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ДУМИ НА ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“ стана на
една година. То се появи онлайн в Интернет на 15 ноември 2020 г. в 16:20 часа с основа
цел да се превърне в свободна, независима и разпознаваема българска научна трибуна за
изследователи и практици работещи в необятната и крайно сложната сфера на стопанското
управление. Едногодишният юбилей е добър повод да се опитаме да отговорим на въпроса
– какво постигнахме и какво не можахме да осъществим?
Списанието стартира като академичен предприемачески експеримент, който макар
и прекалено рисков, завърши с успех – оцеляхме и ще ни има и занапред, а това същност е
най-важното. Рискът, определен от някои експерти като „неприемлив“, се определяше
главно от три фактора. На първо място, редакционната колегия на изданието се състоеше
не от лица свързани с конкретна структура (най-често в реалността това са университет,
висше училище, колеж, научна организация, търговско дружество или НПО), а от
изследователи единствено в тяхното лично качество. Без институционална подкрепа,
особено в България, е много трудно да се издава научно списание. Както се оказ(в)а – това,
все пак, е възможно. На второ място, беше избрано ръкописите на авторите да подлежат
на явно рецензиране (open peer review), тъй като считаме, че то е най-справедливото и
прецизно рецензиране съществуващо в научния свят изобщо – тогава когато редакторът,
авторът и рецензентът знаят своите имена. Безспорно е, че огромната част от научните
издания предпочитат „сляпото“ едностранно или двустранно рецензиране (single-blind peer
review or double-blind peer review). Ние обаче сме твърди противници на същите, тъй като
ги смятаме за не съвсем морални, тъй като тук рецензентите се „крият“ зад коварния воал
на анонимността, което понякога е условие за развихряне на непочтени академични
практики.

На трето място, списанието се списваше изцяло на български език, а не

ползваше научната лингва франка на XXI век – английския език.
Днес, на 29 ноември 2021 г., можем категорично да заключим, че потребителите на
списанието приеха безапелационно тези непопулярни реквизити на изданието и го
легитимираха със своя интерес, според безпристрастният брояч установен на официалния
сайт на БЕНС „Стопанско управление“. Цифрите сочат следното – за една година
списанието е посетено от 3577 души (visitors), а върху него е щракано 16451 пъти (visits) и
всичко това без маркетинг, PR, реклама, лобиране или SEO оптимизация.
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Предприемаческият експеримент потвърди нашите позитивни очаквания и може да
се характеризира като напълно успешен. Вади очи обективният факт, че дори ако едно
академично списание се списва само на български език, да не се ползва с никаква
институционална подкрепа, да не фигурира в базите данни на Web of Sciеnce и Scopus
(например), или каквито и да е било други бази данни (освен ISSN и НАЦИД), да не е в
мрежа с други академични издания, ако то предлага качествено съдържание – то може
(възможно е) да бъде забелязано, сред хилядите подобни издания. Основният извод е, че
най-важният фактор за популярността на едно научно списание е неговото
съдържание (content-first), като всичко друго е донякъде маргинално. Този извод е
действително парадоксален, като влиза в пълно противоречие с мейнстрийм схващанията,
но реалността, а не нещо друго, го верифицира по безспорен начин.
Най-същественият

недостатък

на

Българско

електронно

научно

списание

„Стопанско управление“ се прояви в това, че то не успя да очертае основния контур на
научните изследвания в обсега на българското стопанско управление, където протичат
изключително интересни и невиждани никога досега бурни, радикално нови и
противоречиви феномени, процеси и явления. Нашето стопанско управление (като теория
и практика) трескаво, упорито и безспирно търси брод през мътните води на хаоса,
турбуленциите и несигурността на съвремието. В крайна сметка, както винаги е било
досега, то все пак ще успее да премине на другия бряг, за да донесе научно познание,
просперитет на българската нация и заякване на нейната икономика.
Зад гърба ни са вече четири броя на изданието. Продължаваме напред, като
имаме сериозни планове за бъдещето. Надяваме се читателите да ни последват и в
бъдните дни по нашия криволичещ и трънлив път, който предполага усилия от всякакъв
характер и преодоляване на многобройни препятствия. Всичко това обаче си заслужава,
тъй като имаме привилегията и честта да се занимаваме със стопанско управление – найважната от практическа (утилитарна) гледна точка научна дисциплина в корпуса на
обществените науки, а може би изобщо.
На многая лета на списанието!
София
29 ноември 2021 г.

проф. д-р Иван Цанов
главен редактор
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ОБУЧЕНИЕТО ПО УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Иван Цанов
Резюме: В едри щрихи се описват, анализират и интерпретират четири проблемни кръга
свързани с обучението по управление в България: 1. Политика на България в обучението
по управление; 2. Научни подходи и дидактични принципи в обучението по управление; 3.
Практически аспекти на обучението по управление; 4. Бъдещи тенденции в обучението по
управление. Аргументира се основният извод, че обучението по управление е от
стратегическо значение за развитието на България и просперитета на нейното стопанство.
Ключови думи: управление, стопанско управление, мениджмънт, обучение по управление
Въведение
Обучението по управление е ключов фактор за развитието (икономическо,
политическо и социално) на всяка една държава, включително българската. Обучението по
управление има много аспекти, но едни от най-важните са научният и практическият.
Твърдим, че и двата аспекти са донякъде занемарени в сегашната българска
действителност.
Нещата обаче са напълно поправими. За целта са необходими обединените, упорити
и систематични усилия, както на учените и практиците, така и на публичните власти и
нестопанския сектор. За да се постигне успех обаче в това трудно начинание трябва да се
осъзнае, че както субектите на управлението, така и обектите на управлението в началото
на ХХI век са претърпели големи, дори радикални промени. Почти нищо вече в сферата на
управлението не е същото, каквото е било през изминалия ХХ век.
1. Политика на България в обучението по управление
1.1. Важни интереси на българската държава
Нашата гледна точка е, че обучението по управление трябва да бъде поставено сред
приоритетите както на българската държава (национална политика в сферата на науката и
образованието), а така също и на висшите учебни заведения. Нещо повече, по наше
мнение, обучението по управление влиза в сферата на важните интереси на българската
държава. Както е известно държавните интереси обикновено са делят по степен на
важност, като една от най-често срещаната класификация е на (1) жизнено важни, (2)
важни и (3) второстепенни. Важните държавни интереси имат различни синоними – найчесто срещаният синоним е основни държавни интереси.
Важните интереси записани в актуализираната Стратегия за национална сигурност
на Република България (2018), са:
„Други важни интереси са:
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•
•

