синергетичният отговор се
обуславя от вижданията на тази междудисциплинарна научна сфера за
самоорганизацията, нелинейността, неравновесността, сложността, отвореността,
бифуркационните каскади, теорията на детерминирания хаос, теорията на катастрофите
(Кристофър Зееман) (Zeeman, 1977), теорията на фракталите (Беноа Манделброт)
(Mandelbrot, 1977), теорията на дисипативните структури (Иля Пригожин) (Prigogine,
1969), теорията на автопоезиса (Умберто Матурана и Франсиско Варела) (Maturana and
Varela, 1980) и др.
Експериментално е установено, че за възникването на хаоса е необходимо
фазово пространство с размерност N ≥ 3, т.е. става дума за система (каква и да е
система), която се характеризира с най-малко три променливи.
Възникването на реда в системата „хаос – ред“ по начало много трудно се
поддава на научен анализ и най-вече на научно прогнозиране, като това много точно е
забелязано от Димитър Й. Димитров, който пише черно на бяло: „Социалнохуманитарните науки, основаващи се на класическите и некласическите подходи,
обясняват някои явления, но огромно множество от тях остават неясни.
Закономерностите в кризисното общество като цяло са ясни, но предвижданията
обикновено имат съвсем общ характер.
Хаотичните явления и процеси се нуждаят от научно обяснение, адекватно на
тяхната социалнополитическа сложност. На тази не лесна цел, по наше мнение, днес
най-добре отговаря новият синергетичен подход, релевантен на нелинейното
взаимодействие на социалния ред и хаос. Това е особено актуално в наше време, когато
социумът загубва привичните свойства на стабилност и проявява отчетлива тенденция
към нарушаване на своето динамично равновесие. В хода на реформиране на
обществото управляващият елит като правило игнорира синергетичния характер на
модернизационния процес, което съдържа потенциално непредвидими рискове и
катастрофи. Оттук следва логическият извод за необходимостта от нова гледна точка в
системните преобразувания в кризисното общество. Напълно разумно е да се
предположи, че на феномена бифуркация са по-съзвучни синергетичните идеи и
постановки, акцентиращи вниманието върху нелинейните процеси.
Днес стана ясно, че взаимодействието на реда и хаоса е един от аспектите на
синергетиката, която има работа с процесите, в които множеството субекти действат
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свързано, макар всеки от тях да е относително свободен и да преследва свои собствени
цели. Синергетиката изследва самоорганизиращите се социално-икономически
процеси, които имат алтернативен характер. Притежавайки специфични
характеристики, сложните социални структури имат в същото време нещо общо,
особено в момент на структурно преустройство. Общото се състои в това, че те по
същността на своята фракталност и в период на бифуркации се подчиняват на
универсалните синергетични принципи. Социумът несъмнено се отнася към сложните
фрактални системи, еволюционизиращи в съответствие с нелинейните закономерности.
Възловият момент е фракталността, т.е. подчиняването на универсалните социални
принципи – повтаряемост в главното. Това означава към социалните процеси да се
приложи синергетичният подход основно към тези, които възникват в период на
бифуркации. По същество именно социалната синергетика позволява да се разгледа
бифуркационната проблематика от нова гледна точка, интегрирайки в едно както
еволюционните, така и революционните аспекти на социеталната трансформация.
Подчертаваме – именно еволюционните и революционните аспекти, а не всеки взет
поотделно“ (Димитров, 2010, стр. 119-120).
В крайна сметка можем да кажем, че съществуват два вида хаос: абсолютен
(пълен) и детерминиран (ограничен). При абсолютният хаос се наблюдава безпределен
(пълен) безпорядък, при който е налице пълна не предсказуемост на бъдещото
поведение на системата. При детерминираният хаос също има безпорядък, но той не е
безпределен (пълен), като тук се реализират случайни процеси, част от които могат
(възможно е) да бъдат прогнозирани. От управленска гледна точка най-общо може да
се даде мнение, че абсолютният хаос е принципно неуправляем (не може да се
управлява), докато детерминираният хаос е частично управляем.
Още нещо много съществено – посредством наблюдения и експерименти е
доказано, че много (но не всички!) напълно детерминирани системи, при които напълно
властва реда (порядъка), могат да притежават и да демонстрират понякога напълно
хаотично (безпорядъчно) поведение. Обратното обаче не е вярно – при хаотичните
системи не е възможно пълно (абсолютно) детерминирано поведение. Тази странна
асиметричност в системата „хаос – ред“ все още чака своето прецизно и адекватно
научно обяснение. До сравнително неотдавна науката считаше, че всички системи с
много малки изключения са детерминирани, т.е. подредени, а неопределеното
(случайното) поведение на системата е крайно рядко явление, т.е. хаосът е изключение.
В наши дни това мнение е напълно променено и несъмнена роля за посочената промяна
безусловно се дължи и на постиженията на синергетиката.
4. Известни учени за хаоса и реда в управлението
Алфред Маршал
Алфред Маршал (1842 – 1924) е един от стожерите на маржинализма и
неокласицизма, а и на икономическата наука изобщо. Той е сложен и много
проницателен учен-икономист. Неговият забележителен труд „Принципите на
икономикса“ (според други точното заглавие е всъщност „Принципите на
икономическата наука“) излязъл от печат през 1890 г. във Великобритания и в наши
дни в някои отношения не е загубил от актуалността си (Marshall, 1890). „Принципите
на икономикса“ е нещо като „Библия“ за западните икономисти от първата половина на
ХХ век. В това произведение Маршал, макар и косвено, засяга съвсем фрагментарно и
проблема за възникването на реда в контекста на икономиката. Маршал е икономист
по-скоро на статуквото, за разлика например от Карл Маркс, като той убедено и
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безрезервно вярва в достойнствата на пазарната икономика, напредничавостта на
капитализма, неприкосновеността на частната собственост и тяхната способност да
осигурят стопанския ред, като не позволят на стопанският хаос да вземе надмощие.
Алфред Маршал ясно вижда и не отрича, че капиталистическото общество е
пронизвано от тежки социални проблеми, които водят и до неизбежни диспропорции в
системата „хаос – ред“ (той не използва такава терминология). Според ученият една от
основните причини за това се корени в неравномерното разпределение на богатството.
Маршал дословно пише, че неравномерното разпределение на богатството е сериозен
дефект в икономическото устройство на капиталистическото общество. Алфред
Маршал, както и множество бележити икономисти след него, се „измъчват“ и
занимават с нерешения задоволително и в нашето съвремие научен и практически
проблем – как да се намери златното сечение и компромис между изискванията на
бездушната стопанска ефективност и необходимостта от социална справедливост.
Алфред Маршал не дава задоволителен отговор на така поставения проблем. Не е
изключено обаче този проблем да е принципно нерешим, както от научна (теоретична),
така и от практическа гледна точка. Британецът все пак смята, че бедността може да
бъде надмогната, дори изцяло премахната в рамките на капиталистическата икономика.
Става дума обаче за абсолютната бедност (мизерията), а не за относителната бедност
(недоимъка). Практиката обаче показва, че отнесена към нашата действителност
прогнозата на Маршал не се е осъществила дори в родната му Великобритания, която е
една от най-богатите и най-проспериращите държави на земята. Нещо повече, в
Обединеното кралство и през 2021 г. съществува не само абсолютна икономическа
бедност (мизерия), но и относителна икономическа бедност (недоимък). Капитализмът
(всеки вид капитализъм) явно не може да се справи с тях по принцип, като постоянно и
неотстранимо поражда икономически хаос и непрестанно и систематично създава
стопански диспропорции и неравновесия.
Джон Мейнард Кейнс
Не е възможно да се анализира проблемът за възникването на реда (най-вече в
икономически смисъл) в системата „хаос – ред“ без да се интерпретира творчеството на
Джон Мейнард Кейнс (1883 – 1946). Според почти всички влиятелни изследователи
Кейнс е най-бележитият икономист на ХХ век, като някои експерти го сочат за найзначимият икономист на Новото време изобщо. Можем да дадем мнение, че Кейнс бива
цитиран и анализиран повсеместно, но единици са изследователите, които са прочели
изцяло дори фундаменталните му произведения (както впрочем и творбите на Адам
Смит, на Дейвид Рикардо и на Карл Маркс). Несъмнено е, че Кейнс бива изучаван по
записки, резюмета, реферати, конспекти и обзори, а не в оригинал. Много малко са и
учените, които го промислят в най-дълбоката му същност. За политиците е очевидно,
че те едвам са се докоснали до него и то само една малка част от тях.
Не подлежи на съмнение, че Джон Мейнард Кейнс е автор, който е труден за
разбиране, макар и фундаменталната му разработка „Обща теория на заетостта, лихвата
и парите“ (Keynes, 1936) да е анализирана, тълкувана и популяризирана стотици, да не
кажем хиляди пъти. Телеграфно казано в книгата си Кейнс прави следните изводи и
заключения: Първо, съвкупната икономика може да бъде сведена до три
макропоказатели – стоки, труд и облигации; Второ – усилията за регулация и промяна
трябва да се насочат към краткосрочните въздействия върху икономиката, за сметка на
дългосрочните; Трето – приспособителните механизми, които трябва да повлияят върху
непрекъснато променящите се икономически условия e необходимо да бъдат с акцент
не върху парите, а върху дохода или обема на продукция на стоки и услуги; Четвърто –
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при новите условия общото пазарно равновесие може да бъде разбрано и
интерпретирано единствено като пазарно равновесие при непълна заетост. Всъщност
изводите и заключенията на британския икономист могат да бъдат интерпретирани и
като негови възгледи за постигане на пазарен ред в националното и глобалното
стопанство и преодоляване на пазарния хаос.
Кейнс разширява предмета на икономическата наука, като включва в него т.нар.
депресивна икономика (в терминологията на днешния ден всъщност става дума за
кризисна икономика). Той също така по нов начин формулира условията за
икономическо равновесие, като утвърждава, че равенството на търсенето и на
предлагането може да се установи не само при пълно натоварване на ресурсите, но и
при непълно натоварване на последните. Именно от тази своя теза Кейнс извежда
необходимостта от целенасочена намеса на държавата в икономиката (Гусейнов и
Семенихина, 2008).
Всъщност икономическата теория на Джон Мейнард Кейнс е най-вече
прагматична, като тя дава от задоволителен до отличен отговор (в зависимост от
гледната точка и критериите) на въпроса как да се излезе от фундаменталната
икономическа криза (хаоса), в която изпада икономиката на САЩ по време на Голямата
депресия. Кейнс допринася наново да се възцари реда, както и да се неутрализира
хаоса. Вследствие на това той бил обявен едва ли не за икономически и политически
месия и отрупан с невиждани почести. Изследователят, естествено, като всеки водещ
учен от първа величина имал и много и то могъщи врагове, но те не успели да го
изолират, бламират или дискредитират, макар и такива опити да били правени
непрекъснато.
Разбиранията на Кейнс извършват нещо като коперникански поврат в
тогавашната ортодоксална (неокласическа) икономика, защото сриват и изпращат в
небитието безрезервната вяра на мнозинството икономисти във вездесъщата сила на
конкурентните сили, които от „само себе си“ движели икономиката към устойчиво
състояние (ред) и пълна заетост. Британецът казва и според някои доказва, че
ортодоксалната икономическа визия и наложила се докейнсианска практика
(безрезервно господство на конкурентните сили и на свободния пазар) са
фундаментално погрешни, ето защо е необходима задължителната и безусловната
намеса на държавата, която единствена може да наложи (икономическия) ред и да
възпрепятства появата на (икономическия) хаос.
Джон Мейнард Кейнс непоколебимо вярвал, че държавата е в състояние да
постигне пълна заетост и стабилни цени посредством регулативните механизми на
икономическите променливи. Историята обаче показа, поне досега, че точно тук Кейнс
бърка. Оказа се, че и в началото на ХХІ век комбинацията – пълна (стопроцентова)
заетост и стабилни цени – е невъзможно да бъде реализирана на практика. Логично
възниква и въпросът – това изобщо ще бъде ли някога осъществимо? Струва ни се, че
по-скоро – не.
Вилхелм Рьопке
Немският икономист Вилхелм Рьопке (1899 – 1962) специално се занимава с
проблема за възникването на реда в сферата на стопанството. Той е един от идеолозите
на социалното пазарно стопанство, с изразен германски оттенък и особености. Вилхелм
Рьопке не е против държавното регулиране на икономика, а срещу тоталитарните
тенденции, независимо дали те имат социалистическа или капиталистическа
обусловеност. Поради тази фундаментална причина той подлага на рязка критика т.нар.
от него „фискален социализъм“, а така също и възгледите на Джон Мейнард Кейнс, тъй
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като смята, че хората, които не са асоциирани в някакви мощни съюзи, не могат по
никакъв начин да влияят върху вземането на най-важните стопански решения, от които
често зависи съдбата им.
В студията си „Ключови въпроси на стопанския ред“ Вилхелм Рьопке пише
дословно: „Необходимо е да се реши двойна задача: на първо място: трябва да се
координират стопанските планове и действия (ред на стопанския процес в тесен
смисъл), на второ място: трябва да се разработят стимулите за резултативност. По такъв
начин съвкупният стопански ред представлява система от регулиращи и стимулиращи
сили. Задачата на координацията се състои в това да осигури оптималното използване
на ограничените производителни сили с цел производството на „правилните“ продукти
в „правилните“ пропорции, в нужното място, в нужното време и с използването на
икономически „правилните“ средства.
...Задачата на стимулите за резултативност се заключава в създаването на
условия, които могат да осигурят координация чрез ценови механизъм на максимално
количествено и качествено равнище. Това предполага, че стопанският процес на всички
стадии е снабден с най-мощните движещи сили, чиято природа съответства на нужните
функции (например в случая с предприемачите – моментална и точна реакция на
променящите се условия на търсенето и предлагането, а също така готовност към риск).
...Двете задачи на стопанския ред – координацията и съдействието на
движещите сили – трябва да се отличават една от друга.
...Задачата на координацията – това е интелектуален въпрос, а задачата на
стимулирането – морален“ (Röpke, 1997, pp. 27-64).
Важно е да се отбележи, че според Вилхелм Рьопке стопанският ред е елемент
от общия съвкупен ред, което в наши дни е общоприето научно схващане. Струва ни се
обаче, че възгледите на Рьопке за реда в стопанството като цяло са остарели и не
отговорят на новите реалности на ХХІ век.
Фридрих Август фон Хайек
Особен интерес за разбирането на възникването на реда в системата „хаос – ред“
представляват възгледите на австрийския икономист и философ Фридрих Август фон
Хайек (1899 – 1992). Видният представител на неолиберализма и отявлен противник на
социализма (държавната намеса в стопанството) специално се занимава в своето
обширно и разнообразно научно творчество с проблемите на стихийния (спонтанния)
ред (spontaneous order), интерпретиран от философска, икономическа, политическа и
управленска гледна точка. Възгледите на Фридрих фон Хайек относно стихийния
(спонтанния) ред могат да бъдат открити разхвърляни в множество негови
произведения, като ние ще ги очертаем само в най-общ план и пределно синтезирано
(Хайек, 1997; Хайек 2004).
Съгласно Фридрих фон Хайек съществува една напълно погрешна визия за реда
и неговото възникване, която може да бъде описана накратко така: редът може да бъде
постигнат само посредством използване на външни (екзогенни) сили, като той
предполага наличието на всеобхватна йерархия, което налага използването на
механизмите на командването и подчинението. За Хайек това е авторитарна концепция
за налагане на реда, която лежи в основата на т.нар. от него социален конструктивизъм.
Социалният конструктивизъм, според изследователят, надарява отделният индивид със
свръх способности, които той не притежава (не може да притежава по принцип):
непогрешимост, прозорливост, абсолютна рационалност, чувство за справедливост.
Проблемът е в това, че не съществуват никакви ограничители на визираните свръх
способности, освен разума на човека.
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Хайек е дълбоко убеден, че в обсега на общественото съзнание е налице
„разсеяно знание“, което в крайна сметка води до неопределеност (хаос) и в сферата на
икономиката. Икономическият ред може да бъде постигнат единствено по пътя на
приспособяването към множество фактори с най-различен характер. Проблемът е, че
съвкупността от визираните фактори не може да бъда разбрана и още повече
управлявана от нито един отделен индивид. В съвременният свят на „разсеяно знание“
механизмите, които могат да доведат до обществен и икономически ред, са свързани
само със съгласуваните действия на множество индивиди в рамките на разнообразни
обществено-икономически структури. Възникващият ред е с ендогенна, а не с
екзогенна природа, най-често спонтанен, само породил се и стихиен.
Теоретичните работи на Фридрих фон Хайек са трудни за разбиране дори от
специалистите и изследователите, а сложният стил на изложение на текста затруднява
още повече възприемането им, включително в частта обхващаща системата „хаос –
ред“. Въпреки това неговите идеи оставят забележима диря в икономическите теории
на ХХ век. Той се ситуира в историята на икономическата мисъл като ярък защитник на
индивидуализма и непримирим противник на колективизма.
Хърбърт Саймън
Американският изследовател Хърбърт Александър Саймън (1916 – 2001) е
блестящ учен със забележителни приноси в много широк научен периметър:
когнитивни науки, икономика, мениджмънт, психология, социология, политология,
публична администрация и изкуствен интелект.
Саймън извършва истински прелом в научните разбирания като отхвърля
класическата представа за фирмата като рационално действащ механизъм, която
действа с цел максимализиране на печалбата. Вместо това въз основа на
експериментални данни той доказва, че решенията в бизнес организацията се вземат
преди всичко колективно, а способностите към рационални действия са силно
ограничени от различни обстоятелства с обективна и субективна природа. Именно
поради това процесът на вземане на решения може да доведе единствено до
удовлетворителни, а не до най-добри резултати. В крайна сметка Саймън заключава, че
фирмите поставят пред себе си цели не за максимализиране на печалбата, а се стремят
най-вече към търсене на приемливи решения за разрешаване на възникващите пред тях
сложни проблеми.
Американецът през целия си живот не престава да развива теорията за
решенията (за ограничената рационалност), която и в нашето съвремие не е загубила
актуалност и се счита за фундаментална. Той е бил твърдо убеден, че в класическата
теория за вземане на решения липсва един изключително важен елемент, а именно –
описанието на поведенските и познавателните качества на хората, които обработват
информацията и вземат решенията. Саймън пише дословно: „Първото следствие на
принципа на ограничената рационалност е фактът, че тя изисква построяване на такъв
опростен модел на действителния проблем, който би позволил на човека, вземащ
решение да го разреши. От гледната точка на този модел човекът постъпва рационално.
Само че неговото поведение не е приближаване към оптималната реакция, която
изисква действителната ситуация. За да имаме възможност да предвидим подобно
поведение ние сме длъжни да установим начин за построяване на този опростен модел.
Не подлежи на съмнение, че моделът на ситуацията зависи от такива психологически
променливи като наблюдение, мислене и обучение“ (Simon, 1957).
През 1978 г. Хърбърт Саймън е удостоен с Нобелова награда по икономика за
новаторските си изследвания на процеса на вземане на решения в рамките на
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икономическите (бизнес) организации. По време на връчването на най-високата
възможна награда в науката публично е заявено, че изучаването на структурата на
фирмата и вземането на вътрешно фирмени решения е станало важна задача на
икономическата наука. Теориите и наблюденията на Саймън в областта на вземането на
решения в организациите са приложими в пълна мяра към системите и техниката на
планиране, бюджетната работа и контрола, които се използват, както в сферата на
бизнеса, така и в сферата на държавната администрация. Именно затова те съставляват
добра основа за провеждане на емпирични изследвания. Теорията на Хърбърт Саймън
за ограничената рационалност и в наши дни не е загубила обяснителната си и
прогностична сила, въпреки че в нея се откриват и немалко несъвършенства.
Хърбърт Саймън не използва в своите произведения синергетична терминология
и изобщо синергетичния тезаурус. Не можем да кажем със сигурност дали той изобщо е
бил запознат с основните постулати на синергетиката, но в съчиненията му
категорично се откриват и има налични синергетични елементи. Основният
синергетичен елемент е свързан с крайъгълния камък на собствената му теория в която
той твърди, че лицата вземащи управленски решения принципно не могат (не че не
искат) да вземат рационални (разбирай най-правилни) такива. Това може да се
интерпретира синергетически по следния начин – вземането на управленско решение
става под напора на детерминирани (подредени) и хаотични фактори, в които понякога
решаваща роля играе случайността.
Милтън Фридман
Милтън Фридман (1912 – 2006) също така има своя несъмнен принос в
изследванията на реда в системата „хаос – ред“. Той е най-яркият идеолог на
монетаризма. Изследователят има удивителна професионална биография, като през
1976 г. е удостоен и с Нобелова награда по икономика. Фридман е основател и стожер
на прочутата Чикагска школа, която оставя несъмнена следа в икономическата наука и
в стопанската практика. Според едни тази следа е дълбока и трайна, според други –
повърхностна и мимолетна. Марк Блауг пише, че „Милтън Фридман е единственият
жив икономист, за когото практически са чували всички“ (Блауг, 2008, стр. 316).
Книгата „Капитализъм и свобода“ на Фридман демонстрира способността му да пише и
на популярни икономически теми, разбираеми за много широк кръг от читатели
(Friedman, 1962). Във визираното произведение Фридман се опитва да докаже (доколко
успява е силно дискусионен въпрос), че свободната (неограничената) пазарна
икономика е в състояние да разреши всички проблеми от икономически характер на
модерното капиталистическо общество, включително да създаде траен икономически
ред, както и да отстрани икономическия хаос.
Смята се, макар и да не е общоприето, че понятието „монетаризъм“ е въведено в
научен оборот от американския икономист Карл Брунер през 1968 г. за да обозначи
методологичен подход, който поставя „паричната маса като решаващ фактор за
детерминацията на икономическата конюнктура“ (Brunner, 1968, р. 262).
Има различни начини да бъде анализирана и интерпретирана една икономическа
теория, но вероятно монетаризмът най-лесно може да бъде обяснен с две думи, а
именно, като се каже, че той е крайно антикейнсианство. Милтън Фридман e напълно
убеден, че кейнсианството e дълбоко погрешна икономическа философия и
икономическа практика, която трябва да бъде заменена с колкото се може повече
свободен пазар, с неподправен и истински либерализъм и в крайна сметка с добре
познатото laissez-faire. Както нашите читатели се досещат Джон Мейнард Кейнс също
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не е пожален и е подложен на агресивна, даже разюздана критика от представителите
на Чикагската школа. Монетарното верую, в контекста на системата „хаос – ред“, не е
никак сложно за разбиране – монетаризмът води до хармоничен ред, кейнсианството –
до неизбежен хаос.
Монетаристите безусловно вярват, че най-важната роля в капиталистическата
икономика е отредена на парите. Всичко произхожда от парите и всичко се променя
чрез парите. Те са алфа и омега, начало и край, първото и последното, сегашното,
настоящето и бъдещето. Монетаристите постулират, че промяната на масата на парите
чрез ефекта на реалните касови остатъци неминуемо води до изменение на разходите и
на номиналните доходи. Основната цел на икономическата политика, според тях, е
поддържането на стабилното равнище на цените. Такава политика може да бъде
постигната само в случай, че се осигури стабилност на паричното обръщение. Обемът
на паричната маса задължително трябва да се намира под контрола на централната
(държавната) банка. Необходимо е последната постоянно и внимателно да следи
визираната парична маса и безкомпромисно, бързо и решително да се намесва, когато
това е необходимо.
По наше мнение монетаристите не казват нищо принципно ново, тъй като на
всеки грамотен икономист, а и не само такъв, му е пределно ясно, че парите имат
голямо значение, понякога решаващо. Приносът на монетаристите всъщност се
заключава в това, че те казват и в определена степен доказват, че трябва да се даде
приоритет на кредитно-паричната, а не на фискалната държавна политика. По
съждението, естествено, може много да се спекулира, а дискурсът като че ли няма край.
Изходните принципи положения на монетарната икономическа теория са
следните:
Първо, пазарната икономика сама по себе си е устойчива, саморегулираща се и в
нея иманентно присъства стремежът към ред. Второ, държавата не бива да се намесва в
икономиката. Колкото по-малко държава, толкова по-добре. Държавата е основният
източник на хаос. Ето защо за да разцъфти реда в държавата, то тя трябва да се намесва
колкото се може по-малко. Трето, главният регулатор в икономиката са парите. Те са
главният приоритет и най-важният инструмент за въздействие, вкл. в системата „хаос –
ред“. Четвърто, регулирането на икономиката (установяването на икономическия ред)
трябва да се изгражда въз основа преди всичко върху дълговременните задачи, а не въз
основа на текущите, тъй като последствията от колебанията на паричната маса се
проявяват със закъснение, а не незабавно (наличие на лагове). Пето, мотивите за
икономическото поведение на хората трябва да се изучават. Шесто, търсенето на пари
се обуславя от икономическите потребности на хората. Търсенето на пари е
относително стабилно явление. Върху него влияят три фактори: Първи фактор –
абсолютното равнище на цените; Втори фактор – обемът на производство; Трети
фактор – скоростта на циркулация (обръщане) на парите, която зависи от тяхната
привлекателност за хората, но най-вече от големината на лихвения процент.
Отношението на монетаристите към възникването на реда не e съвсем ясно
определено. Вижданията им са свързани в най-общ план отново с парите и монетарната
политика. Истински шок например предизвиква през 1963 г. книгата на Милтън
Фридман „Монетарна история на Съединените американски щати: 1867-1960“, която е
написана в съавторство с Ана Шварц (Friedman and Schwartz, 1963). В това обемисто
съчинение се твърди, че Голямата депресия в САЩ от 30-те години на ХХ век и
появилия се хаос до голяма степен са предизвикани от погрешната монетарна политика
на Федералната резервна система, т.е. от самата американска обществена (публична)
система.
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Можем да обобщим, че за монетаристите фундаменталната причина за
възникването на реда е адекватната парична политика на държавата. Това обяснение,
обаче, ни се струва прекалено елементарно. Казано накратко – разбиранията на
монетаристите за хаоса и реда са ефектни и ярки, на пръв поглед дори изглеждат
правдоподобни, но в крайна сметка се оказват повърхностни и напълно погрешни.
Заключение
Накрая можем да направим следните кратки изводи:
1. Хаосът и редът са от най-използваните категории в синергетиката, а
посредством нея – преминават и в други научни области, вкл. в сферата на
управлението.
2. Синергетиката предлага съвсем ново, дори в някои отношения чудновато
разбиране за хаоса и реда в управлението, в сравнение с традиционното (класическото)
схващане.
3. Хаосът не само разрушава, но и изгражда, развива и твори. Той може да се
използва за целите на управлението, наравно с реда.
4. Управлението е непрекъснат преход между хаоса и реда, който преход е със
синергетична природа. За да се управлява трябва да се познават и регулират (доколкото
е възможно) преходите между хаоса и реда.
5. Раждането на новият ред в управлението (какъвто и да е ред) не е
предизвикано от някаква външна сила, а има естествен и непреднамерен характер.
6. Във всяка система на управление непрекъснато, неотменимо,
спонтанно/детерминирано протичат и се редуват процеси на йерархизация и на
дейерархизация, предизвикани от бифуракции, чрез които се достига до прости и/или
странни атрактори.
7. Принципът на подчинението е средоточието (възелът) на синергетичното
разбиране за управлението. С определянето на параметрите на порядъка (реда) се
описва (може да се опише) поведението на всяка една система.
8. Абсолютният хаос е принципно неуправляем (не може да се управлява),
докато детерминираният хаос е частично управляем.
9. В практиката на управлението (всякакво управление) съществуват явления и
ситуации, които не могат да бъдат управлявани по никакъв начин.
10. Много известни учени са изследвали пряко или косвено проблема за
възникването на хаоса и реда в управлението и техните преходи. Те дават различна,
понякога коренно противоположна интерпретация на тази сложна и заплетена
проблематика.
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ТУРИСТИЧЕСКИ КЛЪСТЕР „ДОЛИНА НА ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ
И НА РОЗИТЕ“ – РЕСУРСИ И АТРАКЦИИ
Мария Воденска
Abstract. The core of any tourist destination are the natural and man-made tourist resources
and the related attractions. They are the main objects attracting tourists and the main motive
for undertaking a tourist trip. Therefore, their evaluation and protection are very important.
The evaluation and protection always start with a full inventory and identification of the
existing resources. The complex combination of resources, attractions, services, facilities etc.
form the basis for the formation of tourist clusters. They can be within the territory of one
tourist destinations or can cover more than one destination. The cluster of the Valley of the
Thracian kings and the Rose Valley has numerous and unique tourist resources and
attractions. They can facilitate the development of various diverse types of tourism and
tourism activities. The paper deals with the main tourist resources – natural: relief, climate,
waters, flora, and fauna and man-made which are classified according to the period they were
created and their type.
Keywords: tourist resources, attractions, tourism development, tourist routes, tourist cluster
Клъстерът Долина на тракийските царе и на розите обхваща територията от
страната, която е с най-благоприятни условия за отглеждане на розата и други
етерично-маслени култури, поради което на международния туристически пазар
районът е известен като Долината на розите. Съхранената природна среда предоставя
широки възможности за развитие на екотуризма, а съчетанието на природните
компоненти го прави атрактивен за спортен и приключенски туризъм. В същото време
е налице общност в историческото и икономическото развитие на района от траките до
наши дни, поради което повсеместно се откриват обекти и паметници, свързани с
хилядолетната ни история, най-значимите от които са свързани с тракийската култура,
възрожденския бит и изкуство, и борбите за национално освобождение. Културното
наследство разкрива възможности за обособяване на тематично предлагане, на основата
на многообразието от обекти и атракции, включително основани на местните традиции,
фолклор и занаяти. Нещо повече, археологическите разкрития и проучването на
тракийските гробници доведоха до завоюването на световна известност на района и под
името Долината на тракийските владетели.
Клъстерът представлява част от Средногорския туристически район, а в найновото райониране, предложено през 2008 г., но все още не официално утвърдено, той
попада в район Тракия, в подрайон Подбалкански полета. Основната продуктова
специализация на район Тракия е: основен - културно-познавателен; допълнителни СПА и балнеолечебен, винен и гурме, селски туризъм, фестивален туризъм.
В Стратегическия план за развитие на културния туризъм в България от 2009 г.
територията на разглеждания регион формира преобладаващата част от един от найважните ЛоКуС-и (местни културни системи), а именно ЛоКуС 2 „Долината на
тракийските царе”, който има потенциала да преследва лидерска позиция в своята ниша
чрез валоризиране на значимите исторически ресурси от тракийската цивилизация и
запазените в този край национални традиции.
Посочените аргументи дават основание за обособяване на туристически клъстер
Долина на тракийските царе и розите, а именно:
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•
•