Благоприятната и предвидима среда на сигурност;
Ефективно функциониране на българските институции заедно с тези на ЕС и
НАТО за постигане на колективната ни сигурност и подобряване на нейното
състояние чрез развитие на оперативната съвместимост;
• Поддържане на добросъседски отношения и осигуряване на регионална
сигурност и стабилност;
• Засилване участието на НАТО и ЕС в политиките и механизмите за сигурност в
Черноморския регион и продължаване на процесите на интеграция на страните
от региона, които са си поставили съответните цели, в европейските и
евроатлантическите структури;
• По-нататъшно стабилизиране и пълноценно включване в евро-атлантическото и
европейското политическо и икономическо пространство на страните от
Западните Балкани;
• Развитие на регионалното сътрудничество в Дунавския регион и утвърждаване
на активната роля на Република България в двустранен и многостранен план в
подкрепа на мира и сигурността в района и за реализирането на икономически
програми и инфраструктурни проекти с регионално и общоевропейско значение
в контекста на Стратегия на ЕС за Дунавския регион;
• Гарантиране на енергийната сигурност чрез диверсификация на видовете
енергия, източниците и трасетата на доставка на енергийни и други
стратегически суровини;
• Гарантиране на икономическа, финансова и социална стабилност и
икономически просперитет;
• Опазване на общественото здраве;
• Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
• Ограничаване на посегателствата срещу личността и собствеността;
• Развитие и гарантиране на сигурно киберпространство;
• Опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси“
(Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България,
2018, стр. 4).
Напълно ясно е, че обучението по управление (изобщо управлението) има пряка и
косвена връзка с посоченото в Актуализираната стратегия за национална сигурност
„гарантиране на икономическа, финансова и социална стабилност и икономически
просперитет“. Остава само всичко това да се осмисли и осъзнае, както и да се предприемат
адекватни действия за реализация в българската обществена, образователна и бизнес
реалност.
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1.2. Научна политика на България в обучението по управление
Напълно очевидно е, че научната политика на дадена държава има пряка връзка с
обучението в сферата на висшето образование (включително в обучението по управление).
Ето мнението по този фундаментален въпрос на авторитетният Борислав Тошев (р.
1943) публикувано в статия под заглавие „Състояние и перспективи на научните
изследвания в България: проблеми и слабости в научната политика“ (2014): „Несъмнено от
състоянието на науката в една страна зависи нейният просперитет. Научният сектор
включва институциите на висшето образование заедно с профилираните по области
научни организации. Нормативно научният сектор в България се осигурява от няколко
основни закона, между които най-важни са Законът за висшето образование, Законът за
развитието на академичния състав и Законът за насърчаване на научните изследвания.
Преценката на състоянието и тенденциите в развитието на българския научен сектор е
преди всичко задължение на държавата, защото именно тя има задачата да даде гаранции
за защитата на обществения интерес. На фона на особено динамичните процеси в научните
системи в света, които съпровождат развитието на науката на XXI век и които в голяма
степен са породени от факта на преодоляване на блоковото разделение на света,
държавните институции трябва да имат ясна представа дали България е в центъра или в
периферията на световното научно развитие. В социологията на науката за „център и
периферия“ се говори още от 1975 г. (Shils, 1975) и днес има ясни индикации, които
позволяват такава преценка – за нашия случай заключението би трябвало да бъде, че има
няколко научни области, които носят научен престиж на България, но като цяло
българският научен сектор трябва да се постави не в периферията, а дори зад периферията
на световната наука. Държавните институции, отговорните фактори в науката и
образованието, главно Министерството на образованието и науката и няколко други
специализирани агенции – субектите, които трябва да формират научната политика, не
дават признаци, че знаят това.
...Блоковото разделение на света, съпроводено и със съществуването на две „науки“
– „прогресивна“ – „науката в лагера на мира и социализма“ и „реакционна“ – „науката в
лагера на империализма и мракобесието“, приключи в последните години на XX век.
Тогава стана ясно, че българският научен и образователен сектор трябва да бъде
реформиран с оглед на по-близкото съответствие на българския научен модел с научния
модел и установените стандарти за научна дейност в страните, които са в центъра на
световната наука и с оглед на необходимостта от организационни промени, които ще
осигурят по-добри позиции на нашите специалисти на световния пазар на работната сила.
Ориентирите на реформата във висшето образование, за които се очакваше да бъдат
публично осъзнати и приети и които трябваше да жалонират рамката, в която да се развие
реформата на висшето образование, предпазвайки я от хаотичност и случайни действия,
които по правило предизвикват единствено нестабилности и безпокойство в научната
общност, са само два (Димитров&Тошев, 2001): (1) замяна на модела на тесните
специализации и квалификации, прилаган в българското висше образование десетилетия
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наред след Втората световна война с модела на широко-профилната подготовка от
университетски тип и (2) възстановяване на единството между преподаване и научни
изследвания в условията на висшите училища и университетите. България се присъедини
към Болонската декларация за създаване на общо европейско образователно пространство
с организирането му в три цикъла – базисен от университетски тип (бакалавър) и с
прехвърляне на допълнителните специализации и квалификации в следващите два цикъла
– магистър и доктор.
Към днешна дата посочените по-горе два принципа – смяна на организационния
модел и единство между преподаване и научни изследвания, продължават да не са в
основата на реформата на българското висше образование. Продължава създаването на
висши училища, в които научната дейност напълно отсъства или следва имитационния
модел; научни резултати не би могло да се очакват при липсата на консолидиран
академичен състав, а на много места гръбнакът на този състав са пътуващи преподаватели,
които имат в допълнение към основния си трудов договор и други допълнителни
договори. Пак по данни на официалната статистика за 2013/2014 учебна година
преподавателите във висшите училища са 23012, от които професорите са 3184, но
преподавателите на основен трудов договор са 14056, а професорите на основен трудов
договор са 1885. Отговорността за тази неблагоприятна ситуация е изцяло на държавата и
това е третата фундаментална слабост в българската научна политика.
Определено може да се каже, че България не изпълнява задълженията си по
Болонската декларация. С приемането на Закона за академичната автономия (1990) броят
на специалностите в българските висши училища надхвърли 600, след приемането на
Закона за висшето образование (1995) броят на базисните специалности за образователноквалификационната степен „бакалавър“ спадна до около 250. Сега, обаче, броят на тези
специалности отново бързо расте – с тях висшите училища искат да увеличат броя на
студентите си; тези нови специалности в масовия случай, обаче, носят белезите на тесните
квалификации. А броят на програмите за образователно-квалификационната степен
„магистър“ също е нереалистично голям – около 10000 – България очевидно няма научен
капацитет за качественото им реализиране. Отговорността за това неблагоприятно
развитие на българското висше образование изцяло е на държавата и в частност на
Националната агенция за оценяване и акредитация.
...Пак да се върнем към макдоналдизацията на висшето образование. В разширената
версия на Болонската декларация от срещата на министрите на висшето образование през
2001 г. в Прага отношението към макдоналдизацията на висшето образование бе отразено
по категоричен начин: „образованието не е стока – студентите не са клиенти –
университетът не е супермаркет“. Въпреки това макдоналдизацията в българските висши
училища е факт и това, че тези процеси не срещат противодействие от държавните органи
е друга фатална грешка на властта. Разбира се макдоналдизацията е явление, което има
проявления и в други обществени сфери (Ritzer, 1991). Фатални, обаче, могат да бъдат
последствията в две от тях – образованието и здравеопазването“ (Тошев, 2014, стр. 17-21).
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Не подлежи на съмнение, че описаната от Борислав Тошев мрачна ситуация в
сферата на науката и висшето образование в Република България е силно дискусионна, но
струва ни се, че тя в най-общи линии е вярна, макар и през последните години състоянието
на българското висше образование чувствително да се подобри. Основното ни несъгласие
е в това, че и той не може да устои на изкушението да прехвърли вината за нерадостната
картина в разглеждания сектор изцяло върху българската държава (най-вече публичното
централизирано управление). Българите, включително учените, като неразделна
интегрална част от българската нация, обвиняват за всички неблагополучия в собствения
си живот, както и за неуредиците в обществените дела като правило единствено и само
българската държава (публичните власти), като са дълбоко убедени, че самите те като
конкретни индивидуалности (физически лица) нямат абсолютно никаква вина за
сложилото се неблагоприятно статукво. Няма как обаче това да бъде вярно и то
действително не е вярно. За тъжната картина вина имат и българските учени и
изследователи.
Иначе за всяка обществена сфера и за всеки стопански сектор в Република България
може да се реализира обучение по управление, без никакво изключение. Като
доказателство можем да дадем произведението на Константин Колев „Управление на
горското стопанство“ (Колев, 2018).
Като пример за неадекватни от научна гледна точка възгледи във връзка с научната
политика изобщо са вижданията на Победа Луканова относно реформите в
образователната сфера на Република България. Тя пише дословно: „За да могат да
започнат реформите в образованието и квалификацията през този период, а и през
следващите години, е необходимо да е налице класическото условие – промени в
нормативната база. Тук то се споменава напълно целенасочено, защото, както доказа
опитът от началото на промените, именно тяхното отлагане във времето (или въвеждането
на неподходящи законови текстове) забави (или изопачи) действително необходимите
реформи или ги сведе единствено до политическо „говорене“ както от страна на
управляващите, така и на представителите на опозицията“ (Луканова, 2012, стр. 272).
Само в един кратък абзац Победа Луканова изказва няколко твърдения, които по
наше мнение са неверни, или най-малкото дискусионни от академична гледна точка. Не
можем да разберем откъде тази изследователка извежда позицията си, че за да започнат
реформи в областта на образованието и квалификацията е необходимо да е налице т.нар.
от нея класическо условие – промени в нормативната база, като това според нас не
отговаря на истината. За да започнат каквито и да е реформи в каквато и да е сфера е
нужно само едно друго условие – човешката воля, която естествено е необходимо да бъде
подсигурена с релевантна законодателна рамка. Не считаме за правилно и становището на
Победа Луканова, че реформите във визираната сфера са се свели единствено и до
политическо „говорене“. Не става изобщо ясно какво има предвид авторката в тази връзка
– че политиците много говорят, че политиците малко говорят, че политиците говорят
неправилно, че политиците не знаят какво говорят, че политиците не трябва да говорят, че
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политиците трябва да говорят само определени неща, че някой трябва да казва на
политиците какво да говорят и т.н.
В обзор на образованието и обучението в България за 2017 г. на Генералната
дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към Европейската комисия за сферата
на висшето образование се твърди следното: „Повишава се броят на лицата с висше
образование, но профилите на завършилите висше образование показват дисбаланси по
сектори. Със сегашните 33,8 проценти България е на път да постигне своята национална
цел от 36 проценти за завършилите висше образование (на възраст между 30 и 34 години)
по стратегията „Европа 2020“. Показателят остава под средното за ЕС (39,1 проценти), но
разликата намалява. Все още е налице голяма неравнопоставеност между половете: 41
проценти от жените спрямо само 27,2 проценти от мъжете на възраст между 30 и 34
години имат завършено висше образование. Процентът на заетост на наскоро завършилите
висше образование е намалял до 78,5 проценти през 2016 г. и е под средния за ЕС – 82,8
проценти. Това означава, че е необходимо допълнително да се подобри както
приложимостта на висшето образование на пазара на труда, така и неговото качество. Това
е отразено също така в значителни несъответствия на уменията на бакалавърско ниво: 35
проценти от завършилите висше образование работят на длъжност, за която обикновено не
се изисква образователно-квалификационна степен за висше образование (средно за ЕС: 25
проценти). Делът на завършилите висше образование показва дисбаланси по сектори: през
2015 г. 50 проценти от завършилите висше образование са учили социални науки,
стопанско управление и право (средно за ЕС: 33 проценти), а само 7 проценти – науки
свързани със здравето (ЕС-28: 13 проценти)“ (Обзор на образованието и обучението за
2017 г. България, 2017, стр. 11).
В обзор на образованието и обучението в България за 2020 г. на Генералната
дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към Европейската комисия относно
модернизирането на висшето образование пък четем следното: „Състоянието на висшето
образование се променя поради спада в демографското развитие, но едновременно с това
броят на чуждестранните студенти се увеличава. През 2019 г. броят на записаните в
университетите студенти е намалял на всички нива на висше образование. В сравнение с
2014 г. 21 % по-малко студенти са били записани в бакалавърските програми, 16 % – в
магистърските програми и 3 % по-малко – в докторските програми.
Социално-икономическото положение оказва значително влияние върху стремежа
на учениците да получат висше образование. Общо 64.3 % от подрастващите в България
очакват да завършат висше образование (средна стойност за ЕС: 62.4 %).
Университетите преминаха по-успешно към учене от разстояние. Повечето висши
училища успяха бързо да организират курсове в електронна среда поради наличието на подобра цифрова инфраструктура, на мултимедийни услуги (напр. видеострийминг на
лекции, образователни платформи, чат на живо по време на лекциите и др.), както и на
учебни материали.
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Подобряването на приложимостта на пазара на труда и на качеството на висшето
образование остава ключово за България в условията след COVID-19“ (Обзор на
образованието и обучението за 2020 г. България, 2020, стр. 10).
Изводът, който може да бъде направен от обзорите на Европейската комисия (2017
и 2020 г.) е ясен и недвусмислен – Република България не се представя особено добре в
сектор висше образование в сравнение с другите страни членки на Европейския съюз.
Изоставането е значително, ситуацията – тревожна, а тенденциите – неблагоприятни.
2. Научни подходи и дидактични принципи в обучението по управление
2.1. Научни подходи в основата на обучението
Тъй като към настоящия момент (2021) не съществува общоприета и единна теория
на управлението, както и на практиката на мениджмънта, не може да има и хомогенно
съдържание на образованието по управление. Фундаменталният проблем тук е от
онтологично естество – кой точно научен подход да се постави в основата на обучението
по управление. Застъпват се различни и противопоставящи се тези, които все пак
гравитират около няколко основни гледни точки. Голям брой изследователи са
привърженици на системния подход – т.е. управлението трябва да се изучава като система
от неразделно свързани елементи. Други настояват за използването на кибернетичния
подход – т.е. управлението трябва да се изучава като кибернетична система, трети са
последователи на синергетичния подход – т.е. управлението трябва да се изучава като
самоорганизиращ се постоянен преход между хаос и ред и обратно, четвърти залагат на
процесния подход – т.е. управлението трябва да се изучава като непрекъсната серия от
взаимосвързани действия и функции, пети са убедени в правотата на ситуационния подход
– т.е. управлението трябва да се изучава като зависещо от ситуацията. Налице са и други
виждания, както ортодоксални, а така също и хетеродоксални.
Като че ли единственият възможен изход от така сложилото се научно
многообразие е различните подходи да се преподават така, че да се допълват един с друг
(без механична компилация и безпринципен еклектизъм), но без при това да се объркват
обучаваните. Заедно с това трябва да се отчита обективното обстоятелство, че не
съществуват (не могат да съществуват) никакви универсални подходи и методи на
управление, които да гарантират ефективно управление при всички случаи, във всички
ситуации и във всички обществени сфери и икономически браншове, като това не бива да
се скрива или премълчава пред обучаваните. Управлението, както и науката, е
плуралистично. Истина от последна инстанция в сферата на управлението не съществува.
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2.2. Дидактични принципи на обучението по управление
Обучението по управление не може да пренебрегне принципите на обучението
съществуващи в дидактиката1, като то трябва да е в строго съответствие, а не в
противоречие с тях. Поради тази причина всеки, който обучава хора (независимо от
тяхната възраст, пол, раса, етнос и социален статус) по управление е необходимо не само
да е запознат с тези принципи, но и да ги прилага в обучението.
Според авторитетният български педагог Марин Андреев (1934 – 2018) принципите
на обучението (Андреев, 1981) са седем на брой.
Принцип за нагледност. Този принцип показва взаимовръзката и единството, която
трябва да съществува между логическото (рационалното) и сетивното (нагледното)
познание.
Принцип за съзнателност. Принципът може да ускори и облекчи разбирането на
учебния материал (в случая управление), така че обучаващият се може да работи
съзнателно в процеса на обучението и тогава, когато все още не е разбрал напълно
учебното съдържание.
Принцип за активност. Принципът предполага неделимо единство между
вътрешна и външна активност, между емоционална, интелектуална, сензорно-моторна и
вербална (словесна) активност.
Принцип за достъпност. Визираният принцип изисква обучението да е съобразено
с възрастовите особености на обучаващите се, както и с равнището на тяхната подготовка
и развитие.
Принцип за системност. За да се усвоят основите на управлението обучаващите се
трябва да ги изучават в система съобразено с тяхната вътрешна логика.
Принцип за трайност на знанията, уменията. Същината на този принцип се
изразява в това, че усвояването на знания и умения по управление трябва да е задълбочено
и трайно, като обучаващите се трябва да могат да възпроизвеждат и прилагат наученото в
нови, различни и нестандартни ситуации.
Принцип за индивидуален подход. Процесът на обучение трябва да е основан не
само върху общите, но и върху индивидуалните особености на обучаващите се, за да се
гарантира тяхното цялостно развитие и използване на личния им потенциал за оптимално
усвояване на учебния материал по управление.
3. Практически аспекти на обучението по управление
3.1. Корпус от учебни дисциплини по управление
Един от най-ключовите аспекти при обучението по управление е основната
насоченост на пропедевтиката и съотношението между т.нар. „твърди“ и „меки“ учебни
1

Дидактиката е наука за правилата, начините и методите на обучение, дял от педагогиката.
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дисциплини включени в учебните планове и програми. С известна степен на условност
„твърдите“ и „меките“ учебни дисциплини донякъде се вместват в широките рамки на това
което разбира, например, Светослав Ставрев под пазар, държава и гражданско общество.
Пазарът е еманация на „твърдите“ учебни дисциплини (ортодоксален икономикс),
държавата обединява характеристиките и на едната и на другата група учебни дисциплини
(публична администрация), докато гражданското общество е олицетворение преди всичко
на „меките“ учебни дисциплини (психология, социология, антропология). Всеки, който
претендира да има познания и изградени умения по управление трябва да познава базовите
механизми по които функционират и се управляват пазарите, държавите, гражданските
общества, групите от хора и отделните индивиди.
Ето какво конкретно пише Светослав Ставрев в статията „Посткомунистическа
суматоха – I“: „...Пазарът е хладен и безпристрастен инструмент за задоволяване на
частните – индивидуални, групови и организационни нужди от едни или други продукти
или услуги. Той е напълно безразличен към всички други характеристики на купувача,
извън неговата платежоспособност. Дали си умен или глупав, добър или лош, бял или
цветнокож, християнин или мюсюлманин, образован или прост, богат или беден, комунист
или антикомунист и т.н., за пазара е без значение, стига да платиш цената. Той е
въплъщение на икономическата рационалност и който изисква или очаква нещо различно
или повече от него, ще остане разочарован. На пазара се сключват сделки, а не се раздава
социална справедливост. Там няма симпатии, нито антипатии. Той е висша социалност,
защото обвързва всеки с всички, но в него няма да откриете сантиментализма на
абстрактното човеколюбие.
...Държавният механизъм има други характерни особености, твърде различни, а и
противоположни на пазарния. Той осигурява на хората т.нар. „публични блага“, за които
се приема, че не могат или не трябва да бъдат предмет на покупко-продажба.
Следователно, той е не по-малко нужен от пазарния механизъм. Този механизъм не се
основава на свободата, а на властта, като преотстъпена от подвластните свобода, от което
следва императивността на държавната воля и правото й да упражнява насилие, за да си
осигури подчинение.
...Гражданското общество е третият и последен възможен механизъм за
осигуряване на обществена организация, в т.ч. и за набавяне на публични блага, най-вече
на всички онези неща, които осигуряват ред и усещане за справедливост в обществения
живот. Например блага като почтеност, приоритетност, плурализъм, информираност,
социална защита и взаимопомощ, контрол над властимащите и над пазара. То е
социоеволюционен конструкт, подобно на пазара и противно на държавата“ (Ставрев,
2021).
Обучението по управление трябва да се съобразява и да отчита огромен брой
фактори – образователни, икономически, политически, юридически, духовни, социални и
психологически. Един от тях, например, е дори структурата на собствеността на
листваните на борсата публични компании в Европейския съюз. Към 2012 г. тя изглежда
по следния начин:
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 3, 2021, https://spisanie-su.eu
14