•
•

Налице е комплекс от взаимно свързани и допълващи се природногеографски, социално-икономически и културно-исторически условия и
ресурси;
Териториална компактност и предлагане на интегриран туристически
продукт, наличие и/или възможност за развитие на атракции, които могат да
осигурят възможности за различни и разнообразни рекреационни дейности с
по-голяма продължителност на туристическия престой и да привлекат
чуждестранен и вътрешен туристически контингент;
Наличие на изградени връзки между отделните териториални части на
клъстера, особено от гледна точка на движението на туристическите потоци;
Клъстерът е достатъчно голям, за да може да бъде разпознаваем на пазара и
да може да се промотира и рекламира като единна туристическа дестинация
и интегриран комплексен туристически продукт.
Природни туристически ресурси

Релефът в така обособения клъстер е изключително разнообразен и варира от
котловинно-долинен до планински. Територията му включва южните склонове на
Стара планина, част от Задбалканските котловини (на запад от рида Козница и на изток
до рида Межденик), както и северните полегати склонове на Същинска Средна гора и
Сърнена гора.
От запад на изток надморската височина на котловините се понижава.
Карловската котловина обхваща площ от 280 км2 и се огражда на север от най-високата
част на Стара планина – Троянска и Калоферска планина, на югозапад – от Същинска
Средна гора, а на югоизток – от Сърнена гора. На запад планинският праг Козница, а на
изток Кръстец (Стражата) я отделят от съседните подбалкански котловини. Средната
надморска височина на Карлово е 380 м.
Казанлъшката котловина е една от най-живописните и най-голямата от
Задбалканските котловини. Наподобява голямо долинно разширение и затова е
наречена Казанлъшка долина. Надлъж през нея тече река Тунджа, която извира от
Калоферския Балкан. Намира се на средна надморска височина 350 м. На север е
оградена от мощните и стръмни склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина, а
на юг - от полегатите и значително по-ниски склонове на Средна гора.
Една от природните забележителности над с. Турия, общ. Павел баня, е
местността „Пиростията“ в която има 3 големи изправени камъка и един, лежащ върху
тях, под формата на пиростия. В легналия камък дори по време на суша има вода.
Твърди се, че който пие от нея, ще се изцери. На около километър път има оформен кът
за отдих - маси, пейки и чешма, а вековният защитен растителен вид „Кичест габър“ е
рядко срещано дърво в едноименната местност. Намира се край пътя вляво на 7 км. от
с. Турия. До него има място за отдих. От там се стига до местността „Каваклийка“ и х.
Каваклийка. Не бива да се пропускат и скалните пирамиди край селото, наречени Ярът.
В землището на с. Скобелево в същата община се намира скалното образувание
„Пеещите скали“. Там се намира и пещерата „Каменната къща“.
Друго интересно образувание в община Павел баня е Тъжанското ждрело живописен пролом в най-източната част на резерват Джендема, образуван от река
Тъжа. Горното течение на река Тъжа представлява всечена речна долина – прочутите
Тъженски теснини, с дължина 2.5 км и дълбочина 300-400 м, където попада и скалният
ръб Козя стена. Това ждрело е изключително живописно, а склоновете, спускащи се от
двете страни на реката, образуват непристъпни пропасти с дълбочина стотици метри.
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Тъжанско ждрело е покрито с широколистни гори, съставени от бук, дъб и габър. По
непристъпните склонове се намират няколко величествени скални кули. По-интересни
са Купните, Козята стена и Паунов камък, на който е съществувала древна крепост с
изсечени в скалата помещения, които личат и днес. В западната част на ждрелото се
намират едни от най-величествените каскади от водопади. В този изолиран каньон се
намира една от най-богатите екосистеми в Стара планина.
На изток, на височина около 510 м надморско равнище, е разположена
плодородната Стремска долина. Билото на Балкана тук е увенчано с едни от найличните старопланински върхове, като се почне от в. „Добрила“ /1 868 м/, в.
„Амбарица“ /2 166 м/ и се стигне до суровия и труднодостъпен в. „Ботев“ /2 376 м/.
Това всъщност е най-красивата, най-привлекателната каменна приказка, където
старопланинският пейзаж се доближава най-плътно до алпийския релеф.
Разнообразният релеф на района предполага наличието на възможности за
практикуване на различни рекреационно-туристически дейности в течение на цялата
година.
Климат
Клъстерът попада в климатичния район на Източните задбалкански полета, на
европейско континенталната климатична област в България. Той е на границата на два
климатични пояса – умерено континентален и преходно континентален, който
преобладава и се дължи преди всичко на закътаността на Задбалканските котловини
между двете планински вериги на Стара планина и Средна гора. Средните годишни
температури варират от 11.4оС в Карлово до 10.8-10.7 оС в Павел баня и Казанлък.
В района духат умерени ветрове. Преобладава северният, който населението
нарича „шипченски“. Има южни ветрове, които духат при нахлуването на
субтропичната въздушна маса рано напролет и причиняват стопяване на снежната
покривка, а през лятото засушаване.
Сезоните са ясно изразени - лятото е топло, а зимата - умерено
студена. Средната температура през януари е от -1 оС до +1.5 оС, а през юли около 21-22
о
С. Лятото е доста топло, освежавано от планинско-долинния вятър, водната маса на
близките язовири и залесените склонове на планините. Валежи падат рядко. Зимата е
умерено студена, но се чувства осезателно, поради слабата ветровитост. Пролетта
настъпва към средата на март, а топлата и слънчева есен продължава докъм средата на
ноември. Характерни за този район през пролетта са сравнително ранното устойчиво
задържане на температурите над 5оС (първата половина на март) и над 10оС (първата
половина на април), но късните пролетни мразове са често явление.
През есента средната температура над 5оС се задържа до втората половина на
ноември, а над 10оС - до края на октомври. Зимата е по-мека, със сравнително малък
брой дни със снежна покривка - около 25 дни годишно, по-малка дебелина на снега,
ниски абсолютни минимални температури, сравнително по-малка сума на зимните
валежи. Максимумът на валежите е през юни, а минимумът - през февруари и март.
Преобладаващата посока на ветровете е от северозапад.
Годишно за района количеството валежи е малко под средното за страната
(поради характерната валежна сянка, предизвикана от Стара планина) - около 630 мм.
средногодишно, като през лятото преобладават валежите през първата му половина.
През втората половина на лятото и началото на есента има продължителни
засушавания. Сумата на зимните валежи се движи от 100 до 130 л/кв. м. Облачността и
относителната влажност на въздуха са умерено изразени, мъгливостта е слаба - около
22 дни средногодишно, а продължителността на слънчевото греене е твърде голяма Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2021, https://spisanie-su.eu
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над 2200 часа средногодишно. Средната относителна влажност на въздуха е 50-60%,
абсолютната - 4-12 мм.
Прохладното лято във високите части и меката зима, съчетани с разнообразието
на релефните форми, наличието на минерални извори, чистият въздух (поради липсата
на промишлени предприятия), както и културно-историческите забележителности в
целия разглеждан район обуславят развитието предимно на рекреационен и пешеходен
туризъм.
Води
Съществено богатство на територията на разглеждания район със стратегическо
значение са наличните повърхностни води, представени от р. Стряма, р. Тунджа и
притоците и р. Тъжа, р. Габровница и р. Турийска, които заедно с подпочвените води
по речните тераси притежават добри питейни качества.
На територията на клъстера се намират голям брой природни водни феномени,
обявени за природни забележителности. Най-известни са водопадите, наричани
пръскала:
• Райското пръскало – в резерват „Джендема“ с надморска височина 1700 м.
• Голям Джендемски водопад – в резерват „Джендема“ с надморска височина
1450 м.
• Пръскалото – в резерват „Стара река“ с надморска височина 1700 м.
• Сучурумското пръскало – над гр. Карлово с надморска височина 480 м.
• Сувачарското пръскало – с надморска височина 1200 м.
• Сухата пещера – с надморска височина 1300 м.
• Водната пещера – с надморска височина 1100 м.
• Големият скок – община Мъглиж.
Най-известно е Райското (Калоферско) пръскало, което е най-високият водопад
на Балканския полуостров. Намира се в Централната част на Стара планина в
подножието на първенеца на планината - връх Ботев, на територията на национален
парк Централен Балкан. Райското пръскало принадлежи към територията на резерват
Джендема, който е резерватът с най-голяма надморска височина в парка. Пръските на
водопада, падащи от невероятната височина от цели 124,5 метра създават неописуема
красота и удивление у туриста.
Райското пръскало е известна природна забележителност и привлича множество
туристи от страната и чужбина. Водопадът е подходяща дестинация за любителите на
походи, скално катерене, екотуризъм, парапланеризъм и за всички, които просто обичат
планината и свежия планински въздух. Райското пръскало е най-пълноводно през
летните месеци, затова и през този период е най-посещавано от туристи.
Голямо богатство на района са топлите и лековити минерални извори и води.
Изградени са редица балнеоложки центрове като град Баня, община Карлово, известен
и като Карловски минерални бани заради туристическото значение на селището.
Град Павел Баня е класифициран като балнеоложки център с национално
значение заради високото качество на термоминералните води в него.
От седемте естествени сондажни хидротермални източника бликат минерални
води с аналогична физико-химична характеристика – с температура от 50 до 61оС и
общ дебит 950 л/мин. Водите се характеризират като слабо минерализирани,
хипотермални, радонови, силициеви и флуорни. Курортът е профилиран за лечение на
дегенеративни и възпалителни ортопедични заболявания на опорно-двигателния
апарат, на периферната нервна система, на гръбначния мозък и др.
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На територията на община Казанлък има находище на топла минерална вода с
действащи 5 геотермални сондажа с общ дебит около 28 л/сек и температура при
изворите от 45ºС до 75ºС. Минералните извори в с. Овощник са познати от началото на
ХІХ в., водата е една от най-богатите в Европа на флуор, с РН 8,4 и е уникална с това,
че почти няма различия в анализите отпреди 70 години и сега.
Предвид непосредствената близост на минералните извори до културноисторическите атракции в община Казанлък, налице са отлични възможности за
комбиниране на различни видове туризъм и взаимно допълване на продукта, предлаган
от отделните туристически центрове.
Тук са построени и 20 микроязовира. Най-голям в района и един от найголемите в страната е язовир „Копринка“ на р. Тунджа.
Строежът на язовира, намиращ се на територията на община Казанлък, завършва
през 1956 г. Намира се на 7 км западно от град Казанлък в непосредствена близост до с.
Копринка, чието име носи днес и на около 300 м. южно от подбалканският път София Бургас. Дължина - около 7 км; площ - 11,2 км2; полезен максимален обем - 140 000 000
м3; дълбочина – от 44 м до 78 м. Язовирната стена позволява посетителите да минават
свободно от северния към южния бряг на съоръжението и да се наслаждават на
панорамни гледки. Особено впечатляващи са пролетните и есенни залези. При строежа
на язовира е открита столицата на тракийското одриско царство - Севтополис. Градът е
основно проучен и намерените в него ценности днес се пазят в Историческия музей, но
самият град е под водите на язовира. Близостта на язовир Копринка до Казанлък го
прави привлекателно място за жителите и гостите на Казанлък. Съчетанието борова
гора и вода прави престоя край него пълноценен. Постоянните по посока и сила
въздушни и водни течения дават възможност за практикуване на водни спортове като:
яхтинг, уиндсърфинг, плуване, подводно гмуркане, делта– и пара-планеризъм, водни
колелета, джетове. Незабравими мигове очакват любителите на риболова. Освен
типичните за река Тунджа мряна, кефал и уклей има шаран и бяла риба, понякога с
впечатляващи рибарите размери. В последните десетина години някои улавят и доста
едри сомове. През пролетта край язовира може да се наблюдават прелетни птици –
лебеди, щъркели, корморани, диви патици. През зимата любителите на лова на диви
патици могат да се възползват, през разрешеното за това от закона време, от
мигриращите ята, стрелкащи се над езерото.
Аква паркът е новата атракция на гр. Казанлък. Изграден на мястото на стария
плаж, Аква паркът по размери и атракциони е ненадминат на Балканския полуостров.
Пуснат е в експлоатация през 2006 г. и привлича жители, гости и туристи от всички
краища на България. Аква паркът е разположен на площ от 20 дка. Оборудван е със
съблекални, душове с минерална вода, два лекарски кабинета, 2 джакузита и масажни
зали, ресторант с капацитет 800 души и дискотека. Общият брой на големите басейни е
5 (единият – с олимпийски размери). Най-атрактивният (с дълбочина до 1.60 м и
дължина 50 м) е свързан с басейн за деца с дълбочина 50 см и за бебета с дълбочина 20
см. Има 3 бара (единият – воден), 4 водни пързалки и играчка-окотопод. Аква паркът е
построен в непосредствена близост до минералните извори и всички басейни се
захранват с минерална вода. Разполага със собствен паркинг. Предстои построяването
на хотелска база от три сгради, най-голямата от които ще бъде 4-звезден хотел.
Биогенни условия и ресурси
Многообразието на релефа и климата определя наличието на голямо биологично
разнообразие в разглежданата територия.
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Характерът на растителността в района и нейното географско
разпространение се обуславят от особеностите на почвено-климатичните условия и от
значителната пряка или косвена намеса на човека.
Следи от естествената растителност се наблюдават покрай р. Тунджа и
р. Енинска, представени от влаголюбиви горски видове - върба, топола и елша.
В
равнинно-хълмистия горски пояс преобладават смесени гори от цер, благун, зимен дъб.
Във височинно отношение следват гори от зимен дъб, смесени широколистни гори от
бук, благун, габър, мъждрян, бук, зимен дъб и явор. В най-горния среднопланински
горски пояс преобладават буковите гори, в по-високите части смесени със смърч.
Върху ливадните площи се установяват редица естествени тревни растения –
детелина, великденче и др. В планинската част изобилстват и лечебните растения
(мащерка, равнец, риган, жълт кантарион), диворастящи горски плодове и гъби, които
могат при подходящо използване да бъдат източник на доходи за местното население,
както и да се включат в дейности, свързани с отдиха и туризма, в т.ч. и за развитие на
алтернативни форми на туризъм – селски и еко туризъм.
Климатичните условия и разнообразният релеф предопределят богатото
фаунистично разнообразие на района. Срещат се 49 вида бозайници, 18 вида влечуги,
11 вида земноводни, 227 вида птици. Река Тунджа, язовир „Копринка“ и горните
течения на чистите планински реки обуславят голямо видово разнообразие на рибите –
шаран, кефал, червеноперка, сом и др.
По високите части на Стара планина се срещат сърна, благороден елен, дива
свиня, дива котка, лисица, златка, мечка, дневни и нощни хищни птици, както и
различни земноводни и влечуги. В равнинните части се срещат полска чучулига, полска
и сива врана, таралеж, къртица, див заек и много други.
Резервати и защитени територии
Национален парк „Централен Балкан“
Разположен е на площ от 716 кв. км. в сърцето на България в Централна Стара
планина и обхваща вековни гори, прорязан е от шеметни водопади и дълбоки каньони,
просторни билни пасища и низ от сурови върхове, сред които е и най-високият в Стара
планина – вр. Ботев. Той е един от трите национални парка (втори по големина).
Сред величествени пейзажи националният парк опазва първични местообитания
на редки и застрашени видове и съобщества, саморегулиращи се екосистеми,
притежаващи изключително биологично разнообразие със световно значение за
науката и културата. В него има девет строги резервата: Боатин, Царичина, Козя стена,
Стенето, Северен Джендем, Пеещи скали, Соколна, Джендема, Стара река, които
заемат една трета от площта му. Национален парк „Централен Балкан“ е една от найценните и най-големи европейски защитени територии.
Други резервати са:
• „Чамджа“ - обявен за запазване на рядко естествено находище на черен бор;
• „Стара река“ – тук са находищата на повече от 45 растения от Червената
книга, като 20 от тях не се срещат в други страни. Гръбначните животински
видове в резервата са около 65. От грабливите птици тук се наблюдават –
скален орел, белоопашат и обикновен мишелов, голям и малък ястреб, осояд,
сокол орко, бухал. Срещат се така също кафява мечка, вълци, лисици, диви
кози, сърни, язовец, белка, керкенез, гарван. От този резерват са чести
съобщенията за присъствие на рис, считан за напълно изчезнал от страната
ни в края на четиридесетте години на миналия век;
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•
•