1. 25 проценти – инвестиционни фондове и други финансови посредници.
2. 22 проценти – нефинансови компании.
3. 18 проценти – чуждестранни инвеститори.
4. 13 проценти – домакинства и нестопански институции, които обслужват
домакинствата.
5. 12 проценти – застрахователни компании и пенсионни фондове.
6. 5 проценти – национални правителства.
7. 4 проценти – банки (Evolution of ownership of EU-listed companies between 1970
and 2012, 2013).
Особено важно е специалистът по управление да бъде профилиран – т.е. да познава
добре собствения си обект на управление, наред с придобитите фундаментални общи
знания и умения по мениджмънт. Това ще рече, например, специалистът по бизнес
мениджмънт да има знания за бизнеса, специалистът по политически мениджмънт да е
осведомен за сферата на политиката, специалистът по културен мениджмънт да разбира
сектора на културата и т.н.
Управлението (мениджмънтът) в началото на ХХI век e станало толкова сложно,
комплицирано и разносъставно явление, че изисква специална, иновативна, систематична,
непрекъсната, индивидуализирана и ресурсопоглъщаема подготовка на ръководителите,
специалистите, експертите и ново навлизащите, както и съчетаване в интегрален
механизъм на огромни по обем и разнородни по съдържание знания – икономически,
юридически, технически, технологически, психологически, социални, организационни,
педагогически, информационни и други в зависимост от най-различни условия,
характеристики и елементи.
Корпусът от дисциплини, който поставя фундаментът на обучението по управление
в сферата на висшето образование, непрекъснато се увеличава и разнообразява. Това,
обаче, не винаги е свързано с повишаване на качеството на обучението, или поне с
неговото запазване. Професионалните знания, които трябва да овладее един съвременен
мениджър (най-вече от бизнес-сектора) преминал през бакалавърска степен (по българска
терминология образователно-квалификационна степен „бакалавър“) и завършил
магистърска степен (по българска терминология образователно-квалификационна степен
„магистър“), включват като примерен списък следните учебни дисциплини, без да е
изчерпателен:
1. История на мениджмънта.
2. Икономикс/политическа икономия.
3. Стратегически мениджмънт.
4. Оперативен мениджмънт.
5. Производствен мениджмънт.
6. Управленски решения.
7. Управление на персонала.
8. Корпоративно управление.
9. Икономика на предприятието.
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10. Финансов мениджмънт.
11. Управление на знанията.
12. Управление на бизнес офиса.
13. Маркетинг.
14. Антикризисно управление.
15. Социален мениджмънт.
16. Креативен мениджмънт.
17. Организационно поведение.
18. Психология на управлението.
19. Конфликтология.
20. Социална психология.
21. Лидерство и работа в екип.
22. Информационен мениджмънт.
23. Количествени методи в управлението.
24. Иновационен мениджмънт.
25. Екологичен мениджмънт.
26. Управление на технологиите.
27. Инвестиционен мениджмънт.
28. Управление на качеството.
29. Контролинг.
30. Търговско право.
31. Корпоративна сигурност.
32. Бизнес комуникации и бизнес преговори.
33. Работа в мултикултурна бизнес среда.
34. Корпоративна социална отговорност.
35. Научни изследвания в сферата на управлението.
Допустимо е, макар и да не е желателно, бъдещият специалист по мениджмънт да
няма задълбочени познания по „управление на знанията“ и „креативен мениджмънт“, но
ако той не е придобил базови компетенции по „управленски решения“, направо казано и
без недомлъвки, все едно не се е обучавал. Учебната дисциплина по управленски решения е
ядро на обучението по управление и вероятно най-важната изобщо. Тя е своеобразен
управленски интегратор (събира всички знания по управление на едно място) и стои в
основата на мениджмънта по право и по начало. Да управляваш на практика значи да
вземаш решения (Цанов, 2018). Този обективен факт, някак си не се разбира в дълбочина,
като дисциплината по управленски решения не се внедрява като такава с топ-приоритет. В
тази връзка авторът на тази статия е виждал учебни планове по управление в български
университети, където дисциплината „управленски решения“ дори отсъства.
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3.2. Транслиране на обучението по управление
Важен въпрос от пропедевтиката на знанията в сферата на управлението
(решенията) е по какъв начин (как) те трябва да бъдат транслирани към обучаваните. В
тази връзка представяне на съществуващите начини (изобщо за обучението) в историческа
перспектива е предложено от Ангел Марчев (баща) и Ангел Марчев (син) (2013): „ПИШИ!
През средните векове, институцията запазваща просветата в Европа е била основно
Църквата и по-специално манастирите, които като цяло са били дистанцирани
(включително и в географски смисъл) от основните центрове на население. Единственият
подход за запазване на знанията, известен към този момент, е било (буквалното) написване
на книга. Тази дейност се е извършвала от специално обучени екипи от монаси в големите
манастири. ...Формира се технология за преподаване, наричана понастоящем „схоластичен
метод за преподаване“ (схоластицизъм, схоластика), доминирал академичното
преподаване в средновековните университети в Европа от около 1100-1500 години.
...ЧЕТИ! Първите пукнатини на схоластичния метод се появят още с изобретението
на един златар от благороден произход Йоханес Гутенберг. Изобретяването на
печатарската преса около 1440 година отбелязва въвеждането на книгата в индустриалната
ера. Книгата в Европа вече не е уникален информационен източник, изписван и копиран
ръчно. Вече може да се говори за публикуване на книга като предприятие, изискващо
капитал за инвестиции и пазар за дистрибуция. ...Печатните технологии достигат връхната
си точка в нашето съвремие. Годишно излизат милиони заглавия в милиардни сумарни
тиражи (виж напр. UNESCO Institute for Statistics, 2012). В резултат на което за последните
500 години „Чети!“ е новата команда към студентите. През времето на ренесанса
издаването на книга вече е относително лесна задача, като същевременно броят книги от
дадена област на познанието е огромен. Налага се форма на разделение на труда в
обучението – едни („преподаватели“) инвестират време да проучват, филтрират и
систематизират съществените информационни източници, а други („обучаеми“) да
използват полученият информационен синтез от съществуващи източници за да се
обучават. Преподавателят влиза в ролята на систематизатор на знания и се счита, че за да
може да преподава трябва да има учебник, написан от него систематизиращ фиксиран
набор от познания, които трябва да бъдат предадени на обучаемите.

Йоханес Гутенберг
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...КЛИКНИ! В днешно време обучаемият бързо установява, че Истината е
многостранна, за да се подготви добре за изискванията на бързо променящия се трудов
пазар, трябва да се използват разнообразни източници, да се съпоставят, филтрират и
селектират и то по-бързо от променящата се среда. Времето за посещение на лекция
(включително и транспортно време за път) е по-добре да бъде инвестирано в четене от
интернет. „Кликни!“ е новата команда, защото цялото човешко знание е на клик
разстояние. Всъщност това което става е, че младото поколение се адаптира към
променилите се условия по-добре от предишните. ...При това положение каква е ролята на
преподавателя? Сегашните преподаватели цял живот са били систематизатори на
информация и вече са вложили огромен труд в написването на най-подходящия според тях
учебник и изготвяне на система от лекции. В образованието възниква културен сблъсък:
„Дигитални студенти, аналогови преподаватели!“
...ИГРАЙ! Компютърните играчи са част от едно поколение, определени като
Милениалс (от англ. Millennials), родени след 1980 г., за които цифровите технологии, т.е.
Интернет, компютърните игри, електронна поща, мобилните телефони и чата са вплетени
в почти всички дейности на тяхното ежедневие. Те се характеризират като вещи с
компютрите и технологиите. В резултат на това те са и често се наричат Нет поколение (от
англ. Net Generation), Геймър поколение (от англ. Gamer Generation) или Цифрово
поколение (от англ. Digital Natives), защото са се научили да говорят на езика на
цифровите компютри, видео игри и интернет (Claro, p. 1). …Играта е най-естественият
начин за прехвърляне на умения, знания и квалификации от старото поколение към
младото. През историята играта е използвана за все по-усложняващи се задачи и в крайна
сметка идва момента играта да се използва за обучение на висши специалисти и
ръководители. Бързата проверка в Google за думата „Симулация“ връща множество
резултати, като приблизително две трети от тях са в смисъла на „психологическа
симулация“ (организиран експеримент с поведението на хора в група или индивиди, в
контролирани лабораторни условия), а около една трета в смисъла „компютърна
симулация“ (експеримент с помощта на софтуер, моделиращ определени реални ситуации
и сценарии). При играта думата симулация се използва значително и в двата смисъла.
Пълното понятие „игри и симулации“ се свързва с набор от подходи и методи за
реконструиране на реалистични ситуации, така че подекспериментните лица да получат
нова информация от взаимодействието в рамките на експеримент. Игрите и симулациите
са с широко приложение при обучението на висши кадри и специалисти. При всички тях
има добре дефинирани характерни черти като: работа в екип, симулационни модели,
инструкторски екип, съчетаване на различни педагогически методи, интегриращ характер,
компютъризация и интернет“ (Марчев и Марчев, 2013, стр. 10-29).
Струва ни се, че авторите на „От схоластицизъм към игровизация“, наред с
направения от тях прецизен и изкусен анализ, допускат и една типична грешка, като не
отчитат колосалната разлика (отдавна описана в дидактиката) между инструмент на
обучението (форма) и семантика (съдържание) на обучението. Действително формата на
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обучението с течение на времето радикално се е променила – от килийната соба, през
класната стая, до интерактивния мултимедиен кабинет и изцяло дигиталната среда на
дистанционното обучение. Когнитивните механизми по които става усвояването на
знанията от човешките същества не са претърпели обаче почти никаква промяна в
исторически план. Интернет е само среда за обучение, а не е самото обучение. Игрите и
симулациите, също така, са единствено инструменти (форми) за обучение при това не
единствените, като освен това, те не са никаква иновация. Още Александър Велики
(Македонски), например, при легендарната битка при Гавгамела (1 октомври 331 г. пр.Хр.)
– симулира чрез камъчета, фигурки, мидички и пръчици движенията и дислокацията на
македонската армия (предвождана от него) и на персийската войска (ръководена от
император Дарий III), като използва и игровия метод за да обучава своите командири.
Обобщено казано – начинът на обучение (формата) и неговото съдържание не са едно и
също нещо и поради тази причина не бива да се смесват.

Александър Велики (Македонски)
3.3. Разлики между обучаващите се по управление
Често допускана грешка при обучението по управление, а и при обучението изобщо
е, че обуващите се биват разглеждани и третирани като единно и монолитно цяло и те не
се диференцират съобразно техните психологически особености, личности качества и
черти на характера. За да се постигне максимален ефект обаче всички тези неща трябва да
се имат в пред вид, като процесът на обучение трябва да помага на възрастните индивиди
не само да се учат, но и да променят самите себе си и организациите в които работят,
съобразно принципите на самото управление.
Според руската изследователка Надежда Федорова (Федорова, 1992), например,
възрастните обучаващи се в зависимост от начина (стила) си на обучение могат да бъдат
разделени на четири големи групи.
Към първа група се отнасят тези, които се придържат към принципа на конкретна
логическа последователност. Тези учащи се получават информация от непосредствения
опит, като те ценят реда и логическата последователност, следват преките указания на
преподавателя и предпочитат строго организираното представяне на материала. Харесват
спокойната обстановка, като неспокойната ги изнервя. При организацията на учебния
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процес за тази група по управление трябва да се използват книги и учебници/учебни
помагала, предварително раздадени материали, комуникационна и изчислителна техника,
схеми, рисунки, модели и презентации.
Втората група обучаващи се следват принципа на абстрактната хаотичност. Тази
разновидност учащи се цени обучението като цяло, но предпочита да получава
информацията в неорганизиран, даже в хаотичен вид. Създава се впечатление, че този тип
обучаващи се сами организират необходимата им информация, като пропускат през
съзнанието си само това, което те самите искат да знаят. В случая организацията на
обучението по управление трябва да се концентрира върху метода на груповите дискусии,
кратките лекции и презентации, въпросите и отговорите, както и обсъжданията.
Третата група се придържа към принципа на абстрактната логическа
последователност. Тази група учащи се притежава, като правило, блестящи способности за
декодиране на писмени, устни и визуални символи. Те също така имат в собственото си
въображение голямо количество от разнообразни концептуални представи, въз основа на
които изграждат всичко, което виждат или чуват в графична или в образна форма. При
третата група се препоръчва обучението по управление да бъде рационално, като
материалът трябва да бъде излаган последователно. Тук се отдава приоритет на задачи за
самостоятелна подготовка (с четене и със слушане), а също така е необходимо занятията
да притежават проблемен и аналитичен характер.
Четвъртата група използва принципа на конкретната хаотичност. При тази група
се демонстрира склонност към експериментиране. Тези обучаващи се бързо схващат
основните идеи и правят интуитивни крачки за разрешаване на не съвсем ясните и
откроени проблеми. В случая се наблюдава учене въз основа на принципа на пробите и
грешките, демонстрира се висока степен на самостоятелност, като не се следват
пунктуално инструкциите и препоръките. Търси се оригиналност. Най-добре е
организацията на обучението по управление при четвъртата група да включва ролеви игри
и моделиране, разработване на самостоятелни проекти, разрешаване на проблемни
ситуации, както и да се дават задачи за самостоятелна подготовка.
3.4. Андрагогически модел на обучението по управление
Най-често обучението по управление е всъщност обучение на възрастни. С
обучението на възрастни като област на научно познание се занимава най-вече
андрагогиката. Тя се оформя като теория на обучението за възрастни в Западна Европа в
началото на ХХ век. През ХХІ век андрагогиката вече може да се похвали с големи научни
постижения и значими практически резултати.
Главното отличие на андрагогическият модел на обучение от традиционния се
състои в това, че при него обучаващият се активно, реално и пълноценно участва в
дейността по организацията на процеса на обучение, както и в самото обучение като
процес. Съобразно спецификата на целевата аудитория в обучението по управление би
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трябвало да се използва андрагогически модел за получаване на максимален ефект. Найсъществените негови черти са следните:
Първо, водеща роля не на обучителя, а на обучавания съобразно неговите
потребности, мотиви, нагласи и склонности. Всичко в обучението се „върти“ около
обучавания и неговото взаимодействие с обучителя.
Второ, координираща и консултативна функция на обучителя, който стъпва върху
професионалния опит на обучаващия се и съществуващите до момента негови знания и
умения, които обучителят прави опит да надгради, осъвремени и модифицира.
Трето, преобладаващите методи на обучение са интерактивните (групови дискусии,
изследване на ситуации, ролеви игри, разрешаване на казуси в група и други), а не
традиционните (лекция, наблюдение, индивидуална самостоятелна работа по задание).
Четвърто, учебното съдържание е гъвкаво, отворено и интегративно, като подлежи
на непрекъсната промяна и актуализация.
Андрагогическият модел на обучението по управление не може да се възприема
обаче като универсален и пригоден за всички случаи, той също е относителен, като всяко
нещо в сферата на обучението. Необходимо е моделът да се прилага с отчитане на
съответните условия при обучението на определен контингент от обучаващи се, както и да
се съобразява с техните особености. Важна е и педагогическата обкръжаваща среда, която
също така трябва да бъде отчитана.
4. Бъдещи тенденции в обучението по управление
Обучението по управление (мениджмънт) в Република България несъмнено трябва
да отчита и евентуалните бъдещи тенденции, които ще се проявят в тази сфера по
българските земи с времеви хоризонт от 15-20 години напред, като се направи опит
обучаемите да се подготвят още от настоящето за тях. Бъдещите специалисти по
управление трябва да бъдат научени (ако изобщо това е възможно в някаква степен) да
усилват положителните тенденции в мениджмънта и да неутрализират отрицателните.
Някои от най-важните бъдещи тенденции в мениджмънта и бизнес средата, по наше
мнение, са посочени по-долу.
1. Усилване диференциацията на мениджмънта.
2. Усложняване на мениджмънта.
3. Масовизация на мениджмънта.
4. Социализация на мениджмънта.
5. Компютъризация на мениджмънта.
6. Навлизане на елементи на изкуствения интелект в мениджмънта.
7. Професионализация на мениджмънта.
8. Преобразуване на конкуренцията в мениджмънта в хиперконкуренция.
9. Повишаване равнището на глобализация на мениджмънта.
10. Превръщане на неопределеността и на хаотичността в тривиално ежедневие
(норма) за мениджмънта.
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11. Деформализация на мениджмънта.
12. Поголовно използване на екипната форма на управление в мениджмънта,
особено при вземане на решения.
13. Маргинализиране на българския език и повсеместното му заместване с
английския (най-вече в бизнес сектора и военната сфера като универсална лингва франка).
14. Тотално концентриране на водещите технологии в управлението единствено в
рамките на няколко свръх урбанизирани агломерации и клъстери (София, Пловдив, Бургас,
Варна и евентуално Русе, Стара Загора и Благоевград) и преобразяване на останалата част
от българската територия в своеобразна пустиня от гледна точка на високите технологии в
мениджмънта.
15. Значително повишаване делът на мултикултурните и мултинационалните
управленски екипи за сметка на монокултурните и мононационалните (предимно в бизнессектора и военния сектор).
16. Увеличаване на ролята и значението на корпоративната социална отговорност
(Дечев и Димитрова, 2018)
17. Нарастване ролята на изпреварващите управленски решения.
18. Уголемяване интензитета на конфликтуването и на конфликтите изобщо
(Транев, 2014).
19. Включване на максимално широк спектър от мениджърски услуги в найразнородна бизнес среда (Dimitrova, 2014; Dimitrova et al. 2018).
20. Все по-голям, систематичен и постоянен недостиг на квалифицирани кадри във
всички браншове, във всички сектори и във всички региони, дори в най-големите градове,
както и хаотично текучество на работна сила. Тоталната липса на трудови кадри, а не на
капитали (както е в момента – 2021 г.) ще се очертае като проблем над проблемите за
българското стопанство през следващите десетилетия за първи път след възникването на
Третата българска държава (1878). Вероятно в един не много далечен времеви период
работната сила в страната толкова ще намалее, че цели икономически сектори и браншове
ще прекратят своето съществуване.
Заключение
Както става ясно от изложението обучението по управление в Република България,
най-вече в сферата на висшето образование, е изправено пред много тежки
предизвикателства. В случай, че не последват адекватни мерки и не се вземат
изпреварващи решения ситуацията ще започне катастрофично да се влошава. Държавите,
които отделят ресурси за развитието на тази изключително важна сфера на висшето
образование, занапред ще просперират и извлекат големи облаги. Държавите, които не
вложат необходимите ресурси ще се сдобият с кретащи стопанства, придатъчни
икономики и все по-обедняващо население. Надяваме се Република България да бъде от
първия тип държави и да се ситуира сред прозорливите и печелившите.
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БАЙ ГАНЮ В КОНТЕКСТА НА ТЕОРИЯТА НА РЕШЕНИЕТО
Иван Цанов
Резюме: За първи път в историята най-известният български литературен герой Бай Ганю
бива описан, анализиран и интерпретиран в контекста на теорията на решението. Авторът
привежда шест класически теории, които са ситуирани в тезауруса на теорията на
решението и ги съпоставя с решенията на литературния образ описани от писателя Алеко
Константинов в отделните фейлетони на неговата книга за Бай Ганю. Посредством анализ
на съдържанието се търсят и откриват специфични маркери, които позволяват всяко едно
решение на Бай Ганю да бъде съотнесено към конкретна теория на решението. Прави се
генералният извод, че Бай Ганю използва широк спектър от решения, като тези решения
като правило са адекватни на средата и обстоятелствата, като са съобразени най-вече със
ситуацията.
Ключови думи: теория на решението, решение, управление, Бай Ганю
Въведение
Бай Ганю е прочут литературен герой, плод на гениалното перо на Алеко
Константинов (Константинов, 1895). Този характерен типаж вероятно е най-познатото име
в българската художествена литература за всички времена и не може да бъде открит и със
свещ българин, който да не е чувал за него. За връзката между Бай Ганю (художествена
измислица) и Алеко Константинов (реален писател) известният литературен критик Митко
Новков пише дословно: „Всъщност онова, което Алеко Константинов извършва с Бай
Ганю, е същото, което д-р Виктор Франкенщайн, героят на Мери Шели, извършва в своята
лаборатория – създава чудовище. Което обаче, също както и при д-р Франкенщайн, се
обръща срещу своя създател…“ (Новков, 2014).
За колоритния мустакат чичо с четинеста брада, нахлупил и накривил черното
калпаче, широката жилетка, антерията, аления пояс, врачанския бастон, дисагите и
мускалите с розово масло има написани безброй книги, студии, статии, анализи,
сравнения, доклади, постинги, коментари и какво ли още не. Как можем да забравим и
прословутия му въпрос: „Дека овде български малчики?“ Фразата, отправена към келнер
по народност чех, съдържа диалектна българска дума, сръбска дума, литературна
българска дума и руска дума. Корпусът от писмени произведения посветени нему е
наистина огромен и на практика необозрим. Поради тази причина няма нито един
българин, който да може да се похвали, че е прочел абсолютно всичко свързано по един
или друг начин с Бай Ганю. Многобройните тези за него могат обаче да се сведат в крайна
сметка до две фундаментални. Първата теза е, че той е българинът изобщо (национален
образ). Втората теза е, че Бай Ганю не е еманацията на българина сам по себе си, а че той е
олицетворение на „лошия“ българин (социален образ) – тарикат, скъперник, лъжец,
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крадец, мошеник, простак, женкар, използвач и т.н. Ние няма да вземаме страна по този
извечен спор, който може би ще продължи още столетия, а вероятно и докато изобщо
съществува българска нация.
В нашата статия се съсредоточаваме само върху анализа на поведението на Бай
Ганю разгледано в контекста на теорията на решението – т.е. изследваме безсмъртния Бай
Ганю в чисто академичен план, което се прави екстремно рядко. В тази връзка подхождаме
по следния начин:
Първо, привеждаме шест класически теории за решението, които са ситуирани в
тезауруса на теорията на решението;
Второ, правим анализ към коя класическа теория на решението можем да отнесем
решенията на Бай Ганю, описани от Алеко Константинов в отделните фейлетони;
Трето, синтезираме всички получени резултати и правим генерално заключение под
формата на основни изводи.