„Каменщица“ - с площ 10 184 дка горски фонд, разположен в землището на
с. Енина. Обявен е с цел опазване на характерни екосистеми от горун, както
и находища на редки и защитени растения и животни;
„Лешница“ е с площ 3900 дка, в горския фонд на землището на с. Ясеново.
Разположен е във водосбора на р. Лешница и съхранява разнообразни и
характерни екосистеми в нископланинския горски пояс на Шипченския дял
на Стара планина, както и находища и местообитания на редки и защитени
видове. Горските екосистеми включват основно бук, габър, зимен дъб,
мъждрян. Основният дървесен вид - обикновеният бук е на средна възраст
160 години.

Екопътеки и туристически маршрути
На територията на района има изградени няколко екопътеки и са разработени
различни туристически маршрути.
В община Карлово екопътеките са „Адреналин“ в Карлово и „Бяла река“ в
Калофер. Първата е тип “Via ferata” и осигурява достъп до интересната природна
забележителност – водопад „Стария Сучурум“. Пътеката минава покрай самата река,
като в каньонообразните места придвижването става по скалите над водата,
посредством използването на естествените скални корнизи и допълнително изградени
опорни точки и площадки. Дължина – 1263 м.
Екопътека „Бяла река“ също е обект на специализиран туризъм. Намира се близо
до Калоферския манастир. Маршрутът отвежда дълбоко в ждрелото на Бяла река. Има
изградени осем дървени моста, разработени са и две интерпретативни теми –
„Ждрелото на Бяла река“ и „Дендрология“, които по атрактивен начин запознават с
уникалното природно богатство на Централен Балкан. Минава през едни от найкрасивите и живописни местности през по-безопасната част на „Джендема“.
Екопътеката е с много добра инфраструктура и с интерактивни образователни
игри за деца и възрастни, представящи флората и фауната на този район. На
разположение на туристите са високопланински водачи с професионална екипировка.
Дължината на пътеката не натоварва дори и неподготвените туристи, тъй като тя е само
1,83 км и разполага с предостатъчно места за почивка.
В община Павел баня през 2006 г. е открит невероятно зрелищният
интерпретиран маршрут - екопътека „Бабско пръскало“. Отвежда в югоизточната част
на Националния парк, южно от масива Триглав. Представя безлесната зона, уникалното
Тъжанско ждрело и водопада Бабско пръскало. Маршрутът е кръгов, разположен
между 1 193 и 1 519 м н. в., с продължителност на прехода около 4 – 4,5 часа.
Карлово и Калофер са важни пунктове за много маршрути в областта на
националния парк „Централен Балкан“ - към хижа „Рай“, връх Ботев, водоскока Райско
пръскало, както и към резервата „Джендема“ и още много маршрути - „Из Розовата
долина“, „История“, „Бузовград/Мегалитът“, „Крън – Бузлуджа“, „Енина – Бузлуджа“ и
др.
В община Сопот има условия за парапланеризъм (местността „Почивалото“) и
междинна станция (на 1389 мнв) на въжената линия до хижа Незабравка в Стара
планина.
В община Мъглиж има няколко маршрута, съчетаващи природните красоти с
различни исторически забележителности и започващи от северния край на Мъглиж и
местността „Баралъка“. Барите са прекрасно място за отдих — красиви поляни, пенлив
водопад, действаща бара. Оттук има няколко възможности за туристически излет.
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***
Въз основа на направения кратък преглед може да се обобщи, че природнорекреационните ресурси в района са предпоставка за развитие на разнообразни форми
на туризма: eкoтуризъм, природно-познавателен, приключенски, ловен, спортен,
балнеоложки и спа туризъм. За съжаление обаче, наличният природен потенциал не се
използва достатъчно за развитието на туризма.
Антропогенни туристически ресурси
Социално-познавателни обекти и явления
Към социално-познавателните обекти и явления се отнасят местните традиции и
фолклор, спецификите в поведението на местното население, породени от
съжителството на различни общности, местните кулинарни специалитети, културните
институции и др. Всички те могат да привлекат интереса на туристите, да разнообразят
престоят им, а в някои случаи са основен мотив за посещение на региона.
Културни институции (читалища, музеи, художествени галерии и
самодейност)
На територията на туристическия клъстер има множество действащи културни
институции, съхраняващи местното културно наследство – читалища, музейни сбирки
и художествени галерии, разположени преди всичко в общинските центрове.
Художествената самодейност е представена от битови певчески, танцови, кукерски,
театрални и др. видове състави.
Народно читалище „Васил Левски“, Карлово, основано през 1861 г., продължава
традициите на възрожденското читалище и Ученолюбивата дружина като огнище за
просвета и култура.
Градската художествена галерия в гр. Карлово има собствен статут и сграда.
Открита е през 1991 г. Притежава повече от 600 художествени произведения (живопис,
графика и скулптура) на изявени български творци.
Историческият музей на гр. Карлово има стогодишна история и дава
възможност да се проследи историята на Карловския регион. Представено е
археологическото наследство на Стрямската долина от праисторическата, античната и
средновековната епоха.
Най-новият музей в Калофер е Къщата на историята. Той представлява
своеобразен етнографски и културен център, пресъздаващ традициите от далечното
минало, съчетано с бита, нравите и облеклото на прадедите ни.
По-интересни музейни експозиции и комплекси са Джанановата къща в с.
Габарево, комплексът „Бащино огнище“ със запазен автентичен старинен вид в с. Тъжа,
където има постоянна картинна изложба и се провеждат културни събития.
В община Казанлък за посещение се препоръчва историческия музей „Искра“,
който съхранява в себе си намерените тракийски съкровища, както и находки,
проследяващи вековната история на района. Художествената галерия е една от найбогатите в страната, с постоянна експозиция от картини на известни художници,
родени в гр. Казанлък.
В Казанлъшкото педагогическо училище (1883) е издигнат първият в България
паметник на солунските братя св. св. Кирил и Методий.
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В Музея на розата може да се проследи историята на розопроизводството в този
край.
Интерес представляват и следните обществени и културни институции в община
Сопот - „Занаятчийски еснафъ“ (осн. 2005 г.), помещаващ се в къщата на Иван
Загубански, Рокерски клуб „Траки“ и Клуб по парапланеризъм „Скайномад“.
Мъглиж разполага с една от най-богатите сбирки от минерали в България.
Дарена е на града от академик Йовчев, родом от Мъглиж. Сбирката е изложена в
сградата на читалището.
Възрожденски къщи и паметници
Националният музей „Васил Левски“ се намира в родната къща на Апостола в
западната част на Карлово, по пътя за Сопот. Отворена е като музей през 1937 г.
В гр. Калофер се намира Националния музей „Христо Ботев“, изграден на
мястото, където се е намирала последната къща на Ботевото семейство.
Друга местна забележителност е Музеят на просветното дело, който се
помещава в едно от първите училища в България, построено през 1848 г. Негов
основател е бащата на Христо Ботев - даскал Ботьо Петков. Запазена е и неговата къща.
Интерес представлява и паметникът на Калофер войвода, дал името на града.
Културният комплекс „Село Турия - село музей“ в община Павел баня обхваща
сградите на читалище „Чудомир“, родната къща на Чудомир, зала „Нашенци“ и храм
„Свети Великомъченик Димитър“.
Интерес в Казанлък представлява Етнографският комплекс „Кулата“ –
възрожденска къща с двор. Атракцията е почерпка на туристите с ликьор и сладко от
рози, а по време на Празника на розата се прави демонстрация на примитивно
розоварене.
Тук също има музей на Чудомир, могат да се посетят родните къщи на
художниците Дечко Узунав и Ненко Балкански, на композитора Петко Стайнов.
Запазено е и Девическото училище (Радиното училище от романа „Под игото“ на Иван
Вазов) с експозиция, както и възрожденските къщи – Фратева, Данова, Неделкова.
В гр. Сопот се намира и къщата музей „Иван Вазов“ с експозиция за живота и
творчеството на Патриарха на българската литература. Направен е и паноптикум
„Бръснарницата на хаджи Ахил“. Запазена е и Дядовата Стоянова воденица, описана от
Иван Вазов в романа „Под игото“.
Местни занаяти и съхранени традиции и обичаи, съвременни атрактивни
производства
В района са съхранени множество уникални и традиционни занаяти и
производства, а така също са развити и нови, които представляват атракция за
туристите.
Казанлъшкият регион добива своята световна известност благодарение на
развиваното от повече от три столетия розопроизводство и производство на розово
масло, една от най-важните компоненти на водещите световни марки парфюми и
съставка с изключително ценно приложение в козметиката и фармацевтиката.
Пренесена от Индия през Персия, Сирия и Турция, маслодайната роза намира тук
всички благоприятни за виреене условия - подходяща температура, висока влажност и
леки песъчливи канелено-горски почви. В региона има традиции в производството на
етерично-маслените култури. Освен розовите, има съществени лавандулови
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насаждения. Отглеждат се още мента, копър, резене, салвия, маточина, шипка и голям
брой билки и подправки.
В началото на месец юни на туристите се предлага участие в розобер, посрещане
на празника на розата, както и разходка в розоварна, дегустация на розово сладко,
сироп и даже ракия от рози.
Община Павел баня е един от центровете на розопроизводството и розоваренето.
На територията на общината са засяти над 5 000 дка розови масиви и над 2 000 дка
други етерично-маслени култури. В момента функционират 9 розоварни в гр. Павел
баня, с. Скобелево, с. Манолово и с. Търничене. Две от тях са отворени за посещение розоварна „Еньо Бончев“ - с. Търничене и „Дамасцена“ - с. Скобелево.
Розопроизводството в община Павел баня е един от основните отрасли на икономиката
на общината.
В работещата дестилерия „Дамасцена“, всеки посетител може да наблюдава
производството на етерични масла, както по съвременни технологии, така и по начина
на производство от преди 300 години. Заедно с това може да тества различните видове
етерични масла, да се запознае с тяхното предназначение, да разгледа музейната
експозиция от производство и съхранение на розово масло, както и етнографската от
традиционни старинни занаяти, характерни за този край.
В община Сопот се практикуват занаяти, известни още от Възраждането –
гравюра върху дърво и метал, ножарство, дърворезба, изработка на дървени съдове.
Изработката на сувенири, медни атрибути, бурета и каци за вино, красиво гравирани
ножове, както и типичните български гозби на домакините оставят у посетителя
незабравими спомени за този край.
В Калофер добре запазени през годините са типичните български занаяти и
традиции. Посещаването в ателиетата за плетене на прочулата се и зад граница
калоферска дантела и тъкане на традиционните селски черги и китеници са част от
атракциите в района.
От съвременните производства интерес представлява щраусовото ранчо
„Четири сезона“, което се намира в с. Скобелево, община Павел баня.
Културно-исторически паметници и места
Паметници от Античността
Резултатите от археологическите експедиции от последните 50 години,
започнали след откриването на Казанлъшката тракийска гробница през 1944 г.,
проучването на тракийския град Севтополис в периода 1948-1954 г. и особено тези на
експедиция ТЕМП с ръководител д-р Георги Китов в периода от 1993 г. до сега дадоха
основанието казанлъшката долина да бъде наричана още и Долината на тракийските
царе поради наситеността и уникалността на намерените в региона находки.
В Казанлъшката долина има 1500 могили, а разкритите под тях тракийски
храмове и гробници са над 20. Всички те оформят картината на могъщата тракийска
култура, но най-забележителните, са следните седем, разположени на север от гр.
Казанлък, към прохода Шипка:
• Тракийска гробница – намира се в парк „Тюлбето“. Обект със световно
значение, датира от ІІІ – ІV в. пр. н.е., под егидата на ЮНЕСКО. Известна
като „Казанлъшката гробница“;
• Гробница в могилата Оструша, култово-гробищен комплекс с площ 100 кв.
м. Най-впечатляващо в гробнично-култовия комплекс е изображението на
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красива женска глава, запазено в една от касетките, оформящи структурата
на гробната камера;
• Гробница в могилата Голяма косматка, една от най-величествените
тракийски гробници, където бе открита широко известната златна маска,
както и бронзова глава, предполагаемо на цар Севт ІІІ, владетел на
Севтополис;
• В могилата Шушманец е запазен храм без аналогия на Балканите, заради
наличието на колони и в предверието, и в камерата. Тук митологичният
модел за строежа на света е детайлно разработен;
• Светилището в могила Хелвеция е забележително с двукрилата си врата,
оцветена от изток в червено (слънце, живот, ден, добро), а от запад – в черно
(земя, смърт, нощ, зло);
• Храмът-светилище на тракийските ритуали в могила Грифоните е известен с
изобразените в предверието грифони – митични животни, съчетаващи
символите и телата на лъв и орел;
• В гробницата в могила Светица е намерена уникалната златна маска на
погребан в нея тракийски владетел, както и неговият пръстен, печат и пълно
въоръжение.
Голям интерес в община Казанлък предизвиква и Мегалитният комплекс при
Бузовград – изключително древен и рядко срещан култов комплекс със спорно
предназначение, строен от масивни скални късове.
На 10 км. източно от Павел баня, на левия бряг на р. Тонзос (Тунджа), великият
тракийски цар Севт III е построил столицата Севтополис - център на Одриското
царство, намиращ се сега под яз. „Копринка“. В четирите посоки около минералните
извори са построени по десет селищни могили.
Това е доказателство, че преди хилядолетия местността е била значим център за
тракийската материална и духовна култура.
На 500 м северно от село Анево, община Сопот, има останки от римска пътна
станция /Хисърлъка/.
Паметници от античността с национално значение в община Мъглиж са: банята
в с. Ягода, късноантична крепост м. „Градището” и селищна могила в с. Юлиево,
късноантична крепост м. „Преградата“, римско селище м. „Дерекьой“, селищна могила
(Биволарската), останки от селища м. „Тавлака“ и м. „Мараш“, 21 надгробни могили,
селищни могили м. „Корийката“ и м. „Ливадите“ и светилище „Киселишки дол“ в гр.
Мъглиж, римски мост на Попова река,
останки от късноантично селище и
късноантичен некропол в с. Дъбово.
Паметници от Средновековието
На около 1 км северно от с. Анево, община Сопот, са останките от
средновековния град-крепост „Аневско кале“ от ХІІ - ХІV век - едно от най-запазените
средновековни укрепления у нас.
Средновековната крепост Мъглиж се е издигала на височината Горненски град.
Скатовете на височината се спускат стръмно към реките Селченска и Еловица.
Крепостта е преграждала Мъглижкия проход, през който е минавал античния и
средновековен път от Търновград за Боруй (Стара Загора).
Височината Горненски град е била опасана от крепостна стена, която е следвала
конфигурацията на местността. Втора крепостна стена в северозападния край на
височината е обграждала цитаделата на крепостта. Скалните обриви от запад са
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осигурявали нейната естествена защита. Общата площ на крепостта е 18 дка.
Крепостните стени са иззидани от ломен камък, споен с бял хоросан. Дебелината на
външната стена е 2 м, а на вътрешната 1.5 м. Запазени са останки от външната
крепостна
стена
на
височина
1
м.
Крепостта Мъглиж е била главен опорен пункт на укрепен възел в който са
влизали още две крепости. На 4 км източно от Мъглиж върху огромна скала, надвесена
над р. Габровица, се е издигала крепост, известна на местното население под
наименованието Долненски град. Заемала е площ от 2 дка. Дебелината на стената,
изградена от ломен камък, споен с хоросан, е 2 м. От крепостта се открива широк обзор
към Туловското поле. В махалата Грамада в Мъглиж близо до Стара река са открити
незначителни останки от крепостни стени, дебели 2 м, изградени от ломени камъни,
споени с хоросан. Крепостта Мъглиж се споменава от византийския писател Мануил
Фил във връзка с похода на византийските войски в българските земи през 1278 г. Все
още стоят дебели зидове и пръсната из тях керамика и чакат археолозите.
Други средновековни паметници от национално значение в община Мъглиж са:
средновековна крепост м. „Градището“ в с. Юлиево, средновековна крепост м.
„Преградата“, средновековен некропол м. „Кръстът“ в гр. Мъглиж, останки от крепости
м. „Градът“, м. „Грамадена махала“.
Паметници от новата и най-новата история
Национален парк-музей „Шипка – Бузлуджа“
Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ е създаден през 1958 г. Той
обединява Националния парк-музей „Шипка“ (връх Шипка с Паметника на Свободата
и паметниците, свързани със защитата на Шипченския проход при освобождението на
България (1877-1878), Националния парк „Бузлуджа“ и Паметника на победата край с.
Шейново. Край град Шипка се издига храм-паметникът „Рождество Христово“
(Шипченският манастир). Той е построен в памет на загиналите в защита на
Шипченския проход руски, украински, румънски, молдовски, финландски войници и
офицери и български опълченци.
Паметникът на Свободата на връх Шипка е построен с доброволните дарения на
целия български народ като израз на признателност към руските воини и българските
опълченци, геройски защитавали Шипченския проход и осигурили победния изход на
Руско-турската освободителна война от 1877 – 1878 г.
На изток от връх Шипка възвисява снага друг исторически връх – Бузлуджа.
През 1959 г. в южните склонове на планината е учреден национален парк Бузлуджа.
През 1961 г. са построени 3 паметника в подножието на върха, за да обезсмъртят
събитията, случили се там в различни времена. Тук са издигнати Паметник на Хаджи
Димитър, Паметник в чест на създаването на Социал-демократическата партия и
Паметник в чест на Габровско – севлиевския партизански отряд.
На юг в подножието на Балкана до село Шейново през 1877 – 1878 г. е бил
военният лагер на турския военачалник Вейсел паша. На 9 януари 1878 година руските
войски удържат голяма военна победа над турските поробители и с това практически
предрешават изхода на Освободителната Руско-турска война. Днес на това място,
признателните българи са издигнали 15,6 метров паметник на Свободата, изграден от
изровените в полето саби и щикове.
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Мемориален паметник в парк „Розариум“
Паметникът, висок 12 м, е построен в чест на загиналите във войните българи.
Изграден е от дарения в размер на 200 000 лева, събрани през 1934 г. от инициативен
комитет. Изграден е в сърцето на любимият на казанлъчани парк „Розариум“. Пред
паметника се провеждат възпоменателни чествания по различни поводи.
Православни храмове
От изток на запад в туристическия клъстер Долината на тракийските царе и
розите са изградени множество православни храмове – църкви и манастири, които
представляват интерес и са обект на посещение преди всичко за българските туристи.
По-известните сред тях са:
Мъжкият манастир „Св. Рождество Богородично“ се намира в северна посока
от град Калофер точно преди началото на екопътека „Бяла река“. Той е на разстояние
приблизително 7 км от град Калофер и е една от най-посещаваните атракции в град
Калофер.
Каменна църква „Св. Георги Победоносец“ – с. Габарево. В центъра на селото
се издига величествената сграда на църковния храм „Св. Георги Победоносец“, строена
четири пъти, завършена и осветена през 1895 г.
Според летописната книга на църквата, на мястото на сегашния олтар, е имало
малка църква, вкопана в земята. По-късно е бил построен по-голям храм с помощта на
габаревци през 1834 г. За това свидетелства метален печат с образа на Св. Георги
Победоносец. В този вид църквата просъществува до 1877 г., когато е била опожарена
заедно с цялото село от турските войски. Габаревци са побягнали към Балкана. И до
днес това събитие се предава през поколенията, наричано „Бегът“.
След Освобождението наред с възстановяването на собствените си къщи,
построили отново и църковният храм, който просъществувал до 1885 г. Четвъртото
възстановяване и разширяване на църквата, вътрешното й доизграждане,
изографисване, построяване на камбанарията е завършено през 1895 г. Майстори от
Трявна са я иззидали с каменна зидария с дебелина на стената до 1 м.
Храм „Св. Димитър“. Храм „Св. В.М. Димитрий“ е построен през 1884 г. върху
старите основи от опожарения храм с помощи и дарения от населението на община
Павел баня. Майстор на храма е Кольо Тревналията, който е направил и плътен
иконостас. Първата камбанария е била дървена, а сегашната е построена на по-късен
етап.
Храм „Рождество Богородично“ – Павел баня. Построен е веднага след
основаване на селището през 1879 г. През 1920 г. земетресение застрашава стария храм.
Строежът на нова църква започва през същата година, със съдействието на кметството,
църковното настоятелство и доброволния труд на жителите. Иконостасът се изработва
от майстори на Тревненската школа.
В община Казанлък са известни следните православни храмове:
Православна църква „Рождество Христово“. Още отдалече блестят златните
кубета на църквата. Тя е построена в стил Московски барок в памет на воините,
загинали по време на защитата на Шипченския проход. Техните кости се съхраняват в
17 мраморни саркофага в криптата на църквата. В продължение на 57 години български
и руски иконописци и художници изписват вътрешността й. Интересни са стенописите,
в които освен задължителните библейски сцени, присъстват исторически личности и
събития от българската и руската история.
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Катедрален храм „Свети Йоан Предтеча“. Построен е през 1844 г. по
инициатива и под прякото ръководство на богатия и влиятелен казанлъчанин Стоян
Груйоолу, на мястото, където от края на ХVIII век се е намирал метохът на
Хилендарския манастир с килийно училище към него.
Православна църква „Свети Пророк Илия“. Храмът „Свети Пророк Илия“,
построен около 1812 г., бил първият православен храм в Казанлък. За да не дразни
османлиите, над земята бил само покривът му, а във вътрешността му се слизало по 12
стъпала.
Православна църква „Успение на Прсв. Богородица“. Прекрасният, богато
орнаментиран иконостас на храма, един от най-красивите на Балканския полуостров, е
изработен от дебърския резбар Васил Аврамов. Най-старите икони са дело на
тревненски и дебърски майстори, а останалите – на родения в Одеса художник от
Миланската кралска академия М. Бургсер.
Православна църква „Света Троица“. Църквата „Света Троица“ е плод на
съперничеството между Калпакчийската и Новенската махали в Казанлък и е строена
едновременно с църквата „Успение Богородично“, като нейно умалено копие, от
същите майстори – братята от Одрин Санди и Георги Костови. Зидовете на сградата са
каменни, а таванът – от дърво.
Православна църква при Девически манастир „Въведение Богородично“.
Изградена е с руски парични дарения от дебърските строители и резбари Козма,
Данаил, Захари и Йосиф. Сградата е изключително оригинална с кръстокуполната си
конструкция без подпорни колони. Голяма част от украсата и църковната утвар били
дарени от Троицко-Сергиевската, Александро-Невската и Киевско-Печорската лаври в
Русия.
Сред храмовете на други религиозни общности в община Казанлък се открояват
Старата джамия, Евангелската баптистка църква, Католическата църква от източен
обряд „Свети Йосиф“, Евангелската Петдесятна църква „Витания“ и Църквата на
адвентистите от седмия ден.
В община Сопот интерес представляват:
Девическият метох „Въведение Богородично“ (датира от 1665 г.) със
скривалището на Апостола Васил Левски и гроба на неговата укривателка монахиня
Христина. Запазена е и манастирската лозница, която е на 350 години.
Манастирът „Свети Спас“ или Сопотски мъжки манастир „Възнесение
Господне“ (в сегашния си вид от 1879 г.) в който е замонашен на 7 декември 1858 г.
Васил Левски.
Църква „Св. св. апостоли Петър и Павел“ (построена през 1846 г.).
Предания свързват възникването на Мъглижкия манастир с името на
българския цар Калоян, царувал между 1197 и 1207 г. Цар Калоян дал средства за
построяването на манастира през 1197 г. след разбиването на латинците в околностите
на Мъглиж с помощта на местното население. След нашествието на османските
завоеватели през XIV-ти век манастирът е многоратно ограбван, опожаряван и отново
възстановяван.
През 1834 г. игуменът йероманах Памфилий от Пазарджик започнал изграждането на
сегашния манастирски храм. През 1866-1870 г. тук игуменствал монахът-революционер
поп Харитон, прославил се по-късно в Дряновската епопея през 1876 г. Манастирският
комплекс се състои от църква, жилищни и стопански сгради. В жилищните сгради са
изградени два малки параклиса – „Св. Св. Петър и Павел“ и „Свети архангел Михаил“.
Църквата е построена през 1834 г. Интересното в нея е, че има открит външен притвор,
а някои от изографисаните български светци са в народни носии.
На територията на община Мъглиж интересът на туристите привличат също
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красивата църква „Свети Димитър“ в с. Шаново, Магерницата на 2.5 км от гр. Мъглиж,
църквите „Успение на Пресв. Богородица“ и „Свети Николай“ в гр. Мъглиж, църквата
„Св. Георги“ в с. Дъбово.
Периодични и епизодични прояви
На територията на района има много прояви и събития, които са достатъчно
атрактивни, за да привличат туристи. Празниците се организират главно в общинските
центрове и включват фолклорна програма от местни самодейци, надпявания, фолк
концерти и др. Запазени са местните обичаи – лазаруване, коледуване, кукерски игри и
др. Седмица преди Великден се чува песента на младите момичета, които танцуват и
пеят за началото на пролетта под ярките лъчи на слънцето.
В коледната нощ улиците се огласят от Коледарски песни. Момчета разделени
на групи, наречени още „колове“, облечени с традиционна носия и наметнати с
ямурлуци, обикалят къщите с песен и пожелание за здраве и спорна година на
стопаните.
Традиционни изяви са:
Кукерски празници. Провеждат се в седмицата преди Сирни заговезни. Кукери
от района се събират на площада в града и представят своите традиционни костюми,
маски и обредни танци.
Традиционно на Сирни заговезни малки и големи се обличат като „старци“,
плашилки и др. Тръгвайки от краищата на селищата в края на деня се събират на
площада и под звуците на хлопките играят за здраве и берекет и за прогонване на
лошото. За празника се събират много гости от страната и чужбина, за които е
удоволствие да бъдат част от духа на българското и да наблюдават този пищен
спектакъл.
Празник на розата. Празникът на Розата е един от най-забележителните
фестивали в България, посветен на красотата и цветята, пролетта и благоуханието на
безценната казанлъшка роза. Празникът на Розата се празнува за първи път през 1888 г.
в Павел Баня, а от 1903 г. и в Казанлък, като оттогава традиционно се провежда през
първата събота на юни месец /или последната на месец май/. Това е периодът през
който цъфти нежната маслодайна казанлъшка роза и насища въздуха със своя аромат. В
началото на XX век се провежда в началото на юни на празника Свети дух, когато е
най-буйният цъфтеж на розите. Днес Празникът на Розата се е превърнал в
международно празненство, в което се забавляват хиляди туристи и гости на района.
Тук на открито занаятчии и творци представят произведенията на народните занаяти и
приложно творчество. Чрез танца и народната песен се демонстрира беритбата на
розовия цвят.
Кулминацията на Празника е в последния ден, когато се представя ритуал
„Розобер“ и „Розоварене“ по традиционни и съвременни методи, след което по улиците
на общинския център преминава грандиозно шествие на всички участници в Празника
заедно със всички кукерски и коледарски състави. Всички те се събират на площада в
центъра на града сред хиляди зрители и представят своите обичаи. Залп от черешово
топче обявява края на празника.
Основни атракции, предлагани на туристите са тестване на етерични масла,
дегустация на розови продукти, сладко от рози, ликьор от рози, точене на баница,
квасене на кисело мляко, автентичен фолклор, надиграване, посещение на лютиерско
ателие.
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Национални мероприятия също са годишнините от рождението и обесването на
Васил Левски, 2 юни – денят на Христо Ботев, който се чества с най-голяма
тържественост в гр. Калофер.
На 18 юли, рождената дата на Апостола, в родния му град се провежда народен
събор „Ден на Васил Левски“, организиран от Община Карлово, фондация „Васил
Левски“ и Национален музей „Васил Левски“. Традиционно литературно утро в родния
дом на Апостола, богата художествена програма, научни конференции, спортни
състезания и туристически походи събират на този ден в Карлово много родолюбиви
българи от цялата страна и наши сънародници от чужбина. Денят завършва с
тържествен митинг и празнични илюминации на площад „Васил Левски“.
Ежегодно на 9 юли в град Сопот се провеждат и Вазовите тържества по случай
рождения ден на народния поет, а на всеки 5 години се дава и Вазовата награда за
литературно творчество.
Ежегодно в град Сопот на територията на Европейския център за екстремни
спортове и медитация Shambala се провеждат национални, международни и световни
състезания по парапланеризъм. Посещават се от състезатели от цял свят като Гърция,
Турция, Румъния, Северна Македония, Сърбия, Австрия,
Германия,
Украйна,
Унгария, Австралия, САЩ, Корея, Япония, Китай и др.
Туристическите атракции, ритуали и обичаи в община Мъглиж са съхранени и
се изпълняват от членовете на народните читалища и школата „БАГАТУР“, които
работят, тренират и репетират на конната база в гр. Мъглиж.
В местността „Барите“ ежегодно се изпълняват грандиозни представления като:
пресъздаване на бой с мечове и копия, стрелби с лъкове, въртене на бич, езда и стрелба
с копие и лък, лов с езда и добре обучени вълкашини и други традиции при
прабългарите. Всяка година на Цветница гражданите на Мъглиж отбелязват празника
на своя град. Организират се общоградски тържества с разнообразна културномузикална програма.
***
Богатството на антропогенни културно-исторически паметници, познавателни
атракции и периодични и епизодични празници и чествания, както и разнообразната и
привлекателна природа и тяхното съчетание създава възможност в района да се
обособи специфичен туристически клъстер, който по силата на своето географско
местоположение, компактност и транспортна достъпност може да предостави на
туристите в рамките дори на едно туристическо пътуване или посещение разнообразни
възможности за практикуване на различни видове туризъм - планински, културен,
религиозен, селски, балнеоложки, фестивален, ловен, спортен чрез разработването и
предлагането на различни и разнообразни туристически продукти.
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УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО
В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ЧРЕЗ КАТЕГОРИЗАЦИЯТА
НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „АРБАНАСИ ПАЛАС“
Димчо Тодоров
Резюме: Статията разглежда и „пресъздава“ практически пример за организация и
управление на качеството в настанителната индустрия, чрез оценка на материалните и
нематериални активи на хотелски комплекс. Използвани са материали от действителна
проверка за съответствие с действащата към момента на оценката нормативна уредба и
са описани процедурите и основните заключения от нея.
Ключови думи: туризъм, хотели, категоризация, оценка на качеството,
характеристика, изисквания, нормативи, експерти, наредба за категоризиране на
туристическите обекти
За определяне нивата на предлагане и качеството чрез категоризацията в
настоящата статия ще представим авторско обследване на хотелски комплекс
„Арбанаси палас“ В. Търново, насочено към изготвяне на Констативен протокол за
съответствие с нормативите и техните стойности, и определяне категорията на
туристическия обект по действащата към момента държавна „Наредба за
категоризиране на туристическите обекти“.
Изследването е извършено на терен, при процедура за категоризиране на
туристическия обект проведена през периода 24-25.02.2002 г. от експертна работна
група на Министерството на търговията и туризма /МТТ/.
При обследването на хотелски комплекс „Арбанаси палас“ са анализирани
основните нормативи в „Наредбата за категоризиране на туристическите обекти“, като
(лостове и механизми) за оценка и управление на качеството, чрез категоризацията.
До момента на пристигане на Експертната работна група в обекта, лицето, което
ще извършва хотелиерска дейност, е подало Заявление за категоризиране на
туристическия обект до категоризиращия орган (тогава - ЦЕКЛК) придружено от
необходимите документи. След разглеждане на документите и тяхното одобрение,
„Централната Експертна Комисия по Лицензиране и Категоризация“, София, изпраща
експертна работна.
Процедурата по категоризацията на хотела, е свързана с посещение на място в
туристическия обект - хотелски комплекс „Арбанаси палас“ от Експертна работна
група, която проверява (констатира) съответствието на хотела с нормативните
изисквания за заявената от управителите или собственика, категория.
Задължителните изисквания (критерии) за определяне на категорията, по които
на практика се управляват и регулират нивата на предлагане и равнището на
качеството, по действащата към момента наредба са:
а) изграждане;
б) обзавеждане и оборудване;
в) обслужване;
г) предоставени услуги;
д) професионална квалификация на персонала.
Въз основа на констатациите от проверката, отразени в Констативния протокол
за съответствие с параметрите и стойностите на отделните елементи на „Наредбата за
категоризиране на туристическите обекти“, експертната работна група изготвя
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предложение до категоризиращия орган (тогава) Министерство на търговията и
туризма, за определяне на заявената от собственика или управителя категория,
определяне на по-ниска от заявената категория или отказ от определяне на категория.
В настоящото обследване сме анализирали съответствието с нормативите и
техните стойности, и въз основа на получените резултати, аргументирано сме
определили (потвърдили) категорията на „Туристически обект“ – хотел „Арбанаси
палас“ – „Гранд хотел Велико Търново“ АД със заявена категория (5*) звезди.
Характеристика на локализацията
Независимо от факта, че в дeйстващата към момента на обследването „Наредба
за категоризиране на туристическите обекти“, няма отделен критерий или норматив за
локация /като местоположение/ с разписани характеристики и параметри, основно
предположение при оценката на качеството, чрез категорията, приемаме (локацията разположението) на хотела във връзка с неговите основни функциите и
предназначение. В случая „резиденс“ хотел, разположен в извънградска местност,
която трябва да отговаря на определени изисквания, като привлекателност на
местоположението, природа, тишина, спокойствие и др.
Локализацията, като изискване (норматив) в българската система за
категоризиране, както казахме, по-горе, не е представена, тя е само част от структурата
на системата в която за всички категории се уточнява единствено вида на хотелите, но,
не са предвидени конкретни характеристики, параметри или стойности. Отсъстват
описания, разяснения или уточнения. Въпреки отсъствието на конкретни параметри за
„резиденс хотел“, интуитивно, представите на потребителите се асоциират най-често с
„атрактивно“ местоположение в извън населено място (без да е правило), природа,
спокойствие, и т. н., характеристики определящи търсенето на заведения от този клас,
като част от мотивите за посещение. Обобщено, предпочитания на туристи и гости за
хотели, в извънградска – спокойна среда, с характерните специфични нагласи и
изисквания към нея.
От всичко казано до тук следва извода, че локацията (разположението) макар и не
разписана като норматив, е важен мотив за посещение на туристите в хотелските
заведения.
Като „резиденс“ хотел, „Арбанаси палас“ напълно отговаря на очаквания и
нагласи с такива характеристики. Той се намира в с. Арбанаси, на хълм, в планинска
местност, над града, на пет км. от гр. В. Търново, и на четири км. от разклона на
магистралата София – Варна.
Село Арбанаси, в Средновековието, е било лятна резиденция на българските
царе, от Третото българско царство, а днес, национален архитектурен резерват. В
случая локацията (разположението) предоставя и предопределя срещи и възможност за
отдих и почивка в съчетаване с културно-познавателна дейност и разглеждане на
архитектурно историческите забележителности на с. Арбанаси.
Разяснение: В световната практика за „резиденс“ хотели се определят предимно
сгради - бивши замъци, резиденции на монарси, реконструирани катедрали, библиотеки
и манастири, дворянски къщи и вили и т. н., като най-общото между тях е старинен и
уникален интериор и екстериор. Повечето се намират в извънградски местности, които
съчетават природа, чист въздух и спокойствие с други дейности, занимания и атракции.
Хотел „Арбанаси палас“ се намира в красива местност в центъра на парк от
който се разкрива великолепна гледка към Старопрестолния град Велико Търново.
Добрата транспортна достъпност, близостта със „Старопрестолния град Търнов“ и
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добре изградената пътна мрежа, позволяват посещенията в хотела да се осъществяват
целогодишно.
В заключение за локацията на хотелски комплекс „Арбанаси палас“, категорично може
да кажем, че напълно ще отговаря на нагласите и очакванията на гостите, като място за
настаняване, от най висок клас - извънградски „резиденс хотел“.
Определянето (оценката) на категорията на туристическия обект, в съответствие
с нормативите на държавната „Наредба за категоризиране на туристическите обекти“,
се основава на съответствието на туристическия обект с минималните задължителни
изисквания (критерии), за съответната категория.
Архитектурно-експлоатационна
изграждането

характеристика

и

норматив

по

Хотелът (резиденцията) „Арбанаси палас“ е проектиран от архитект Никола
Николов, като единен сграден комплекс на четири етажа включващ необходимата МТБ
за настаняване и продължителен престой. Външният вид на сградата е в средновековен
стил в унисон с „основната тема“ – Старопрестолния град, поради което погледнат от
далече прилича на модернизиран средновековен замък, в следствие от което, на лице е
аргумента (за уникалност) при определяне на категория, пет звезди - „резиденс“ хотел
(Виж Фигура 1).