Бай Ганю чете „Бай Ганю“: „Ама, вагабонтин, а!“
Автор: Илия Бешков (1947)

1. Класически теории за решението и решенията на Бай Ганю
Теория на ограничената рационалност. Тази теория е създадена от
американският изследовател Хърбърт Александър Саймън (1916 – 2001). Той е блестящ
учен със забележителни приноси в много широк научен периметър, които предизвикват
респект и възхита: когнитивни науки, икономика, мениджмънт, психология, социология,
политология, публична администрация и изкуствен интелект. Научните приноси на
Саймън в проблемната област на решенията се свеждат до три много важни положения
(Simon, 1957; Simon, 1986).
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Първо, Хърбърт Саймън разклаща сериозно вярата във всесилието на човека, който
взема решение (включително мениджъра). Разбиранията на американеца се родеят с
Кантианската философска традиция, като демонстрират принципната ограниченост на
човешките познавателни способности. Те също ни показват, че всеки индивид (независимо
от неговия интелект, особености на средата, житейски и професионален опит) в коя и да е
организация разполага само с ограничен набор от възможности за вземане на рационални
(правилни) решения. Най-често всъщност се вземат ограничени решения – т.е. не съвсем
правилни, даже понякога погрешни, като това е заложено в самата човешка природа.
Второ, феноменът „решение“ е толкова сложен за изучаване и разбиране, че той не
може да бъде схванат и изследван единствено с помощта на един вид наука, пък било тя и
фундаментална. Нужни са комплексен подход и междудисциплинни изследвания.
Решението се намира в пресечната точка на интерес на множество науки най-важните от
които са управление, икономика, психология, математика и информатика.
Трето, за първи път Саймън разделя единния по принцип процес на вземане на
решение на различни етапи – отнася се за лицето вземащо решение (ЛВР). Според ученият
рационалното решение се състои от три етапи: 1. Събиране на информация (Intelligence
gathering); 2. Оформяне (Design); 3. Избор (Choice).
Модел на боклукчийското кошче. Моделът е лансиран през 1972 г. и в нашето
съвремие е един от най-адекватните и най-популярните обяснителни механизми за
същността и характеристиките на управленското решение (Cohen, March and Olsen, 1972).
Създатели на модела са Майкъл Коен, Джеймс Марч и Джон (Йохан) Олсен.
Моделът на боклукчийското кошче е разработен с цел да се обясни механизма за
вземане на решенията в организациите, в които според авторите повсеместно се наблюдава
т.нар. „организирана анархия“ – т.е. в тях цари неопределеност, като мениджърите
действат най-вече хаотично. Според Коен, Марч и Олсен повечето бизнес организации
действащи в Западния свят са „организирани анархии“.
Силно импонира фактът, че Майкъл Коен, Джеймс Марч и Джон Олсен не вземат
желаното за действително, като те преследват единствено научната истина, естествено,
както те я разбират и интерпретират. Трябва да се признае, че техният модел е напълно
обезкуражаващ за всеки един мениджър, тъй като той твърди, че всяка една организация е
хаотична и разбъркана, да не кажем напълно разнебитена от гледна точка на
организационната си структура и начин на функциониране. Всичко това влиза в остро
противоречие с рационалната и емпиричната традиция сложила се в историята на
мениджмънта, която може да се проследи едва ли не от времето на Френсис Бейкън (1561
– 1626) и стигаща до нашата епоха.
Модел на Канеман–Тверски. Създатели на модела са Даниел Канеман (р. 1934) и
Амос Тверски (1937 – 1996), които са преди всичко когнитивни психолози, като те
масирано и систематично използват количествени методи и подходи в своите
многобройни и оригинални експериментални изследвания. Моделът на Канеман–Тверски
за решението се развива постепенно през годините, като за начална негова точка се смята
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общата статия на двамата учени излязла през 1974 г. в сп. „Наука“ под надслов „Преценка
при неопределеност: Евристики и предразсъдъци“ (Tversky and Kahneman, 1974).
Тверски и Канеман издигат и защитават твърдението, че човешките същества се
придържат към ограничено (понякога силно ограничено) количество евристични правила с
цел да опростят сложните и изискващи усилия и време разсъждения за вероятностите.
Двамата изследователи са напълно наясно, че подобни правила в мнозинството от
случаите не подвеждат хората, но при определени обстоятелства и в определен контекст
могат и действително водят до значими и систематични грешки, понякога фатални.
Тверски и Канеман посочват, че хората най-често допускат три типа евристични грешки:
на репрезентативността, на достъпността и на закотвянето (anchoring).
Модел на Врум–Йетън. Моделът е наименуван на изследователите Виктор Врум и
Филип Йетън, които първи са го предложили, експериментирали и разтълкували (Vroom
and Yetton, 1973). Впоследствие моделът е усъвършенстван с помощта на Артур Яго, чрез
известното и масово използвано и до днес „дърво на решенията“ на Врум–Яго (Vroom and
Jago, 1988).
Основната идея на модела Врум–Йетън е следната – решението зависи от
ситуацията и за неговото реализиране трябва да бъдат привлечени служителите на
организацията, иначе то ще остане само на хартия и няма да се реализира в практиката. В
зависимост от ситуацията и нагласата на персонала ръководителят избира стил, който
трябва да следва при вземането и осъществяването на решението. Също така в модела се
аргументира твърдението, че не съществува един-единствен начин за вземане на решение,
който да е пригоден за всички съществуващи ситуации.
Отначало Виктор Врум и Филип Йетън отделят седем ситуационни фактори, които
оказват влияние върху решението: 1. изисквания към качеството на решението; 2.
съобразяване с особеностите на подчинените; 3. информираност на ръководителя (лицето
вземащо управленско решение – ЛВУР); 4. структура на задачата; 5. вероятност от
поддръжка на подчинените; 6. съгласуваност между целите на организацията и нейните
членове; 7. конфликт между подчинените. По-късно Виктор Врум и Артур Яго добавят
още три ситуационни фактори: 8. информираност на подчинените; 9. ограничения във
времето; 10. географско разположение на подчинените.
Модел на Хенри Минцбърг. Хенри Минцбърг (р. 1939) е световноизвестен
канадски учен, работещ в широка проблемна сфера, но най-вече в областта на
стратегическия мениджмънт. Той е много продуктивен автор, който публикува както чисто
академични трудове, а така също пише и достъпни четива за масовия читател, което му
носи голяма популярност и широка известност, като си е изградил реномето на бизнеспрорицател от първа величина.
Както всички големи теоретици на бизнес мениджмънта Минцбърг отделя на
решението подобаващо място в своите трудове (Mintzberg, 1989). Той изрично и
категорично подчертава, че вземането на решение е най-отговорната част от дейността на
ръководителя. Изследователят обвързва функцията по вземане на решение с четири главни
роли, като последните формират различни типове решения на мениджъра (лицето вземащо
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управленско решение): 1. Инициатор; 2. Отстраняващ проблеми; 3. Разпределител на
проблеми; 4. Водещ преговори. На пръв поглед тази основополагаща теза на Минцбърг
изглежда напълно тривиална, дори може да се стори някому невярна, но това е само при
нейния повърхностен прочит, като тя всъщност е плод на дълбок и проникновен мислител,
който я експериментира и проверява в бизнес практиката на обширния канадския
корпоративен сектор.
Минцбърг твърди, че в реална бизнес среда цикълът на решението се състои от пет
фази: 1. Първа фаза – идентификация; 2. Втора фаза – диагностика на проблема; 3. Трета
фаза – фаза на разработване на решението; 4. Четвърта фаза – избор. Изборът на
решението може да се извърши по три начина: 4.1. посредством изказване на авторитетно
мнение, 4.2. изучаване на алтернативни решения въз основа на системен анализ, 4.3.
преговори; Пета фаза – утвърждаване на решението.
Разпознавателно-първичен модел (RPD model). Този модел се изгражда въз
основа на перцептивната интуиция, безсъзнателната фиксация и озарението (проявление
от изневиделица на потиснати знания). Когнитивният психолог Гари Клайн (р. 1944)
твърди, че е открил действителния и естествен начин по който хората вземат решения в
реалния живот. В книгата си „Източници на мощ: как хората вземат решения“ той (Klein,
1998) подробно представя своя модел наречен разпознавателно-първичен модел
(recognition-primed decision model – RPD model).
Основната идея на Клайн звучи така – решенията почти винаги се вземат
интуитивно въз основа на нефиксираното съзнание и/или смътно осъзнатите впечатления.
Американският изследовател е убеден, че най-важна роля при вземането на решения играе
жизненият опит и полученото от него имплицитно знание (присъстващо знание, което
обаче не е ясно изразено). Именно в рамките на визираното знание впечатленията от
средата биват оценявани безсъзнателно, като те предизвикват необходими незабавни
действия (съответно поведение).
Централната философия на Гари Клайн е, че класическата теория за вземане на
решения е непродуктивна, тъй като е силно заземена (heavily grounded) към икономиката и
математиката, като в нея липсва натуралистичното (естественото) вземане на решения,
което може да бъде разбрано само чрез изследвания на реално действащи хора –
пожарникари, бизнесмени, съдебни заседатели, оператори в ядрени централи, оперативни
офицери в армията и полицията и други подобни. В тези си разсъждения Клайн се
проявява като типичен представител на психологическото направление при изследването
на решенията.
2. Съотнасяне на решенията на Бай Ганю спрямо класическите теории за решението
Изследователската логика е следната. Последователно представяме отделните
фейлетони на книгата за Бай Ганю (в две части), като взетите решения от него във всяка
част съотнасяме спрямо класическите теории на решението. Търсим специфични маркери
в решенията на Бай Ганю, които да ни дадат основание за принадлежността
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(съотносимостта) на същите тези решения към някоя от допусканията на шестте
класически теории. Методът, който използваме е анализ на съдържанието.
ПЪРВА ЧАСТ. БАЙ ГАНЮ ТРЪГНА ПО ЕВРОПА
I. Бай Ганю пътува
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Врум–Йетън (ситуационни
решения).
II. Бай Ганю в операта
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на боклукчийското кошче (хаотични
решения).
III. Бай Ганю в банята
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Хърбърт Саймън (рационални
решения).
IV. Бай Ганю в Дрезден
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Врум–Йетън (ситуационни
решения).
V. Бай Ганю на изложението в Прага
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Канеман–Тврески (евристични
решения).
VI. Бай Ганю у Иречека
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Хенри Минцбърг (ролеви решения).
VII. Бай Ганю на гости
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Хърбърт Саймън (рационални
решения).
VIII. Бай Ганю в Швейцария
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Хенри Минцбърг (ролеви решения).
IX. Бай Ганю в Русия
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Врум–Йетън (ситуационни
решения).
ВТОРА ЧАСТ. БАЙ ГАНЮ СЕ ВЪРНА ОТ ЕВРОПА
Бай Ганю се върна от Европа
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Врум–Йетън (ситуационни
решения).
Бай Ганю прави избори
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Хенри Минцбърг (ролеви решения).
Бай Ганю журналист
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Хърбърт Саймън (рационални
решения).
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Бай Ганю в двореца
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Врум–Йетън (ситуационни
решения).
Бай Ганю в депутацията
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Канеман–Тврески (евристични
решения).
Бай Ганю и опозиция – ама де-де
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Хърбърт Саймън (рационални
решения).
Дружество „Въздържание“. Разказче
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Канеман–Тврески (евристични
решения).
Писмо от Бай Ганя до Константина Величкова
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Канеман–Тврески (евристични
решения).
Из кореспонденцията на Бай Ганю Балкански
Решенията на Бай Ганю са съобразно модела на Врум–Йетън (ситуационни
решения).
Обобщени резултати относно класическите теории за решението и брой решения на
Бай Ганю са показани в Таблица 1.
Таблица 1. Класически теории за решението и брой решения на Бай Ганю
Източник: Авторът
Класически теории за решението
Модел на Хърбърт Саймън (рационални решения)
Модел на боклукчийското кошче (хаотични решения)
Модел на Канеман–Тверски (евристични решения)
Модел на Врум–Йетън (ситуационни решения)
Модел на Хенри Минцбърг (ролеви решения)
Разпознавателно-първичен модел (модел на Гари Клайн)
(интуитивни решения)