Фигура 1. Външна фасада на хотел „Арбанаси палас“
Разглеждайки съответствието с норматива за изграждане, констатираме, още,
че хотелът според замисъла на архитекта е проектиран като правителствена резиденция
и е изпълнявал тези функции до 1991 г. След 2000 г. е приватизиран, направен е
основен ремонт и реиновация, целяща разширение на базата, подобряване на условията
за пребиваване и превръщането на резиденцията в петзвезден хотел. Към момента на
обследването хотелът разполага с пет апартамента, четиринадесет двойни луксозни
стаи и пет единични, с общ капацитет 45 легла.
Изискванията към изграждането за петзвездните хотели, в частта завършена
фасада и сграда с не нарушена цялост, в случая са спазени.
Съответствието с норматива за изграждане е заложено и в експлоатационната
характеристика на подстъпите към сградата, а именно, наличие на вход с козирка и два
входа за пътници и за багаж. Обектът разполага със самостоятелни входове за
персонала и стопански вход, което е важен елемент от характеристиката на норматива
за петзвездните хотели и осигурява „безпроблемното и спокойно“ преминаване на
гостите и обслужващия персонал.
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Сградата е съоръжена с подземни паркинги и наземни гаражи, които
обезпечават възможност за паркиране и гариране на превозните средства на гостите
през всички сезони и независимо от метеорологичните условия, което е характеристика
на високо категорийното предлагане в хотелиерството и съответства на норматива за
категория пет звезди.
Наличието на вътрешни асансьори, осъществяващи връзка на посетилите с
гаражите, фитнеса и сауната, спалните помещения и ЗХР разположени на различните
етажи, е също характеристика на петзвездния стандарт и елитното предлагане в
хотелиерството. Асансьорите са няколко на брой (за пътници, за персонала и за
стопански нужди), което позволява комфортното и независимо придвижване на
посетителите във всички части на хотелския комплекс, и на всички нива. Връзката
между отделните етажи и звена в хотела се обезпечава и с традиционните методи на
придвижване за което са предвидени самостоятелни стълби за персонала и гостите
отделно.
Високото ниво на качество и вътрешен комфорт се усеща и от пространствата
във фоайето, коридорите и стълбите за които е предвидено достатъчно разстояние и
обем съгласно изискванията на норматива за изграждане на хотели от категория „пет
звезди“.
Прегледът на хотелски комплекс „Арбанаси палас“ за съответствие с норматива
по изграждането на вътрешното пространство и най-важните му части: хотелските стаи
(Виж Фигура 2), апартаментите и помещенията за настаняване на гостите, за категория
пет звезди доказва, че стаите в хотела са много по-големи от заложените в норматива,
което е предпоставка за луксозно и комфортно пребиваване на посетителите и
съответства на по-високо качество, не отразено в нашата категорийна система и
практика. Може би пет звезди плюс или шест.

Фигура 2. Хотелска стая в хотел „Арбанаси палас“
Обследването показва, че размера на стаите с едно легло е над 22 кв. м., а на
стаите с две легла 24 кв. м., със светлата височина 3,2 метра, което още веднъж доказва
и определя високия стандарт на предлагане в хотелската част на комплекса.
Изисквания по норматив към момента:
- Хотелска стая с едно легло площ – 16. 4 кв. м.
- Хотелска стая с две легла площ – 20. 4 кв. м.
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- Светла височина – 2.7 м.
Санитарните възли като част от усещането за удобство и комфорт от най-висока
категория трябва да бъдат в следните параметри:
Изисквания по норматив:
- Обща площ – 6 кв. м.
- Светла височина – 2.3 м.
При направеното обследване се констатира, още, че санитарните възли са с обща
площ не по-малка от 8 кв. м. и светла височина 2.6м., което отново определя високо
категорийния характер на предлагане в хотел Арбанаси палас“ и е предпоставка за
даване на най-високата категория пет звезди на комплекса. Спазено е и изискването
баните и тоалетните да са в отделни помещения. Критериите за наличие на луксозна
вана, душ-кабина и мивка във всички санитарни възли са спазени и потвърждават
високо категорийния характер на предлагане.
Съпоставката на действителните параметри на антретата в единичните и двойни
стаи със заявените за категорията, констатира следното:
При заложени 1.7 м. ширина на коридора в антрето, тя е 1.9 м. в действителност, което
е отлична оценка за елемента спрямо изискванията на норматива.
Наличието на обезопасени балкони в някои от стаите, е в рамките на норматива,
като се има предвид първоначалното предназначение и функциите на сградата.
Оценката за високо категорийния характер на предлагането се определя и от
наличието на хотелски апартаменти с няколко помещения - антре, спалня, дневна и
санитарен възел, съгласно заложените параметри в норматива по изграждане.
Хотелските апартаменти отговарят на всички изисквания по изграждането за стаите,
които описахме по-горе.
В състава на хотелския комплекс е изградена и необходимата по норматива за
пет звезди спомагателна материална база, включваща камериерски помещения,
приемен блок, състоящ се от Рецепция и помещение за багаж, тоалетни с предверие,
които умело се вплитат в общия интериор и напълно отговарят на необходимите
размери.
Хотелът разполага с няколко зали с различен капацитет в които може да се
провеждат различни конферентни мероприятия, което от своя страна надвишава
изискванията на норматива и е предпоставка за многофункционална употреба на обекта
и превръщането му в център на масови прояви и отдих едновременно.
Забележка: За „резиденс“ хотелите не се изисква да имат конферентни зали.
При направеното обследване се установи липса на щандове и магазини за
продажба на стоки и сувенири, които са предвидени в норматива за израждането, което
е до голяма степен функция от предназначението на хотела в което според концепцията
за „резиденция“ не са предвидени пространства за търговски площи, както и характера
и клиентелата на хотела, който през по-голямата част от годината не е зает с масови
мероприятия или индивидуални туристи, които пазаруват в хотела или
„туристическото“ село Арбанаси.
Пояснение: В Констативните протоколи от 2002 г. не се изискваше точно да се
отразят всички елементи на предлагането, поради което експертната работна група
може „тълкувателно“, според общата комплексна оценка за съответствие с
нормативите, да предложи на ЦЕКЛК да определи или да отхвърли заявената
категория, и това обстоятелство да се отрази в протокола. В случая експертната работна
група взе единодушно решение, да се определи на хотелски комплекс „Арбанаси палас“
категория пет звезди, въпреки отсъствието на търговски площи (магазини). Това
решение се обосновава с пълното съответствие на обекта с останалите елементи от
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норматива за изграждане, изпълнението на другите нормативи, и дори тяхното
надхвърляне.
Логично е да се предположи, че в концепцията за изграждане са намерили място
и спортно-развлекателните и релаксиращи съоръжения. И наистина в хотелския
комплекс има изграден великолепен вътрешен басейн от мрамор с вградено джакузи,
който дава възможност на посетителите за отмора, възстановяване и релакс
целогодишно. А за летните месеци хотелът разполага и с открит плувен комплекс в
центъра на Арбанаси.
Презумпцията за уникалност и неповторимост във високата категория е
представена с единствената по рода си в България - изцяло мраморна „Римска баня“
(Виж Фигура 3). Съоръжението е изградено по старинен, автентичен италиански проект
и няма аналог в страната.

Фигура 3. „Римска баня“ в хотел „Арбанаси палас“
В СПА центъра се извършват различни терапии и процедури за разкрасяване и
подмладяване на гостите. За любителите на тениса функционира тенис корт със
специална удобна настилка.
В хотел „Арбанаси палас“ за приятното и ползотворно пребиваване на гостите са
оборудвани още - модерна фитнес зала, сауна, парна баня и солариум гарантиращи
добрата форма и свежия външен вид на посетителите им, а конната база е една от найдобрите в региона, което допълва гамата на спортните услуги и занимания.
Изграден в центъра на красив парк, заобиколен от зеленина, хотелът напълно
покрива изискванията за петзвезден луксозен хотел и в частност изискването за
декоративна растителност или парк в съседство.
Не по-малко важен елемент от норматива са изградените технически
инсталации, които трябва да обезпечават нормалния и уютен престой на гостите. При
обследването се установи, че хотелът разполага с електрическа, водопроводна, ВиК
инсталации, както и съоръжения за подгряване на водата през зимните месеци.
Въпреки наличието на основните инсталации, хотелът не разполага с централна
климатична инсталация, което се счита до някъде за неудобство за гостите, но всяка
стая е оборудвана със собствен стационарен климатик, което от икономическа гледна
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точка, спестява средства по инсталиране на централен климатик, поддръжка и разходи
за ток в отсъствие на висока посещаемост.
Във всяка стая има сателитна телевизия и Интернет, а коридорите и общите
части са озвучени, което е предпоставка за комфорт и приятно пребиваване на гостите.
Високото качество на предлагане се допълва от ресторант с 80 места и
прилежаща зала в старинен стил с вградена камина, съгласно изискванията за
изграждане на няколко заведения за хранене и развлечения. От терасата към ресторанта
се разкрива великолепна гледка към гр. Велико Търново.
Обектът разполага още с дневен бар и лоби бар, с тераса за 40 места, които са
задължителна част от норматива за изграждане в категория пет звезди.
Обобщено по норматива за изграждане, хотел „Арбанаси палас“ напълно
отговаря за категория пет звезди и дори многократно го надхвърля с някои елементи,
което е предпоставка за комфортно и луксозно пребиваване на гостите и посетителите
във всички звена на комплекса.
Характеристика и норматив по обзавеждането и оборудването
Обследването на хотела за съпоставимост с норматива за обзавеждане и
оборудване в „Наредбата за категоризиране на туристическите обекти“, действаща към
момента на категоризацията, показва наличие на почти всички елементи от вътрешния
интериор с необходимите характеристики и параметри:
Сградата на хотелския комплекс разполага със светлинен рекламен надпис с
логото на хотела, пилони за окачване на знамена, пепелници и кошчета пред входа и в
коридорите, стълбищата и фоайетата.
Приемният блок се състои от Рецепция с рецепционен плот, шкафове и табла,
компютри, рекламни табели и всичко необходимо за посрещането, административното
обслужване и настаняване на гостите. Фоайето е оборудвано и обзаведено с качествени
и луксозни фотьойли и кресла, салонни масички за сядане и престой на гостите,
информационно табло и барометър в близост до рецепцията. Обзавеждането и
оборудването включва още – телефони, универсална инвалидна количка, декоративни
пана и място за поставяне багаж, в пълно съответствие с изискванията за категория пет
звезди.
Не по-маловажна и съществена е и констатацията за обзавеждането и
оборудването в стаите и санитарните възли. Тук може да изброим луксозните кревати с
необходими размери и постелъчно бельо от висококачествени материали, килими,
мокети и пердетата, в оригинален класически стил, както и мека мебел, допълваща
усещането за комфорт и уют от най-висока категория, отговаряща напълно на
норматива за обзавеждане и оборудване.
Всички стаи са съоръжени с мини-бар, зареден с богат асортимент от различни
видове напитки и закуски, много добре подбрани и аранжирани. В стаите има
съвременни плоски телевизори и лаптоп, както и комбинирана масичка - писалище с
настолна лампа, огледало и стол за сядане, в съответствие с изискванията на норматива
за пет звезди.
Санитарните възли /баня и тоалетна/ са оборудвани със санитарен фаянс луксозни душове и батерии, мивки с две секции и шкаф със стенно огледало, тоалетна
чиния с промивно устройство, биде, съоръжения и санитарни консумативи от найвисоко качество. Хавлиите и халатите са луксозни, и образец за чистота и подреденост.
Коридорите в стаите са обзаведени с луксозни вградени гардероби, закачалки
тип „порт манто“ и огледала в цял ръст. Във всяка стая има мини сейф, за съхранение
на пари и ценности на гостите.
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Съответствието с норматива, може да бъде продължен с констатацията за
наличие на рекламни материали и инструкции за безопасност на гостите, телефонен
указател и визитни картички.
Обобщено обследването на хотела за съответствие с изискванията на норматива
за обзавеждане и оборудване в категория 5 звезди - хотел „резиденс“ показа, че
условията на предлагане са над минималните задължителни за определяне на
категорията, което е отличен показател и разкрива надграждащо качество и
компетентно управление на хотела.
Характеристика и норматив по обслужването и услугите
Логично, услугите и обслужването свързани с престоя на гостите в хотелски
комплекс „Арбанаси палас“ започват с посрещане от портиер и/или пиколо, като
багажа им се взима и пренася до Рецепцията, и след приключване на процедурите по
регистрацията, гостите се придружават до стаите и апартаментите за настаняване,
услуги и обслужване в които можахме да се убедим лично при престоя ни в хотела.
Високо категорийното обслужване по стаите се осъществява с ежедневна
подмяна на бельото и санитарните консумативи (чаршафи и калъфки, сапуни,
шампоани, шапки за баня, кърпички, салфетки, хавлии) и много други. Също така
ежедневно се почистват и дезинфекцират стаите и санитарните възли, в пълно
съответствие с изискванията на норматива за категория пет звезди.
За ВИП гостите са предвидени специални „подаръчни комплименти“ от
заведението като - цветя, бонбони, вино, поздравителни картички, фруктиера с плодове
и др. според ранга на гостите.
Констатира се изключително любезно и внимателно отношение на персонала
към посетителите по време на пребиваването ни.
На гостите и посетителите на хотел „Арбанаси палас“ се осигурява безопасност
и сигурност, чрез технически средства (камери) и денонощна физическа охрана, което е
важен елемент и задължително условие за определяне на категория пет звезди.
При обследването се установи още, че обслужващият персонал спазва
изискванията и носи униформено работно облекло с отличителни знаци (табела с името
и длъжността).
Изпращането се осъществява, в съответствие с правилата и практиките, от
портиер, а багажът на гостите (ако е по-голям) се пренася до превозното средство на
гостите от пиколо. Правят впечатление професионализма и коректността на
обслужващия персонал при предлагане и извършване на различните видове услуги, и в
процеса на обслужването, като цяло.
Обследването на хотел „Арбанаси палас“ за съответствие с норматива към
обслужването и предлаганите услуги показа, че на гостите се предлагат
информационни услуги свързани с даване на информация относно работата на
търговските обекти на територията на комплекса и в с. Арбанаси, за разписанието на
автобусите и транспорта в гр. В. Търново и от него обратно, за работното време на
кина, театри, културни и спортни прояви и мероприятия, и др.
На разположение на гостите се предоставят и услугите: денонощен мини бар и
рум сервиз, пощенски и куриерски услуги, покупки на преса, цветя и стоки.
В хотела широко е застъпено предлагането на битови услуги, свързани с
чистене, пране, гладене, бръснаро-фризьорски услуги и т. н. Осигурен е денонощен
достъп до сейфовете за съхранение на пари, ценности и документи, в близост до
рецепцията.
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Въпреки изискването за наличие на няколко търговски обекта на територията на
комплекса не са изградени магазини и щандове, което е донякъде негативен момент в
предлагането на търговски услуги, в този сегмент, което, до голяма степен, се
компенсира от местоположението на обекта и възможността за безплатно закупуване,
по поръчка, от магазините в туристическото село и/или от града.
По всяко време на денонощието, може да се наеме такси от близката до хотела
стоянка, или, да се поръча, от дежурния служител на рецепцията в хотела.
Като допълнителна екстра в предлагането на услуги, от хотела, се констатира
възможността на гостите да се предостави възможност за яздене в прилежащата конна
база, стрелба с ловна пушка и вело туризъм в околността.
Благодарение на уникалното си местоположение от хотела се организират
посещения на музеи и паметници свързани с историята на Търновското царство и
Средновековна България. По време на престоя си туристите могат да ползват и
екскурзовод от хотела, който да ги разведе из Търновската крепост с Балдуиновата
кула, множеството манастири, църкви и единствената в България гробница на
българските царе, където са погребани Асеневци, цар Калоян и други велики българи.
На разположение на гостите е и възможността за посещение на единственото в страната
и трето в света музикално светлинно шоу „музика и светлина“, разказващо историята
на българския народ в звук и светлина, на хълма Царевец..
Обобщено, оценката ни за съответствие с норматива за обслужване и
предлаганите услуги, е определено положителна. На гостите е осигурено високо
качество на обслужване във всички сектори и звена на хотела и възможност за ползване
на широк асортимент от допълнителни хотелиерски услуги, с което са изпълнени
всички изисквания за определяне на петзвездна категория на хотела, в този сегмент.
Характеристика и норматив за обслужващия персонал
Обследването на хотелски комплекс „Арбанаси палас“ по норматива за
професионална и езикова квалификация показа, че обслужващият персонал се
назначава с конкурс и периодично преминава през атестиране, в което се убедихме
лично. За неговото професионално обучение и израстване се организират курсове и се
изнасят лекции от водещи лектори и специалисти. Обслужващият персонал е с
необходимият образователен ценз и професионална подготовка, съгласно изискванията
на норматива за категория пет звезди:
- Управители (всички видове) – висше образование в туризма и владеене на два
чужди езика;
- Администратор (рецепционист) – висше образование в туризма и владеене два
чужди езика;
- Камериерски персонал – средно образование и ползване на един чужд език;
- Портиер/пиколо – средно образование и ползване на един чужд език;
- Спомагателен персонал – средно образование.
Обслужващият персонал работи с много добре подържано униформено работно
облекло и табела (бадж), изписани са имената и длъжността за ориентиране на гостите
и посетителите, в пълно съответствие с изискванията на норматива за професионална и
езикова квалификация.
Обобщено – обслужващият персонал на хотелски комплекс „Арбанаси палас“
във всички сектори и звена може успешно да изпълнява задачите и функциите по
посрещане, регистриране, настаняване, и цялостно обслужване на гостите и
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посетителите по време на престоя им, професионално и съобразно изисквания на
наредбата и норматива за категория „пет звезди“.
Заключение
В резултат на извършената проверка и обследване на хотелски комплекс
„Арбанаси палас“ за съответствие с нормативите за категория пет звезди „резиденс“
хотели, се констатира, че туристическият обект напълно отговаря на изискванията за
изграждане, обзавеждане и оборудване, обслужване, предоставяне на допълнителни
хотелиерски услуги, професионална и езикова квалификация на работещите служители
в хотелския комплекс, в съответствие с изискванията на „Наредбата за категоризиране
на туристическите обекти“, действаща към момента на проверката, направена от
членовете на работната група към МТТ, в резултат от което на хотелски комплекс
„Арбанаси палас“, се определя и потвърждава категория 5 /пет звезди/, резиденс хотел.
Туристическият обект може да изпълнява успешно функциите и задълженията
на високо категориен петзвезден хотел и да служи като еталон в предлагането на лукс,
комфорт и качествено обслужване, в интерес на българските и чуждестранни гости и
посетители.
Ползвани нормативни актове
1. Закон за Туризма. Обн. ДВ, бр. 71 от 23 юни 1998 г.
2. Наредба №2, „Категоризиране на туристически обекти“, МТТ. Обн. ДВ., бр. 101 от
28 август 1998 г.
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МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА АВСТРИЙСКИТЕ ФЕДЕРАЛНИ ГОРИ
Константин Колев
Резюме: Чрез класификацията на социалните действия на М. Вебер се оценява
поведението на стопанските субекти, свързани с управлението на федералните горски
територии в Австрия. Установява се, че техните действия са предимно ценностнорационални. Направени са изводи, които следва да генерират повече целеворационални социални действия, които сa предпоставка за устойчиво управление на
федералните горски територии.
Ключови думи: модел, социално действие, управление, устойчиво управление на
горските територии
1. Въведение
Федералните горски територии на Австрия са 860 500 ha. Те са природен ресурс
с доказани икономически, социални и екологични функции. Тяхното поддържане е в
основата на концепцията за устойчиво управление на горите. Тя определя насоките на
провежданта горска политика в Австрия и намира отражение в измененията и
допълненията на действащия от 1975 г. Закон за горите, както и в Закона за
федералните гори от 1996 г. Вторият институционализира нов модел за управление на
австрийските федерални горски територии. Доколко ефективно моделът осигурява
устойчиво управление на горите се преценява по социалните действия на
институционализираните стопански субекти.
2. Видове социални действия
Социолозите използват „социалното действие“ като основна градивна единица
за обясняване мотивацията на индивидите. В най-общ смисъл понятието „социално
действие“ отразява човешка активност, която е мотивирана от поставени цели и
съзнанието за средствата за тяхното постигане (Фотев, 1993).
При класификацията на социалните действия се открояват две основни идейни
направления. Първото от тях е обективистичното. Неговите поддръжници считат, че
всяко едно социално действие е предопределено от външни за него фактори. Тези
фактори са обективни и се пораждат от водещата роля на общността спрямо тази на
индивидите (Фотев, 1993).
Второто направление е субективистичното. Това направление търси критериите
за преценка на „социалните действия“, чрез мотивацията на действащия (действащите).
В нея е вложен винаги някакъв субективен смисъл, който възбужда социална
активност, само ако се отнася към поведението на други лица. Според
систематизацията на М. Вебер социалните действия могат да се групират в четири
идеални типа: целево-рационално, ценностно-рационално, традиционно и афективно
(Вебер, 1998; Фотев, 1993).
Целево-рационалното социално действие е ориентирано в съответствие с цел,
средства и крайни последици (Вебер, 1998; Фотев, 1993).
Ценностно-рационалното социално действие е мотивирано от дадена
икономическа, политическа или духовна ценност. Деятелят се ръководи от този мотив,
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без да държи сметка за някакви странични последици и ползи (Вебер, 1998; Фотев,
1993).
Традиционното действие почива на гледната точка на традицията, стилизира се
значението й и даденото действие е обичайно за определена традиция. Традиционното
действие е неясно, често пъти подчертано автоматично, което на практика елиминира
момента на смислова ориентация (Вебер, 1998; Фотев, 1993).
Афективното действие се намира на границата на онова, което е смислово
ориентирано и често отива отвъд нея (Вебер, 1998; Фотев, 1993).
При съпоставката на типовете социални действия се разкрива различната
ефективност на техния социален характер: традиционното действие е в по-висока
степен социално, в сравнение с афективното; ценностно-рационалното в сравнение с
традиционното. Тази „социална интензификация“ е израз на рационализация, чийто
завършек е идеалният тип на целево-рационалното социално действие (Вебер, 1998;
Фотев, 1993). Когато се говори за рационализация е необходимо да се уточни сферата
на живот, която се рационализира, ценностите и крайните цели, които се преследват
чрез нея. В тази връзка трябва да се подчертае, че в сферата на австрийското горско
стопанство основната цел е постигане на устойчиво управление на горските територии.
Неговата същност се заключава в следното: съобразяване с разнообразните и
динамични предпочитания на местното население; комплексно възпроизводство на
горските ресурси и ползи включително и тези, които нямат пазарна стойност;
включване в производствения процес на различни продукти и услуги, както и
прилагане на системен подход при управлението на горските територии (Kant et al.,
2005).
3. Оценка на социалните действия на стопанските субекти в модела за
управление на федералните горски територии в Австрия
Aвстрийските федерални горски територии се управляват от Österreichische
Bundesforste AG (ÖBf). Компанията е акционерно дружество, създадено със 100%
капитал на австрийската държава. Нормативно основание за възникване на
дружеството е Законът за федералните гори от 1996 г. Чрез него бюджетното
предприятие за управление на федералните горски територии е отделено от бюджета на
Република Австрия, като се задължава да плаща дивидент на държавата за
предоставения му основен капитал (ÖBf, 2005).
Организационна структура на управление на ÖBf се определя като матрична.
Компанията се ръководи от управителен съвет. Неговите решения се подпомагат от
седем функционални отдела: Горско стопанство; Финанси и счетоводство; Логистика;
Собственост и водни ресурси; Стопанска информация; Одит и контрол; Управление на
човешките ресурси и развитие (вж. фиг. 1).
Основен управленски принцип на ÖBf е „дерегулация и стимулиране на
предприемаческата активност“. Процесът на вземане на решение се осъществява на две
нива: управителен съвет и на равнище стопанска единица/център за печалба.
Управителите на последните имат широки пълномощия да вземат решения, отнасящи
се до основната им дейност, както и да правят предложения за реализация на мащабни
инвестиционни проекти. Във връзка с последните се организират конференции. В тях
вземат участие представители на всички функционални отдели и стопански
единици/центрове за печалба. След дискусии по съответното проектно предложение се
сформират работни екипи, които следват да извършат предпроектни проучвания и
обосновано да приемат или отхвърлят реализацията на дадена идея. Членовете на
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работните екипи са с равни права и задължения независимо от длъжностите, които
заемат в различните управленски равнища на ÖBf (Weinfurter, 2005).

Фиг. 1. Организационна структура на управление на ÖBf
Стопанската дейност на компанията се равива в три направления – регионално,
междурегионално и европейско (вж. фиг. 1)
Регионалната стопанска дейност се осъществява от 12 горскостопански
предприятия. Техни структурни единици са 121 териториални поделения и 2
национални парка (ÖBf, 2005). Управителят на горскостопанското предприятие се
нарича forstmeister. В управляваното от него предприятие са заети следните служители:
3-8 лесничеи (revierleiter); 0-3 помощник лесничеи (revierassistenten); 0-3 специалисти в
областта на управлението на природните ресурси, неджижимото имущество,
дърводобива, лесокултурните мероприятия и др.; 3-5 служители, ангажирани в
администрацията и деловодството; около 24 работници, извършващи лесокултурната
дейност и дърводобива (Weinfurter, 2005).
Средния размер на горската територия, управлявана от едно от 12-те
горскостопански предприятия възлиза на около 70 000 ha, а средният обем на
годишното ползване на дървесина е приблизително 140 000 m3. Мащабите на дейността
на горскостопанската единица не позволяват на управителя (forstmeister) да се справя
сам със задълженията си. Поради тази причина той делегира част от оперативните си
правомощия на лесничеите (revierleiter). Управителят се възприема като предприемач,
който поддържа контактите с клиентите на горскостопанското предприятие,
контролира приходите и разходите, свързани с дърводобива и останалите стопански
дейности, определя размера на необходимите оборотни средства, размера на работните
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заплати на служителите, необходимостта от инвестиции в собствени активи и т.н.
(Weinfurter, 2005).
Междурегионалната дейност на ÖBf включва т. нар. центрове за печалба и
инвестиции в услуги и възобновими енергийни източници (вж. фиг. 2). Инвестициите
във възобновими енергийни източници са в следните компании: Storm und Wärme aus
Holz Heizwerke Errictungs – Betriebs GmbH (делът на ÖBf в основния капитал на
дружеството възлиза на 50%), тази компания осигурява отоплението с биомаса на
общински сгради в 12 населени места; Wien Energie Bundesforste Biomasse Powerplant
GmbH&Co KG (делът на ÖBf в основния капитал на дружеството възлиза на 33.3%) е
най-голямата компания в света, осигуряваща отопление на общински сгради с биомаса
от горите; Power Plant Tagesbach Errichtungs-und BetriebsgmbH (делът на ÖBf е 50% от
основния капитал на дружеството) е малка водна електроцентрала в Тирол.
Инвестициите в услуги са свързани със следните дружества: Wasserversorgungs- und
Abwasserentsorgungs GmbH (делът на ÖBf в основния капитал на дружеството възлиза
на 33.3%) е компания, снабдяваща с питейна вода местното население; Dachstein
Tourismus AG (делът на ÖBf в основния капитал на дружеството възлиза на 6.63%) е
значима туристическа компания в Горна Австрия; Dachstein und Eishöhlen GmbH&Co
KG (делът на ÖBf в основния капитал на дружеството възлиза на 50%) е туритическата
компания в Обертраун (ÖBf, 2005).

Фиг. 2. Инвестиции в услуги и възобновими енергийни източници от ÖBf
По отношение на центровете за печалба на ÖBf следва да се отбележи, че найдоходоносният е „Горска технология“. Той е съставен от две териториални звена. В
едното са заети 99 служители, а в другото 116. Центърът „Горска технология“ предлага
дърводобивни услуги и направа на горски пътища на заинтересованите стопански
субекти – собственици на горски имоти и 12-те горскостопански предприятия на ÖBf.
Управителите на последните вземат решение как е най-удачно да организират
ползването на дървесина – чрез собствени работници и техника или чрез пазара, като
възложат дърводобива на фирмата предложила най-добра оферта. Тук следва да се
посочи, че центърът „Горски технологии“ е в конкуренция с частните дърводобивни
фирми за възлагане на услугата дърводобив не само по отношение на частните и
общинските горски имоти, но и по отношение на ползването на дървесина от
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федералнните горски територии, управлявани от 12-те горскостопански предприятия на
ÖBf. Това е така, тъй като техните управители имат право да организират ползването на
дървесина по най-изгоден за тяхното предприятие начин. Същевременно трябва да се
подчертае, че общият дърводобивен капацитет на 12-те горскостопански предприятия и
на центъра за печалба „Горски технологии“ възлиза на около 750 000 m3 годишно (ÖBf,
2005).
Центърът за печалба „Консултантски услуги“ е създаден през 2004 г. и е
ангажиран с разработване на проекти в областта на горското стопанство за религиозни
организации, правителствени агенции и частни собственици на горски имоти (ÖBf,
2004).
Европейската дейност на ÖBf се осъществява от два центъра за печалба и две
компании – Foria Forstmanagement GmbH and Mayr-Melnhof (MM) Holding AG. В
първата, делът на ÖBf в основния капитал на дружеството е 50%, а във втората – 25.1%
(ÖBf, 2005). Foria Forstmanagement GmbH има за цел да се наложи на европейския пазар
на дървесина като доставчик. Mayr-Melnhof (MM) Holding AG е дървопреработвателно
предприятие, разширяващо бизнес интересите си в Русия, Централна и Източна Европа.
(ÖBf, 2005; http://www.mm-holz.com/215).
Европейските центрове за печалба на ÖBf са „Логистика и „Консултантска
дейност по управление на горското стопанство“. Център „Логистика“ е важен за
поддържане на трайните партньорски отношения на компанията с нейните клиенти.
Когато последните имат потребност от определено количество и качество дървесина, с
което ÖBf не разполага, тогава необходимата дървесина се осигурява от центъра за
печалба „Логистика“, който я закупува от европейския пазар (ÖBf, 2005).
Вторият европейски център за печалба на ÖBf има за цел да предоставя
консултантски услуги по преструктуриране на моделите за управление горското
стопанство в Централна и Източна Европа (ÖBf, 2004).
ÖBf е рационално организирано икономическо предприятие, чиито решения се
основават на стриктна калкулация на приходите и разходите, и оптимизиране на
производствените и транзакционните разходи чрез вътрешно фирмена организация и
пазара. Поради този факт през периода 1997-2005 г. ÖBf внася като дивидент във
федералния бюджет на Република Австрия 221,3 млн. евро и регистрира рентабилност
на база разходи от 10% (ÖBf, 2005).
По отношение на източниците на приходи следва да се отбележи, че през 2005 г.
само 53% от общите приходи са от дърводобив. За сравнение през 1976 г.
относителният дял на приходите от дърводобив възлиза на 84% (Weinfurter, 2005).
Заключението, което произтича от тук е, че има промяна по отношение на
традиционния начин на мислене. В действията на субектите, в организационната
структура на ÖBf се наблюдават ценностно-рационално и целево-рационални социални
действия. В резултат на това се получават приходи не само от дървесни, но и от горски
недървесни ресурси.
Като ценностно-рационални социални действия от страна на ÖBf могат да се
класифицират всички бизнес начинания, които имат характер на иновация в горското
стопанство с основна цел максимизиране на печалбата, а именно: създаване на четири
центъра за печалба в междурегионалната и европейската дейност на компанията;
инвестициите във възобновими енергийни източници; услугите предлагани от
компаниите Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs GmbH, Foria Forstmanagement
GmbH and Mayr-Melnhof (MM) Holding AG. Тези бизнес начинания имат печалбата за
основна ценност и същевременно са нови източници на приходи от федералните горски
територии на Република Австрия, различни от традиционния приходоизточник
дървесината За разлика от тях целево-рационалните социални действия не
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акцентират само на икономическата функция на горските територии, но инкорпорират
и останалите функции на горите – социалните и екологичните. Типични примери за
целево-рационални социални действия, реализирани от ÖBf са инвестициите в
Dachstein Tourismus AG и Dachstein und Eishöhlen GmbH&Co KG, както и управлението
на два Национални парка. Трябва да се подчертае, че ÖBf участва активно и в различни
екологични проекти. В някои от тях компанията получава компенсация за пропуснатите
ползи и предоставени управленски услуги (Rametsteiner, Weiss, Kubeczko, 2005).
Анализът на социалните действия дава основание да се заключи, че ÖBf AG е
рационално организирано икономическо предприятие. В неговата стопанска дейност
преобладават ценностно-рационалните и целево-рационалните социални действия. ÖBf
AG се съобразява с потребностите на местното население като им предоставя дърва за
огрев, създава стойност като използва не само дървесните, но и горските недървесни
ресурси, предоставя консултантски услуги на собственици на горски имоти и като цяло
проявява холистичен подход към горските територии, което е предпоставка за тяхното
устойчиво управление.
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ОТВОРЕНИ ИНОВАЦИИ В УНИВЕРСИТЕТСКАТА СИСТЕМА НА
ЛОКАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО В КОНТЕКСТА НА
СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“
Яна Вангелова
Христиан Даскалов
Резюме: Застъпената в настоящата статия теза е, че за да може да се постигне
устойчива взаимноизгодна връзка между университетите и бизнеса в национален
мащаб, в контекста на усилията по стратегията „Европа 2020“ за превръщането на
българското общество и икономика в такива, ориентирани към знанието и успеха, е
необходимо е да се изгради свързващата инфраструктура на локално и регионални ниво
– интерфейси като „магазините за наука“ и „клъстери на знанието“, които да дадат
възможност на партньорите да се срещат в рамките на този общ пазар, да обменят опит
и технологии и да добавят стойност по пътя към постигането на общите цели на
заинтересованите страни в „триъгълника на знанието“.
Ключови думи: Европа 2020, отворени иновации,
сътрудничество, магазини за наука, клъстери на знанието

заинтересовани

страни,

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Ключов компонент от качеството и конкурентоспособността на висшето
образование представляват иновациите. Необходимо за извличането на добавена
икономическа стойност от всяка една управленческа или качествена-продуктова
иновация в системата на висшето образование е позиционирането й на определен
физически пазар, таргетирането й спрямо определени публики като търсени крайни
ползватели на нововъведението.
От своя страна, глобалната икономическа криза насочи обществения фокус към
новите възможности, които локалните и регионалните пазари предоставят за развитие те са ограничени по мащаб, но са структурирани на основата на добре експлоатираните
връзки между партньорите, които могат да спомогнат за разгръщането на бизнесите,
респективно на продуктите и услугите.
В контекста на съвременните глобализационни процеси, регионализацията,
особено в сферата на НИРД, се явява все по-обективна категория, с оглед на
заобикалящата „глокална“ среда, тъй като не предполага ярките национални различия и
протекционистки интереси, които според автора [1] не кореспондират както с
потребностите на регионалната икономика, така и с глобалния характер на
постиженията в сферата на науката.
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2. ПРЕГЛЕД И АНАЛИЗ НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА
ПРАКТИКА
Въпреки че виртуалното пространство предоставя някои качествено нови
възможности за сътрудничество в ерата на информационните технологии, това
пространство не е единственото, което следва да бъде обект на внимание в контекста на
четвъртата индустриална революция, чиято посока на развитие се състои именно в
заличаване на разделението по оста виртуален-физически свят. Особено когато говорим
за партньорство на местно ниво.
Този факт налага изграждането на практически умения за анализ, проектиране и
моделиране на релевантни на новата среда регионални партньорства, които да
послужат за свързващи звена между политиките в сферата на качеството и
конкурентоспособността на висшето образование и тези, насочени към регионалното
развитие, регионалната икономическа политика и маркетинг.
Тази връзка е обект на разглеждане в множество стратегическите документи и
анализи, но практическата й реализация остава ограничена. Политическата рамка,
която следва да насочва и координира усилията на заинтересованите страни включва:
▪
▪

▪

В Националната стратегия за регионално развитие се посочва, че ще бъдат
подкрепяни дейности, свързани с: „насърчаване развитието на публичночастно партньорство при развитието на трансфера на нови технологии“.
Стратегията „Европа 2020“ на Европейската комисия засилва фокуса върху
регионалното развитие и нуждата от иновации като посочва, че: „Знанието е
двигател за устойчиво развитие. В бързо развиващия се свят това, което прави
разликата е образованието и развойната дейност, иновациите и
креативността.“
ОИСР посочва в редица свои изследвания, че университетите могат да бъдат
двигател и катализатор за процеса на създаване и подпомагане на регионални
икономически иновации [4], първа стъпка от който процес се явява
целенасоченото коопериране между компании от частния сектор и публични
институции по проекти, целящи да развият капацитет у университетските среди,
за изпълнение на тази тяхна роля и мисия в „триъгълника на знанието“.

Въпреки че цитираните стратегически документи не назовават изрично четвъртата
индустриална революция като „движеща сила“ зад конвергенцията между
университетските и регионални системи, тази връзка неминуемо влияе и следва да бъде
анализирана в по-широк контекст, защото именно това е икономическият и
технологичен контекст в който следва да се реализира стратегията „Европа 2020“ на
национално и общоевропейско нива, а през нея и успешните примери за отворени
иновации, които анализираме в настоящата статия – „магазините за наука“ и
„клъстерите на знанието“.
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2.1 Модел „Магазини за наука“
Към момента българското висше образование няма тези „фронт-офиси“1, където
да посрещне интересите и нуждите на бизнеса, на публичния и неправителствен сектор
и съответно да изложи на показ услугите и продуктите, които може да предостави на
конкурентен пазарен принцип - да изработи решения, които са продиктувани от
необходимостите на външната среда, от актуалната обстановка в националната и
регионална икономика и тенденциите за развитие в световен мащаб, от това, което
обществото търси, а науката трябва да предложи насреща, за да оправдае публичните и
да привлече частните инвестиции.
В контекста на най-актуалните усилия за ре-индустриализация на европейските
региони (ЕП 2016/2891 RSP) [2], като пример за подобно сътрудничество могат да
послужат т.нар. „магазини за наука“2 - концепция, разработена успешно в редица
европейски страни, още в началото на 70-те, в условията на предходни индустриални и
общи икономически трансформации, изискващи отговор на съпътстващите промените рискове и предизвикателства.
Тази концепция e необходимо да бъде приложена в национален контекст,
съгласно спецификите на средата и времето. Ролята на държавата е необходима в този
процес до толкова, до колкото тя трябва да бъде негов фасилитатор. Именно в това
отношение най-силно проличава отговорността на международните, национални,
регионални и местни институции - да създадат така необходимите благоприятстващи
условия, които да позволят развитието на автономно стейкхолдър взаимодействие,
посредством:
▪
▪
▪

Развитието на подходящи политико -административни отношения;
Развитието на подходящи вътрешно-и- междуинституционални отношения - по
вертикала и по хоризонтала;
Развитието на подходящи знания, умения и нагласи за осъществяване на
стейкхолдър-управление3 сред всички заинтересовани страни, в атмосфера на
споделено разбиране, че изграждането им не е еднократен акт, а представлява
въпрос на продължителни усилия.