Брой решения
на Бай Ганю
4 (четири)
1 (едно)
4 (четири)
6 (шест)
3 (три)
0 (нула)
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Заключение
Въз основа на проведения от нас анализ на съдържанието и съотнасянето на всеки
един фейлетон от произведението за Бай Ганю към конкретна класическа теория можем да
формулираме следните основни изводи:
1. Решенията на Бай Ганю могат (възможно е) да бъдат анализирани в контекста на
теорията на решението, изобщо в рамките на обществените, стопанските и управленските
науки.
2. Бай Ганю взема необикновено точни, навременни и адекватни решения от гледна
точка на теорията на полезността, теорията на рационалния избор и на принципа разходи –
ползи.
3. Решенията на Ганю Балкански могат да се разположат в методологичната рамка
на неокласическия икономикс (неокласика).
4. Икономическият постмодернизъм (наука за сложното, неравновесна икономика,
икономическа синергетика) е неприложим като теоретичен фундамент за анализ на
решенията на този литературен типаж.
5. Решенията на Бай Ганю почти винаги са спорни (амбивалентни) от морална
гледна точка, но от гледна точка на личната (персоналната) изгода са безукорни и близки
до теоретичния идеал за икономическа ефективност (главно разпределителна, разменна и
потребителна, а не толкова производствена).
6. Анализът показва, че най-често Бай Ганю използва ситуационен тип решения –
т.е. най-релевантната обяснителна теория за вземаните от Бай Ганю решения е моделът на
Врум–Йетън. Този основен извод идеално се вписва в щампата битуваща за Бай Ганю като
подвластен изцяло на печалбата и личната изгода (потвърждава се допускането, че
персонажът преследва единствено т.нар. от него келепир).
7. Бай Ганю относително често взема и рационални решения (модел на Хърбърт
Саймън) и евристични решения (модел на Врум–Йетън).
8. Героят на Алеко Константинов прибягва понякога и до ролеви решения (модел на
Хенри Минцбърг).
9. Много рядко Бай Ганю взема хаотични решения (модел на боклукчийското
кошче).
10. Бай Ганю никога не си служи с интуитивни решения. Това е донякъде
парадоксален основен извод, за който нямаме категорично мнение, затова и не го
привеждаме.
11. Бай Ганю трябва да бъде описван, анализиран и интерпретиран в академичен
ракурс, тъй като е изключително важна персона в обсега на българския национален,
антропологичен, психологичен и социален архетип. Учудващо е, че това се прави крайно
рядко. Ганю Балкански не може повече да бъде пренебрегван като обект и предмет на
научни изследвания. Той не може да остане единствено в обсега на литературния дискурс,
тъй като е екстремно важен персонаж за функционирането на българското общество и
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 3, 2021, https://spisanie-su.eu
32

неговото икономическо, политическо и социално развитие, дори като антипод и
своеобразно плашило.
12. Възнамеряваме и за в бъдеще да продължим да анализираме поведението и
действията на Бай Ганю в академично измерение, което е наистина голямо научно
предизвикателство. В тази връзка очакваме както подкрепа, но така също и отрицание.
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МЕНИДЖМЪНТ НА ГРУПОВАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Стоян Транев
Резюме: Колективът е цялостно единство на членове, които взаимодействат чрез
интегрирана структура. Психологията на колектива оказва значително влияние върху
поведението на индивидите в екипа. Основната роля в развитието и формирането на
колектива има комуникацията – особено при изграждането на механизъм за урегулирането
на конфликтите в групата. Отделен елемент в описанието на различните екипи винаги е
социално-психологическата характеристика на комуникацията.
Ключови думи: група, ръководител, конфликти, колектив
Социална перцепция
Социалната перцепция за пръв път е въведена от Дж. Брунер [2, 12]. Тя се изразява
като възприятие на социалните обекти – хора, социални групи, общности от една страна, а
от друга – в смисъл на влиянието на социалните фактори като например нагласите на
индивида, възприятията на околните и други избирателността, съдържателността, оценката
за истинност, явяващи се страни на възприятието.
В междуличностните контакти това са външност, маниери, реч на другия от една
страна, а от друга – възприятието на индивида за цялостната социална група. Или казано с
други думи, социалната перцепция може да се изрази в съотношението върху проекцията
на другите върху възприятия на индивида и проекцията на индивидуалната нагласа върху
възприемането на другите.
Може да се твърди, че социалната перцепция оказва влияние върху два
съществени управленчески аспекта, единият от които е съчетаването на личността с
работата, а другият – съчетаване (съвместяване) на личностите за осъществяване на
съвместна работа.
Трябва да се вземат в предвид следните съществени фактори, влияещи върху
социалната перцепция – психофизиологическата характеристика, квалификацията,
личностният и служебният авторитет, заинтересоваността и мотивацията на всяка личност
от постигането на крайния резултат на бъдещата съвместна дейност. Тези фактори са
съществени за по-нататъшното “ефективно” общуване между бъдещите участници в
съвместната дейност, които са различни по характер, по интелект, по образование, опит,
темперамент – накратко, различни типове личности. Например едни от
психофизиологичните качества са даденост, която по същество не може да се изменя, като
темперамент, тип висша нервна дейност, дарбата и емоционалната характеристика, а други
се поддават на промяна, като характера и волята.
За всяка длъжност от екипа, който бихме сформирали, ще са необходими различен
комплекс от психофизиологически качества с различни пропорции между тях. От една
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страна, квалификацията, опитът и постиженията на личността, изразяващи се в личния и
служебния й авторитет, също влияят върху възприемането на дадена личност, както от
целия екип, така и от всеки негов член поотделно.
Емоционалната характеристика, темпераментът и социалният мироглед на
личността също играят съществена роля при съвместяването на личности, както и
индивидуалната заинтересованост на всеки потенциален възможен член на бъдещия екип
за постигането на крайната цел от съвместната дейност. Немаловажно е и съобразяването с
възприемането на другите на индивидуалните способности и умения, които притежава
всеки индивид, с възможна вероятност да се приобщи към трудовата група.
“Преуспяващите колективи изискват да бъдат подложени на изследване и съчетаване
типовете личности. Магическото съчетаване на умения, способности и индивидуални
качества е трудно за постигане. Типовете личности може да не се разкрият, докато не
бъдат принудени за това от екстремни ситуации, каквито могат да се проявят в колектива.
Трудови характеристики, препоръки и лично познаване на индивидуалните способности
помагат на мениджъра на екипа да подготви списък на кандидатите. Този тип информация
може да бъде полезна за категоризиране на хората или за създаване на хомогенна група, с
балансиране на индивидуалните страни и качества” [4, 196].
Проверено в практиката средство за определяне типовете личности е тестът на
Майерс-Бригс, основан на психологическите принципи на Джунгиън [4, 197]. Основните
измерения на този тест са екстраверсия или интроверсия, интуиция или анализ, чувства
или разум и преценка или възприятие.
Изследванията показват, че различните типове личности могат да изпитват
огромни трудности при съвместната си работа, а отсъствието на определени типове
личности в групата може да доведе до неблагоприятни резултати. Мениджърът на групата
трябва да обърне сериозно внимание на тези аспекти на личността на членовете на
групата.
Според Джон Гаторна [1] сплотеността на групата се свързва със степента, до
която отделните членове са привързани един към друг и споделят груповите цели.
Личността се описва като обща сума от начините, по които един индивид реагира и
взаимодейства с другите.
При съчетаване на индивидите с работата, е необходимо съблюдаването на три
важни предпоставки [1, 522-553]: някои личности са подходящи за някои видове работа и
роли; подобряването на съответствието между личност и работа ще подобри крайното
изпълнение на индивида в работата.
На фиг. 1 се различават шест типа личности. Всеки от тях има един комплекс от
ключови характеристики и може да бъде подходящ за някои видове работа. Тази фигура
показва също, че колкото по-близки са два личностни типа един до друг в шестоъгълника,
толкова по-съвместими са те. Противоположните показват по-голяма степен на
несъвместимост.
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Фиг. 1. Типове личности [1, 522]