На Фиг. 1 е представен сполучлив опит за систематизиране на логиката на
организиране на тези „опосредстващи фактори“ и вписването им в цялостната
концепция за участието на заинтересованите страни в публичното управление,
заимстван от изследванията по управление на устойчивото развитие:

Бел. авт.: Проблемът не е непременно в тяхното материализиране, а в осъзнаването на
потребността от съществуването им.
2
Бел. авт.: Виж подробно националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.
3
Бел. авт.: Стейкхолдър управлението се свързва с участието на множество заинтересовани
страни на различни нива и етапи от управлението, което допринася синергично за крайния
резултат.
1
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Фиг. 1. Съвместно управление при адресиране предизвикателствата пред устойчивото
развитие, адаптирано по “A Strategy for the Commons“ [7]
Подобна „мека“ правителствена политика, която не предполага пряко
вмешателство, (каквото вече имахме възможността да определим като рисково за
системата), може да се реализира посредством редица мерки с практическа насоченост,
включ. чрез оползотворяването на финансовите инструменти на Европейския съюз
(EС).
Като приоритетен дял от Кохезионния и структурните фондове на ЕС,
инвестициите в образование представляваха 9% от общия размер за периода 20072013г. (съгласно НСРР), но чрез инструменти като „магазините за наука“,
университетите биха могли да намерят практическо приложение на своята продукция в
далеч по-широк диапазон от проекти по програмите и отделните мерки в сектори като
промишленото производство, околна среда, транспорт, услуги, здравеопазване,
туризъм, телекомуникации, и др.
Ето защо, стига да бъде вписано в един по-широк контекст на
предизвикателствата и възможностите пред академичната система, създаването на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) в
рамките на настоящия програмен период представлява стратегическо решение от полза
за повишаването на усвояемостта и ефективността от инвестициите във всички
останали програми (в т.ч. ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“), добавяйки стойност към тяхното качество и увеличавайки синергиите
между проектите по различните водещи инициативи по стратегията „Европа 2020“ и
съгласно принципите за развитие на регионалната политика в национален и европейски
план, водени от основната цел за сближаване/кохезия чрез намаляване разликата в
темповете и нивата на структурно развитие между по-бедните и по-богати европейски
региони.
По-конкретно, ОП НОИР може да се използва за разгръщането на мрежа от
„магазини за наука“ и в съчетание с други приоритетни мерки като финансирането на
далеч по-широкомащабните центрове за компетенции и центрове за върхови
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постижения4, да се превърне в двигател за ре-индустриализацията на българските
региони отдолу нагоре. Програмата, явявайки се свързващо звено по оста националниевропейски политики (що се отнася до настоящата рамкова програма за наука и
иновации на ЕС „Хоризонт 2020“ и националната стратегия за развитие на научните
изследвания), предоставя отлична възможност за надграждане на усилията от
национално на общоевропейско ниво.
Концепцията за реализацията на „магазини за наука“ може да бъде определена
като важна мярка с голяма добавена стойност, но сама по себе си не е достатъчна, за да
осигури дългосрочната устойчивост на процесите на кооперация. И все пак, тя се явява
важна част от формирането на т.нар. „ефект на преливане“ (spillover effect), бидейки
необходимо и незаобиколимо условие за самите университети по пътя им към
комерсиализация на научната продукция и професионализация на университетския
мениджмънт като вътрешно осъзната потребност.
Магазините за наука водят до изграждането на млади учени и предприемачи от
нов тип, необходими за промяна на цялостния пазарен профил и насищането му с
иновативни и наукоемки технологии, които да подпомогнат конкурентоспособността
на българската икономика и да създадат условия за привличане на инвестиции.
Не на последно по значение място, тя е от първостепенна важност за
регионалния и местен бизнес, тъй като „магазините за наука” генерират нови знания,
водещи до създаването на иновативни решения и технологии, подпомагащи
реновацията на регионалните икономически системи, нуждаещи се от източници на
устойчив растеж при по-ефективно използване на ресурсите, особено с оглед на
процесите на промяна на индустриалния профил на българските региони в светлината
на най-новата Иновационна стратегия за интелигентна икономическа специализация5 и
в контекста на глобалните трансформационни процеси, обект на анализ в настоящата
статия.
Публичният сектор също би могъл да бъде ползвател на услугите, предоставяни
от „магазините за наука“, насочвайки за изпълнение към тях различни
научноизследователски проекти с фундаментален и приложен характер, т.е. чрез
аутсорсинг на НИРД.

2.2 Модел „Регионални клъстери на знание“
Разглеждайки цялостната рамка на регионалните икономически иновации, за
приложението на които е необходимо гъвкавост и динамика откъм привличане и
ползване на човешки и др. производствени ресурси, една мрежа от профилирани
регионални клъстери за развитие на икономиката на база съвместна научна и развойна
дейност с участието на представители на академичния сектор, притежава потенциала да
се превърне в проводника на онези икономически иновации, които могат да
предоставят необходимата степен на структуриране на модела на сътрудничество отвъд

Виж подробно: http://sf.mon.bg/
Виж подробно:
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/innovations/ris3_26_10_2015_bg.pdf
4
5
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интеракцията между страните в „триъгълника на знанието“ по примера на „магазините
за наука“ като свързваща инфраструктура, но вътре в рамките на самите университети.
Докато „магазините за наука“ наподобяват организация на “inner source”
принцип по Oram [5] - „отвореността“ на проектите по които се работи се
ограничава до конкретната организация – нейните екипи и ресурси си
взаимодействат за постигането на обща цел, то при регионалните клъстери на
знанието наблюдаваме класически “open source” модел, при който от голямо значение
за успеха е както развитието на социалния капитал в рамките на т.нар. „проектна
общност“, така и в рамките на по-голямата социална/организационна мрежа, в която
функционира първата, съгласно разделението, описано от Dinsmore et al. [3]
Клъстерите6 представляват платформа, инструмент за регионални икономически
иновации, а конкретните проявления на тяхната дейност зависят от инициативността на
техните членове. Така например, те са удачна възможност за внедряване на
Станфордския модел7, чрез който преподаватели препоръчват за реализация на
работодатели, на частни и юридически лица („бизнес-ангели“) идеи на техни студенти.
Клъстерите са ключови за това университетите да навлязат в нови пазарни ниши
на регионално ниво, предлагайки услуги, съобразени както с потребностите на бизнеса
за увеличаване продуктивността и постигане на желаните нива на растеж, така и с
определените от Shinagel [6] като „революционно изменящи се“ демографски
характеристики, в т.ч.:
▪

програми в сферата на продължаващото обучение; за повишаване на
професионалната квалификация на служителите; за преквалификация на
безработни, както и други специализирани решения по заявка.

Близката интеракция между страните в рамките на регионалния иновационен
клъстер е предпоставка за създаването на устойчива система за прогнозиране на
потребностите от кадри с определена квалификация, съгласно регионалната
икономическа обстановка, особено в комбинация със споменатите по-рано
технологични иновации – нещо, което е трудно постижимо на централизирано
равнище, тъй като се губи връзката с местната динамика и специфики.
Но преди всичко, ключовата роля на иновационните клъстери във висшето
образование трябва да бъде насочена към създаването на предприемаческа култура
сред академичния състав и студентите – не заобиколимо условие за осигуряване
устойчивост на усилията и резултатите.

Бел. авт.: Съгласно определението на Портър клъстерите представляват: „географски
свързана концентрация от сходни, взаимообвързани или допълващи се бизнеси с активни
канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща
специализирана инфраструктура, пазари на труд и услуги и са изправени пред общи
възможности за развитие и заплахи“.
В случая схематизирането и теоретизирането на подобен род сътрудничество не е от водещо
значение. Такива регионални икономически обединения в Европа се наричат по множество
различни начини - „общества“, „академии“ и др., съобразно волята на техните учредители.
7
Виж подробно: http://triplehelix.stanford.edu
6
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Въз основа на различни показатели, анализирани в рамките на пет-годишен
хоризонт от време, Европейската иновационна карта8 класифицира страните-членки на
ЕС и техните региони в четири групи според степента им на иновационно развитие
като България е в последната група на „догонващите“, т.е. настоящата среда не
благоприятства осъществяването на подобни на анализираните инициативи и проекти.
Ето защо е необходимо да се вземат мерки за насърчаване и подпомагане на
партньорствата между страните в „триъгълника на знанието“. Необходимо е да се
повиши информираността относно значимостта от включването на университетите в
иновационните процеси, което ще ги превърне в незаменим фактор за изпълнение на
стратегическите цели на регионално ниво.
Направленията и механизмите за включване са вече налични, необходимо е
обаче тяхното задълбочено разбиране и адекватно приложение. Необходимост, която
настоящата статия адресира чрез разглеждането на възможностите за приложение на
два от механизмите. Тяхното приложение обаче, следва да се случва координирано, в
рамките на по-широкото множество от модели за отворени иновации в системата. (Фиг.
2)

Фиг. 2. Направления и механизми на включване на университетите в процеса на
интелигентна икономическа специализация
Можем да обобщим, че не са правени достатъчно опити да се систематизира
ролята на университетите в иновационните процеси и политики в политическия
контекст на стратегията „Европа 2020“ и по-широкия социо-икономически контекст на
четвъртата индустриална революция, за да се изведе единен, общоприет модел, който
да е в състояние да обобщи различните интерпретации на проблематика както от гледна
точка адаптиране на университетите към новата среда, така и от гледна точка развитие
на тази среда, посредством ангажирането на университетите като партньори в
„триъгълника на знанието“.

8

Виж подробно: http://www.proinno-europe.eu/page/european-innovation-scoreboard
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Конвергенцията между иновативни и утвърдени академични практики, между
системите за генериране и потребление на знание, посредством организационни
отворени иновации в рамките на академичните институции (като разгледаните от нас
„магазини за наука“) и общностни отворени иновации (като „клъстерите на знанието“
на регионално ниво), могат да бъдат считани за приложими в български условия, тъй
като същите опосредстват съвременните университети при превръщането им в
отворени системи, функциониращи на принципа на „отворения код“. При това във
време на глобална трансформация, в което информацията се превръща в найстратегическия ресурс, а усвояването на ново знание – в най-фундаменталната дейност
за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика (и не само).
Въпреки споровете относно това релевантно ли е и спекулира ли се със
значимостта на университетското образование днес, има институционални мерки,
които могат да бъдат приложени, за да се изведе на показ изключителната вътрешна
стойност на академичното образование и потенциала с който разполага
университетската система. Потенциал, с възможности да генерира ползи за
икономиката, които надхвърлят в пъти инвестираните средства, при това в зората на
IV-та индустриална революция, която предполага рискове, не по-малки от
възможностите, които разкрива.
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РЕШЕНИЯ С „ОТВОРЕН КОД“ ЗА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ В КОНТЕКСТА НА ЧЕТВЪРТАТА
ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ
Христиан Даскалов
Яна Вангелова
Резюме: В статията са очертани ключовите предизвикателства пред глобалната
образователна система, имащи отношение към управлението на висшите училища в
България, както и актуалните възможности, опосредствани от приложението на
принципите на „отворения код“ в академичната система, които се разкриват в
национален аспект за реагиране на промените в средата и придобиване на нови
конкурентни предимства в контекста на четвъртата индустриална революция.
Ключови думи: четвърта индустриална революция, отворени иновации, отворен код,
висше образование, сътрудничество
1. ВЪВЕДЕНИЕ
От настъпването на глобалната финансова криза, започнала със срива на пазара
на ипотечно кредитиране в САЩ, темата за следващия голям кредитен балон, който би
могъл да застраши глобалната икономика, е сред най-често дискутираните в
икономическите среди. Изследователи като Archibald & Feldman [3] поставят сектора
на висшето образование сред „основните заподозрени“.
Засегнатият в статията проблем относно евентуалното съществувеане на
икономически балон в сектора на висшето образование, на спекула, свързана с цената
на университетското образование днес, не намира еднозначен отговор, нито предполага
общоприложимо решение с оглед спецификите на националните политики, но въпреки
това се възприема като значим индикатор за наличието на системен риск, който трябва
да бъде адресиран.
Именно поради необходимостта от проактивно адресиране на новите
предизвикателства, с цел избягване на свързаните с глобалните промени трусове за
системата на висшето образование на национално ниво, в статията са представени и
анализирани част от потенциалните възможности и решения, свързани с отварянето на
висшите училища (BУ) в България към заобикалящата ги среда и работата в мрежа за
справяне с промените на принципа на „отворения код“.
2. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДПОСТАВКИТЕ ЗА СИСТЕМНА КРИЗА
Седем от десет - толкова студенти излизат в момента от системата на висшето
образование в САЩ с дълг, който по обобщени данни на Федералния резерв надхвърля
1,3 трл. долара [4]. По данни на Федералното бюро за финансова защита на
потребителите, тенденцията е този дълг да достигне 2,5 трл. долара към 2025 г.
Студентските дългове в САЩ изпреварват тези по кредитните карти и лизингите по
автомобили, като остават втори по размер - само след ипотечните кредити (Фиг. 1).
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Фиг. 1. Неизплатени дългове в трл. долара според вида на потребителския заем по
данни на www.finaid.org и www.federalreserve.gov
Очакването за лавина от неплатежоспособност се корени в множество свързани
помежду си промени в средата като постоянно нарастващия брой на онези обучаващи
се, които така и не придобиват университетска диплома и остават без възможност да
покрият дълговете си. Само за последните две десетилетия в подобна ситуация в САЩ
са попаднали 31 милиона души – частично преминато обучение, но без придобита
формална степен, която според Shapiro et. al би следвало да им гарантира
възвръщаемостта на направената инвестиция [9].
Обяснението на тази ситуация е далеч по-сложно от широко разпространената
теза за вината на хуманитарните специалности с „ниска добавена стойност“. По данни
на изследвания като “College Choice Report” (2015) над 30% от студентите избират
специалност към която не проявяват интерес, но са мотивирани от финансовите
перспективи и/или стойността на обучението. Именно при тези 30%, обаче, е по-малко
вероятно да се стигне до успешно дипломиране, т.е. освен че се наблюдава отлив от
обществено значими сфери като социалните и здравни грижи по икономически
съображения, тази „тактика“ често пъти дава напълно противоположен на търсения
резултат.
Сред останалите последици може да добавим пренасищането на определени
сектори, които години преди това биват определяни като „най-правилният“ избор за
всеки млад човек, търсещ успешна реализация. Дали програмистите няма да последват
съдбата на финансовите специалисти от предходното десетилетие? – въпрос, който
изисква далеч по-обстоен анализ, но със сигурност следва да бъде повдигнат в
светлината на риска от изкривяването на търсенето и предлагането на кадри в
исторически план, защото измененията в глобалната икономика покачват неимоверно
риска от погрешни инвестиции, а растящата им стойност, както Даскалов пише [1],
прави пазара системно непригоден да отговори на очакванията към него.
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Ако следва да обобщим картината на база интерпретация на финансовите
данни, без да се задълбочим в начина по който функционира университетската система
днес, бихме достигнали до логичното, но погрешно заключение, че може да се очаква
спукване на хипотетичен „балон“ в сектора на висшето образование отвъд Океана,
където студентският дълг възлиза на повече от 50% от общия размер в глобален мащаб.
Очакванията за изхода от ситуацията, обаче, съвсем не са така еднозначни.
Едната причина за това е, че акумулирането на дългове в системата е само косвено
свързано с нарастването на търсенето на образователната услуга – процес, който
започва през втората половина на 20-и век и продължава до днес. Масовизацията на
третата степен на образование е напълно логична и обоснована в една икономика на
знанието, в която постоянното усъвършенстване на знания и умения е задължително, за
да останеш релевантен в утрешния ден.
Държавната намеса, която цели да подкрепи това търсене, e тази, която може
да се разглежда като фактор за системна нестабилност, поне ако изходим от данните на
Grossman [6] за тези 1 714 % увеличение в издръжката за студент за периода от 50 г. от
въвеждането на държавно гарантираните кредити в САЩ.
Създаденият от Федералното правителство кредитен балон има малко общо с
характера на конкретния актив, около който се разраства – наблюдаваме сходни
процеси по отношение на области като здравеопазване, жилища и др.
Правейки междусистемен паралел, можем да сравним ситуацията с тази в
сферата на здравните грижи - широкият достъп до здравеопазване не може да навреди
на развитието на едно общество (напротив, той е фактор за неговото развитие), но
правителствените политики, свързани с него - могат. Когато Федералното правителство
осигури лесен достъп до студентски кредити и ги гарантира на 95% към банките, които
ги отпускат, напълно очаквано, с цел по-високи постъпления, университетите
увеличават таксите си за обучение – тенденция, видна от данните на Националния
център за образователни статистики в САЩ [7]. Най-големите губещи в случая са
„подпомаганите“ - настоящите и бъдещи студенти, които по данни на “College Board”
изпитват прекия ефект от четирикратното увеличаване на стойността на студентското
обучение в рамките на последния четвърт век, вследствие на „подкрепата“, която им
бива оказвана.
Всичко това, обаче, не чертае сюжет, непременно подобен на фалита на
“Lehman Brothers”. По данни на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) за 2003 г. [8] през предходното десетилетие домакинствата в страните
от ОИСР са удвоили дела от разходите си за висше образование. Тоест това, което
наблюдаваме като тенденции в САЩ, представлява сериозен риск, но може да се
окаже, че не е основният, а системата е поставена пред далеч по-големи
предизвикателства от глобален характер. И все пак, устойчивите във времето нива на
натрупване на дълг в глобален мащаб представляват още един факт в подкрепа на
тезата, че липсват вътрешни за системата условия за скорошното й „прочистване“ по
модела на развитието на ипотечната криза от 2008 г., в частност - последвалите я
банкови фалити.
Илиев [2] пише, че за да получим потвърждение на феномена „пазарен балон“,
той би следвало да бъде в състояние да достигне и премине пределите на „спукване“
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чрез което да докаже наличието на иначе предполагаемото драстично разминаване
между пазарната цената и вътрешната стойност на актива, генерирано във времето.
Това „спукване“, което се изразява в последващ рязък спад на цените, трудно може да
се случи в САЩ, поне докато Федералното правителство стои зад огромна част от
студентските заеми - по данни на Департамента по образование за 2016 г., цитирани от
“WSJ“, около 43% от длъжниците вече изостават с вноските си по държавно
гарантирани кредити за над 200 млрд. долара, а предприетите мерки са по-скоро в
посока минимизиране на последствията, отколкото справяне с проблема (Фиг. 2).

Фиг. 2. Брой неучащи (в млн. души) с федерални студентски заеми по данни на
Департамента по образование и Федералния резерв на щата Ню Йорк
Според изследователи от “Vanguard Research” [5], тези цифри не са достатъчни,
за да предизвикат системна криза, но са достатъчни, за да продължи да расте дупката
във федералния бюджет и да се усложни допълнително ситуацията за приблизително 22
милиона длъжници с просрочени вноски по студентските кредити, с което проблемът
да придобие още по-значими социални измерения, без да засягаме, дори, темата за не
адресираните нужди на икономиката.
3. IV ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ КАТО КАТАЛИЗАТОР НА ПРОМЯНА
С оглед на факта, че наличните данни не могат да бъдат определени като
достатъчни, за да успеем да дадем еднозначен отговор на въпроса дали параметрите на
настоящия проблем са основание, за да се говори за предстоящ колапс (по модела на
финансовия сектор) или статуквото може да бъде съхранено, в т.ч. благодарение на
държавната намеса, за която споменахме, трябва да погледнем отвъд параметрите на
сегашната система, отвъд начина по който функционира тя днес. Необходимо е да
изместим фокуса на внимание от дискусия около спорния „балон“ към безспорната
посока на развитие на глобалната икономика, която поражда необходимостта от
промяна и адаптация на системата на университетското образование.
Заформянето на тази посока, включваща промяна в моделите за развитие с
възникването на нови технологии и средства и сливане на информационните и
производствени технологии, бива свързвано от редица изследователи именно със
зората на финансовата криза [13]. Причината се крие в историческата закономерност,
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изразяваща се във връзка между периодите на икономическа стагнация и следващите ги
пикове в иновационното развитие.
Следствие или първопричина за кризата, тази нова посока, определяна от
“UNESCO” [12] и други реномирани международни организации като четвъртата
индустриална революция, има огромно влияние върху утвърдените индустрии – ето
защо паралелът между тенденциите на пазара на висше образование и случващото се в
останалите сектори на икономиката, в този общ контекст, е от определящо значение за
намаляване на риска чрез предприемането на правилните действия от страна на ВУ,
включително – идентифицирането на онези печеливши решения, които вече се
заформят в системата и се развиват експоненциално в новите условия на новата среда.
Размиването на разделителните линии между физическа и дигитална среди,
между производство и услуги, е това обстоятелство, което дава отговор на въпроса в
каква посока ВУ би трябвало да се насочат, за да уловят новите възможности,
нареждайки се сред ранните иноватори, което от своя страна да ги предпази от
трансформационните турболенции и да ги запази релевантни. Макар добрите практики
в това отношение да са налични, някои концептуални пропуски в тяхното внедряване
ясно очертават трудностите в адаптацията на системата към промените. Примерът с
т.нар. МООК - масови отворени онлайн курсове, е може би най-удачният, за да се
анализира разликата между потенциал и фактическа имплементация на иновациите.
2012 г. бе обявена от “New York Times” за годината на МООК-овете интерактивни курсове, съчетаващи видеоклипове, текстове и упражнения, достъпни от
всеки, навсякъде, по всяко време, без предварителни критерии за прием, на ниска или
никаква цена. Това бе годината, в която д-р Себастиан Трън отбеляза студент номер
100 000 в свободния онлайн курс, който преподава по това време в „Станфорд“. Осем
години след създаването на първите МООК-ове, днес съществуват над 4 200 курса,
идващи от над 500 утвърдени университета по целия свят. Записалите се в поне един
МООК през 2015 г. наброяват 35 млн. души (Фиг. 3).

Фиг. 3. Брой МООК-ове в глобален мащаб по данни на “ЕdSurge” и “Class Central” за
2016г.
Въпреки внушителното й развитие, данните показват, че тази най-нова и
атрактивна форма на отворено образование през Интернет не успява сериозно да
застраши позициите на класическото университетско образование, именно защото си
поставя
за
цел
да
бъде
негова
алтернатива,
вместо
естествено
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продължение/обогатяване, каквато е посоката на развитие на системите в отговор на
четвъртата индустриална революция - задълбочаваща се интеграция.
В по-продължителен период от време, обаче, пасивността по отношение
отварянето към подобни иновативни форми и адаптирането към един „хибриден“
модел на кибер-физична организация може да се отрази негативно на заинтересованите
страни, функциониращи в рамките на утвърдената инст. образователна система, която
както всички останали е обект на трансформационни процеси и е под влиянието на
трансформационни сили. Отказът от интеграция би могъл да доведе до изолация в
условия, в които според Schwab [10] се изисква все по-силно взаимодействие между
заинтересованите страни oт държавния, публичния и чacтния ceĸтop, ĸaĸтo и oт
aĸaдeмичнитe cpeди и гpaждaнcĸoтo oбщecтвo, за да се отговори на новите
потребности.
Изхождайки от най-актуалните стратегически програмни документи на
Правителството на Великобритания, разпространени от Департамента по бизнес и
иновации [11], реформирането на системата на висше образование предвижда
възможността компании като “Apple” и “Facebook” да присъждат степени за висше
образование, което ще доведе до появата на така очаквания конкурент от ново
поколение. Тази конкуренция би имала оздравителен ефект, какъвто за пример има и
по-широкият достъп до висше образование днес, който води след себе си до естествена
„ерозия“ на погрешното възприемане на дипломата като крайна цел от дефицитен
порядък за сметка на реалния актив, а именно – придобитите знания и умения. Ясното
разграничаване между инструмент за верификация и реален актив ще доведе по
естествен път до отваряне на затворената институционална система, до отпадане на
необходимостта от централизирано „ядро“ около което да се организират от край до
край административните и академични процеси.
Докато очакваме това да се случи, компании като “Google” вече се ориентират
към присъждането на т.нар. „нано-степени“9 в сътрудничество с иновативни
доставчици на образователни услуги, които увличат след себе си все повече студенти,
въпреки липсата на формално разпознаване от страна на държавните институции –
нещо, което ако се съди по примера на Великобритания, е на път да се промени.
„Нано-степените“ са изключително атрактивни, поради възможността бързо и
ефективно да организират и доставят знанието като услуга и като продукт – за студента
като потребител на образователната услуга и за частния сектор като ползвател на
крайния продукт от развойната дейност. Като добър пример може да послужи найновата нано-програма на платформата „Udacity“, създадена в сътрудничество с
известен автомобилен концерн, целяща да обучи 1000 инженери в разработването на
самоуправляващи се автомобили, споделяйки в реално време резултатите с
професионална и академична общности.

9

Виж: https://www.udacity.com/nanodegree

Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 1, 2021, https://spisanie-su.eu

79

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В потвърждение на хипотезата, че за катализатор на промяната по-скоро би
послужила динамиката на средата, отколкото вътрешните за системата натрупвания,
както и с цел да не се допусне прогнозираната в настоящата статия загуба на
релевантност за класическия университет за сметка на една алтернативна система без
институционална тежест, но с далеч по-голяма обществена и икономическа такава в
контекста на четвъртата индустриална революция, висшите училища биха могли да се
насочат към т.нар. модел на „Университет с отворен код“, който би могъл да
противостои успешно на предизвикателствата, съчетавайки най-доброто от двата свята
(вместо да се изчакват бъдещи законодателни и регулаторни инициативи, които идват
със закъснение, отразявайки де-факто променените условия на средата).
Един концептуален „Университет с отворен код“ би могъл да интегрира
наличните в системата възможности с достъпните в Мрежата отворени образователни
ресурси до степен на завършен продукт, поднесен съобразно индивидуалните
предпочитания и възможности на обучаващия се. (Фиг. 4).

Фиг. 4. Дистрибутиран модел за организация на образователния продукт по
примера на разработката на програмни продукти с отворен код в сферата на
информационните технологии
Препоръката в настоящия случай е в насока внедряването на инкрементални
иновации, които не изискват непременно и цялостно предефиниране на образователния
процес, а напротив – предполагат осъвременяването на вече утвърдени в академичния
свят понятия и концепции като правенето на наука „на раменете на гиганти“, което в
съвременен контекст може да се разгледа и като правенето на наука „на раменете на
големите данни“ – улавянето на най-актуалните тенденции, посредством когнитивни
изчислителни системи, анализирането в реално време на съществуващите възможности
на образователния и трудов пазар и определянето въз основа на това на найадекватните, най-конкурентни „хибридни“ програми за адаптивно, индивидуализирано
обучение.
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ИНТЕРКРИТЕРИАЛНИЯТ АНАЛИЗ (ICRA) – ИНОВАТИВЕН
ИНСТРУМЕНТ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ ОЦЕНЯВАНЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Величка Транева, Стоян Транев
Резюме: Изключителен интерес предизвиква идеята свързана с възможностите за
приложение на интеркритериалния анализ (ICrA) в бизнес мениджмънта. Това е нов
подход за многокритериално вземане на решения, основан на теориите на
индексираните матрици и интуиционистки размитите множества. Чрез него се
сравняват помежду си критерии, като се съпоставят стойностите, получени при
измерване или оценяване на множество от обекти по тези критерии. Поради това
подходът е наречен „Междукритериално вземане на решения“, станал популярен и като
интеркритериален анализ (ICrA). Чрез представянето на статията авторите се надяват
да инициират още по-голям интерес към метода в аспекта на възможностите които той
предоставя за вземане на решения в условия на неопределеност.
Ключови думи: ICrA, мениджмънт, неопределеност, решения.
Методът ICrA е разработен от Красимир Атанасов и колектив [7] за
установяване на корелационните зависимости между критериите. Като следствие от
това, когато измерването по някои от критериите е по-бавно или по-скъпо, те могат да
се отстранят от оценяването, което ще намали разходите за процеса на вземане на
решение [12]. По-късно, ICrA е разширен теоретично за неговото прилагане към
двуизмерни и триизмерни интуиционистки размити данни [11]. Методът се прилага в
различни области като екология, химия, медицина, мениджмънт [2], [3]. Приложен е и в
оценяването на човешките ресурси [13].
Възникване на ИКрА (ICrA)
Методът възниква в решаване на казус от нефтопреработващата индустрия при
набор от проби суров нефт от нова доставка (нефтът от един и същи източник има
различни свойства във времето). Извършва се тестване с различни физически и
химически критерии: молекулно тегло, плътност, вискозитет, рефракционен индекс,
съдържание на водород и др. Целта е да се определят свойствата на пратката суров
петрол за да се уточни в кое производство да се насочи: керосин, автомобилно гориво,
пластмаси, багрила и др. Необходимо е да се окачестви петролът според физичните и
химичните критерии.
Възниква следният казус - при окачествяването на петрола измерването на
някои критерии е много бавно (отнема над 3 дни) и трудоемко. Допълнителните
измервания отлагат производството и по този начин нарастват производствените
разходи за склад.
Казусът провокира въпроса - може ли да се намерят корелации в данните, така
че да се елиминира нуждата от измерване на някой от забавящите, трудоемки и
скъпоструващи измервания, като се запази прецизността при вземането на решение колкото е възможно?
Обобщена постановка на проблема: множество от обекти се оценява по
няколко критерия; не всички физически и химически критерии се измерват еднакво
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лесно - някои критерии са по-евтини, по-бързи и по-лесни, а други са скъпи, бавни или
трудни за измерване – „неблагоприятни за разходите критерии“.
Идеята е да се открият корелационни зависимости между критериите, което
предоставя възможност да се елиминира необходимостта от извършване на всички
измервания, чрез елиминиране на тези с най-големи разходи.
Изискване - точността на измерванията не трябва да бъде намалена.
Предложен подход от чл. кор. на БАН Красимир Атанасов и екип „Интеркритериално вземане на решение“
Въвежда се концепцията за интуиционистки размит ИКрА (ICrA), базиран на
апарата на индексираните матрици [4] (IMs) и на интуиционистки размитата логика [5],
[6]. Той изчислява броят на зависимостите между всяка двойка на критерии за оценка
на обекти. Методът получава като вход набор от данни за оценките на множество
обекти спрямо множество критерии и връща като изход таблица на откритите
зависимости под формата на формата на интуиционистки размити двойки (IFPs) между
всяка двойка критерии [9].
В оригиналната формулировка на проблема, която води до идеята за ICrA,
измерването спрямо някои от критериите е по-бавно или по-скъпо отколкото
измерването спрямо другите, а целта на взимащия решение е да ускори или намали
цената на цялостния процес на вземане на решение чрез елиминиране на скъпите
критерии въз основа на тези съществуващи корелации [7]. Сложността на алгоритъма
ICrA е O ( m 2 n 2) т.е. полиномиална mn [10].
Същност на ИКрА (ICrA)
Дефиниране на подхода за междукритериално взимане на решения [7].
Разглеждаме следната индексирана матрица:

където за всяко p, q (1 ≤ p ≤ m, 1 ≤ q ≤ n):
• Cp е критерий;
• Oq е обект;
• aCp,Oq е реално число или друг обект, който е съизмерим спрямо
релация R с останалите a-обекти, така че за всяко i, j, k е определена R(aCk,Oi,
aCk,Oj). Нека R е дуалната релация на R в смисъл, че ако R е удовлетворена,
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то R не е удовлетворена и обратно. Например, ако „R“ е релацията „<“, то
тогава R е релацията „>“ и обратно.
Нека

е броят на случаите, в които

удовлетворени едновременно. Нека

и

са

е броят на случаите, в които

и

са удовлетворени едновременно.
Очевидно:

Сега за всяко k,l такива, че

и за

определяме:

Получената двойка
е интуиционистки размита двойка. Тя играе
ролята на интуиционистки размитата оценка на релациите, които могат да се установят
между всеки два критерия Ck и Cl. По този начин индексираната матрица A, която дава
връзките между оценявани обекти и оценяващите ги критерии, може да бъде
трансформирана в друга индексирана матрица M*, която съдържа връзките между
критериите:

която задава степените на съответствие между критериите
.
Последната стъпка от алгоритъма е да се определят степените на корелация
между критериите, в зависимост от избора на потребителя на прагови стойности µ и ν.
Тези корелации между критериите наричаме: „положителен консонанс“, „отрицателен
консонанс“ или „дисонанс“.
Нека
да са такива числа, че
. За двата критерия
и ще
казваме, че са в:
•
-положителен консонанс, ако:
;
•
-отрицателен консонанс, ако:
;
•
-дисонанс, в противен случай.
Очевидно колкото по-голяма е стойността α и/или по-малка е стойността β,
толкова по-малко критерии могат да бъдат едновременно свързани с корелация от тип
(α,β)-положителен консонанс. За целите на практиката най-много информация за
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отношението между критериите получаваме тогава, когато положителният или
отрицателният консонанс е възможно най-голям, докато случаите на дисонанс ни дават
по-малко информация и могат да бъдат пропуснати.
По-късно, ИКрА (ICrA) е разширен теоретично за неговото прилагане към
двуизмерни и триизмерни интуиционистки размити данни [11].
Предимствата на ICrA пред трите класически корелациoнни анализи - на
Пирсън (PCA), на Спирмън (SCA) и на Кендъл (KCA)
Предимствата на ICrA пред трите класически корелациoнни анализи - на
Пирсън (PCA), на Спирмън (SCA) и на Кендъл (KCA) са [13]:
• Той се основава само на сравнения „<,>, =“, съществуващи между оценките
на обектите спрямо система от критерии отколкото върху числените им стойности,
което прави изчисленията по-бързи от другите три метода за корелационен анализ.
• Може да се прилага не само при ясни данни, но и за непълни и размити.
Методът изисква m × n таблица с измерванията или оценки на m обекти спрямо
n критерии. В резултат на това връща n × n таблица с IFPs, определяща степента на
съгласие между всяка двойка критерии, откъдето идва и името „интеркритерилен“.
Софтуерно приложение
Разработеният софтуер ICrA връща две n × n таблици със степените на
принадлежност или на непринадлежност на съответните IFPs. По-късно ICrA е
разширен в теоретичен аспект за своето приложение до двумерни интервални
интуиционистки размити оценки и тримерни интуиционистки размити данни [8], [11],
[14], със софтуерно приложение, което е свободно достъпно от уебсайта [InterCriteria
Research Portal. http://intercriteria.net/software/ (accessed to 06/12/2019)].
Приложения на ИКрА (ICrA) в оценяването на човешките ресурси
Оценяването на човешките ресурси е с ключово значение за управлението им.
То предоставя информация подпомагаща избора на решения за привличането и
подбора, за определяне на възнагражденията, за обучението и кариерното развитие.
Оценяването на човешките ресурси в организацията е „обратна връзка“ по отношение
на служителя. Резултатите от оценката са „входа“ на системите за определяне на
възнагражденията, обучението и развитието, квалификацията и преквалификацията.
Основна роля в оценяването оказва връзката на вложените усилия с
постигнатите резултати от дейността и получените възнаграждения.
Оценяването е сравнителна характеристика за качеството на придобитите
умения и способности и възможните алтернативи за развитие на оценявания.
Оценяването следва да се извършва на база обективни критерии, чрез
прилагане на разнообразни методи с взаимно допълващ ефект.
Основни критерии за оценката са да носи полза на оценяващия и оценявания,
да е уместна, навременна и със съответна степен на прецизност.
Когато някой от критериите в системата за оценяване обуславя по-бавна или
по-скъпа оценка, и се установи, че той е в силна зависимост от други критерии то той
може да се отстрани от системата за оценяване, с което тя се оптимизира.
В статията се предлага оптимизационно моделиране на критериите за
оценяване чрез приложение на интеркритериалния анализ, базиран на концепциите на
индексираните матрици и интуиционистки размитата логика.
Интеркритериалният анализ (ICrA) е базиран на концепциите за индексирани
матрици (IMs) [1] и интуиционистки размити множества (IFSs), целящи откриване на
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зависимости между двойки критерии за оценка в ясна и размита среда. Той се основава
само на сравнения, съществуващи между оценките на обектите срещу система от
критерии, а не върху техните числени стойности. Това прави изчисленията по-бързи в
сравнение с другите методи за корелационен анализ.
Използването на интеркритериалния анализ е нов вариант за оптимизация на
критериите за оценяване на човешките ресурси - оценяване на човешкия фактор в
размита среда.
Приложение на ИКрА (ICrA) в оценяването на ЧР в инсталация
„Каталитичен крекинг” на нефтопреработваща компания
В разработен доклад [15] се разглежда оценяването на производствените
работници в инсталация „Каталитичен крекинг“ на нефтопреработваща организация за
1 г. и за 3 г. Интеркритериалният анализ се приложи за редуциране множеството от
критерии при оценяването на човешкия фактор с цел оптимиране на разходите и
времето за оценяване на персонала. С анализирането им се идентифицираха зависимите
и независими групи от показатели и взаимоотношенията между тях. Чрез сравнението
им се описа поведението на ползваните показатели и направи оценка на групите.
Увеличаването на коефициента на съгласуваност и влизането в зоната на силно
положителна съгласуваност означава силна корелация между съответните двойки
критерии, които могат да оправдаят премахването на един от критериите в двойката въз
основа на това, че нейните информационни стойности са по-малки. Премахването на
тези показатели опрости процеса на оценка и повиши ефективността му.
Приложение на ИКрА (ICrA) в оценяването на ЧР в ресторантьорска
организация
В статията [16], предложеният метод се прилага за идентифициране на
корелациите между двойките критерии за оценяване на сервитьорите в ежедневен
ресторант за бързо хранене в Бургас, част от верига ресторанти. Направен е
сравнителен анализ на съотношенията между критериите за оценка на сервитьорите в
ресторанта, произтичащи от използването на корелационните методи на ICrA, Pearson,
Spearman и Kendall. Четирите корелационни анализи дават много сходни коефициенти
на корелация, но само ICrA може да се приложи в условия на неяснота и
неопределеност.
Очертаният подход за ICrA може да бъде приложен както към ясни, така и към
размити данни и може да бъде разширен, за да извлече информация към други типове
многомерни данни.
Сравнението на резултатите, получени след прилагането на класическите
статистически корелационни анализи към реалните данни, съдържащи оценките на
сервитьорите по критериите на системата за оценка, показва, че няма сравнителна
разлика между тези, получени от ICrA и другите три класически корелационни анализа,
но само ICrA може да се приложи към размитите данни.
Не са открити корелационни зависимости на силен положителен консенсус и
положителна съгласуваност между двойките критерии след прилагането на ICRA, което
означава, че системата за оценка на сервитьорите в ресторанта за бързо хранене е
оптимизирана.
Отворените корелации между критериите осигуряват ефективни възможности
за подобряване на управлението на човешките ресурси в изследвания ресторант за
бързо хранене.
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Приложение на ИКрА (ICrA) в оценяването на ЧР в телекомуникационна
организация
В доклада [17], предложеният метод се прилага за установяване на връзките и
зависимостите между двойките критерии, посочени в оценката на служителите на
българска мобилна компания.
Откритите зависимости между критериите за оценка оптимизира системата за
оценка на персонала чрез премахване на част от критериите за оценяване, което
подпомогна процеса вземане на решения, свързани с мотивацията на човешките
ресурси.
Основният принос на изследването е, че то показва ефективността на
предложения хибриден метод, комбиниращ размита логика с класическия
корелационен анализ за оптимизиране на системата за оценка на персонала на
мобилната компания.
Сравнителният анализ на корелационните зависимости между критериите за
оценка в мобилната компания е извършен след прилагането на ICrA, Pearson's (PCA),
Spearman's (SCA) и Kendall (KCA) корелационни анализи.
Сравнението на получените резултати показва, че няма сравнителна разлика
между получените от ICrA и другите три класически корелационни анализа.
Отбелязва се, че значителните различия в резултатите на ICrA от тези,
получени от PCA, SCA и KCA, се откриват само когато входните данни съдържат
грешки.
Това означава, че ИКрА е по-малко чувствителен, тоест едновременното им
прилагане може да се ползва като начин за откриване на грешки във входните данни.
Заключение
В статията се представи един сравнително нов метод за оптимизиране на
оценяването на човешките ресурси. Зададени са координатите на публикувани основни
резултати от различни приложения на ИКрА за оптимизиране на системи за оценка на
човешкия фактор в ресторант, рафинерия и мобилна компания в България. ИКрА
определя най-добрите корелации между групите показатели, открива зависими и
независими групи от показатели и връзките между тях. Това води до намаляване на
критериите за оценка и подпомага процеса на вземане на решения - подобрява процеса
на оценяване. Откритите корелации между критериите предоставят ефективни
възможности за подобряване оценяването на човешките ресурси.
Успехите в прилагането на метода дава основание приложението на ИКрА
(ICrA) в бъдеще да се насочи и към други области на мениджмънта, където има избор
на варианти за решение по определени критерии.
Статията е частично подкрепена от МОН, Национална научна програма
„Млади учени и постдокторанти“, одобрена с РМС # 577 / 17.08.2018.
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ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ
НАУЧНАТА МОНОГРАФИЯ „ФИНАНСОВИ РЕШЕНИЯ“
Стоян Транев
В самия край на 2020 г. на бял свят се появи научната монография „Финансови
решения“, която е издание на Университетско издание „Паисий Хилендарски“. Тя е
написана от доц. д-р Иван Соколов и проф. д-р Иван Цанов като поставя акцент върху
методологичните и концептуални проблеми на изследваната проблематика. Двамата
автори от десетилетия се занимават с теорията и практиката на финансовите решения в
различни обществени сфери, като те обединяват усилия, познания и опит за
написването на произведението.
Книгата обхваща шест тематични кръга: Решения; Специфика на финансовите
решения; Капитал и финансови решения; Бизнес практика и финансови решения;
Икономическа дипломация и финансови решения; Бъдеще на финансовите решения.
Иван Соколов и Иван Цанов заявяват, че поради самото естество на финансовите
решения те са принудени да навлязат в най-различни научни дисциплини, някои от тях
фундаментални. Това прави произведението по-трудно за възприемане, но авторите
нямат друг избор, тъй като финансовите решения са класическа интердисциплинарна
област и без проникването в разграничени научни области няма как да бъде описан,
анализиран и интерпретиран адекватно основния предмет на изследване.
Научната монография е предназначена за изследователи, преподаватели във
висши учебни заведения, докторанти, студенти, мениджъри, финансисти, икономисти,
администратори и служители в търговски дружества. Трудът може да бъде от полза и за
всеки, който се интересува от важния теоретичен и практически въпрос за финансовите
решения.
Соколов, Иван, Цанов, Иван. (2020). Финансови решения. Научна монография.
Пловдив: Университетско издание „Паисий Хилендарски“. ISBN 978-619-202-608-0
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