Социалнопсихологически климат – индикатор на груповото развитие
В научната литература се използват различни термини, описващи
„социалнопсихологически
климат”
–
„нравственопсихологически
климат”,
„психологическа атмосфера”, „социалнопсихологическа обстановка”. Повечето автори
считат, че е по-важно да се разбере същността на явлението, вместо да се спори за
неговото наименование. Социалнопсихологическият климат е практически ориентирано
понятие, което обслужва потребността от оценка на груповата среда като цяло и изразява в
обобщена форма характера на условията, благоприятни или неблагоприятни, в които
протича съвместната дейност. Той е психическо отражение на взаимоотношенията и е
функция на съвместната дейност и общуването между хората. По същество представлява
динамична и балансирана система от доминиращи, относително устойчиви и типични за
членовете на колектива социални чувства и психически отношения, взаимни очаквания и
стремежи, които непосредствено влияят върху индивидуалната и колективната
работоспособност, върху творческите възможности и постижения, върху поведението на
човека [5].
С. Джонев дефинира психологическия климат като господстващ тип
взаимоотношения между членовете на групата в хоризонтален и вертикален план във
връзка със съвместната дейност [3, 184]. Психологическият климат е един от резултатите
на взаимодействие между хората и средата и е повлиян както от природата на хората,
които са включени, така и от средата [7].
Основните признаци, по които ръководителите могат да установят наличието на
добър или положителен психологически климат, в групата, са: положителни
характеристики на моралните взаимоотношения – другарство, взаимопомощ, взаимно
доверие, внимание, честност, отзивчивост, тактичност и т.н., висока степен на
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удовлетвореност на сътрудника от общуването му с колегите в екипа; готовност за
колективни решения и действия – наличие на колективистични социални нагласи;
положителен емоционален тон на общуване, по-висока социална активност, по-добра
работоспособност на съекипниците; традиции в живота на колектива – чествания,
празненства, ритуали и т.н.; лесно и бързо приспособяване на нови членове; преодоляване
и урегулиране на конфликти; поддържане колективистичен дух и колективистична
сплотеност при тежки условия и критични ситуации; морално, т.е. неформално
санкциониране на епизодични провинения и аморално поведение.
Групите
Група - двама и повече души в директно взаимодействие, които имат общи цели,
споделят общи норми и се идентифицират като общност, представляват група.
Четири критерии [5, 373-410]: групова идентификация, двама и повече души,
общи цели и споделени норми. Едновременното им удовлетворяване води до определяне
на една съвкупност от хора като група.
Според подхода на математическото моделиране [9], групите се делят на малки –
от 2 до 15 души; средни – 15-30 души и големи – до около 50-60 души.
По отношение управлението на групите, се оказва, че най-успешно се ръководят
малките групи. Управляеми са и средните по големина групи. Големите не могат да се
управляват ефективно, независимо от таланта на лидерите. Големите групи по естествен
начин се разпадат на подгрупи.
Лабораторният подход [8] определя големина само за малката група от 7+2 души.
Всички останали групи, според лабораторния подход са големи. Най-същественото в
случая е, че този тип малки групи, наречени контактни, представляват всъщност модел на
екипите.
В екипите, „няма мъртви души“ – задачите са точно разпределени между
участниците и всеки „носи своя товар на гърба си“. Обратно, в по-големите групи, личната
отговорност се губи.
Едно от важните разграничения на групите е според начина им на формиране. По
този критерий те се разделят на формални (официални) и неформални (неофициални)
групи. Формалните групи са организирани от институции.
Груповите динамики се отнасят до система от поведения, и психични процеси,
възникващи в групата. Между членовете на групата съществува състояние на
взаимозависимост, груповите динамики повлияват индивидуалното поведение.
Признаци определящи степента на развитие на групата [6]:
•
Общност на целите и тяхната социална значимост;
•
Съвместна дейност - ефективността и резултата от дейността на цялата група
и всеки служител зависи от дейността на другите членове на екипа;
•
Организираност - зададената административна структура на групата и
неформалната структура в групата;
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•
Отношения - социалнопсихологическо единство на групата.
В съответствие с тези признаци групата може да се намира в четири етапа –
номинална, асоциативна, кооперация и колектив.
Конфликтогенност в управлението на груповото развитие

Етапи на групово развитие
Номинална група
Налице
е
само
административната
организационна
структура – начално опознаване между
членовете. Взаимоотношенията са на
първоначално ниво. Начален етап на
формиране на симпатии и антипатии
между
членовете.
Липсва
социалнопсихологическо единство.

Асоциативна група
Моментът, в който възникнат
неформални групи номиналната група
се трансформира в асоциативна.
Съгласуването на целите и мотивите е
частично – между членовете на
неформалните групи. Появяват се
елементи на съвместна дейност и
взаимопомощ в микро групите. Всяка
от неформалните групи се опитват да
формира мнение пред ръководителя.
Възниква конфликтуването - между
неформалните групи, между членовете,
също конфликтни ситуации и с
ръководителя.

Влияние чрез
ръководство

стил

и

тактика

на

Авторитарен стил на управление.
Твърдо ръководство фокусирано върху
изискванията към служителите. Поставяне
на общи цели пред групата и описание на
възможностите за реализация на личните
цели. Организацията на съвместната
дейност на цялата група и напасване в нея
на индивидуалната дейност на всеки един
член. Ръководителят определя и налага
групови норми на поведение. Постоянни
оперативки и инструктажи.
Високо
ниво
на
несъгласия,
критицизъм и конфликти, борба за власт и
лидерство.
Мениджърът
изисква
безусловно спазване на груповите норми.
Прилага санкции и пресича всякакви опити
от членове на групата за очерняне и
дискриминиране
на
други
членове.
Доносничеството и търсенето на по-близка
дистанция на отделен член с шефа се
отхвърлят
от
ръководителя
безкомпромисно.
Набляга
се
върху
създаването на дисциплина. Мениджърът
събира групата при проблеми и развива
груповата комуникация – групови задачи,
групова
отговорност
и
групови
обсъждания. Опити за привличане на
неформалните лидери на микрогрупите и
делегиране на задачи, ако те са
съпричастни към неговото ръководство.
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Конфликтите се решават административно
от мениджъра. Анализ на структурата на
микрогрупите и при ефективно представяне
регламентацията им в организационната
структура на групата.
Кооперация
Моментът, в който деловите
отношения в групата надделеят над
емоционалните, се създава устойчива
вътрешна структура между членовете –
формира
се
група
кооперация.
Комуникациите между членовете в
пъти се увеличават. Съвместната
дейност се подобрява и се постигат
първите по-високи резултати. Създава
се вътрешногрупов механизъм за
урегулиране
на
конфликтните
ситуации. Инициират се градивни
спорове по възникнали проблеми с цел
обвързване около общо мнение за
решения. Лидерите на микрогрупите
започват да си партнират, да използват
съвместно груповото мнение като
инструмент за нейното управление.
Психическата
атмосфера
е
благоприятна за всички членове.

Колектив – поява на групова
кохезия (степента, до която членовете
на групата се привличат и желаят да
останат единни и да продължат
членството по сила в групата).
Груповата кохезия се отнася до
процесите, които държат членовете на
социалната група свързани. Членовете

Членовете признават и уважават
своите индивидуални различия, те започват
да развиват чувства на групова идентичност
и хармония. Установяват се ролите и
взаимоотношенията. Мениджърът започва
да прилага демократичен стил на
ръководство.
Изисква
мнението
на
членовете на екипа по всеки проблем и се
вслушва в груповото мнение, започва да
зачита груповата позиция. Целта е да се
провокират
възможности
за
самоуправление на групата чрез сплотяване
на
микрогрупите.
Опора
върху
общественото
мнение. Усилване на
общественото настроение и социални
чувства, създаване на колективни обичаи,
традиции, различни явления, които се
проявяват
при
процесите
на
взаимодействие
както
вътре
в
организацията, така и в самоорганизирани
неформални прояви. Щурмуват се нови
проекти, създава се увереност в съвместния
групов потенциал, всеки член заема своя
тясноспециализирана позиция в екипния
профил, която позволява по-ефективно
допълване.
Зрялост
и
хармония
във
взаимоотношенията, взаимно приемане,
вземане на разумни решения. Груповата
работа е конструктивна и плодотворна.
Интензивна комуникация между
членовете независимо дали става дума за
комуникация
по
вертикала
или
хоризонтала. Висока координация между
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придават голяма ценност на факта, че
принадлежат
към дадена
група
означава-те са колеги. Степен на
сплотеност в която всички индивиди
смятат другите членове на групата за
приятни и атрактивни. Колективът
успява да постигне своите главни цели
- целеви консенсус, който е ключов
фактор за групова сплотеност. Успява
в конкуренцията с други групи
(конкурентен конфликт). Успехът на
конкуренцията
усилва
груповата
кохезия.

членовете при извършване на дейността –
постигане на синергизъм. Опора върху
самоуправлението и самоорганизацията,
колегиалност при решаване на всички
проблеми. Мениджърът вече има високо
доверие в членовете на екипа. Прилага
либерален стил на управление. Всички
тактически задачи са делегирани за
решаване на екипа. Лидерът се занимава с
развитието на екипа – придобиване на нови
умения и способности за овладяване на
бъдещи възможности.

Заключение
Важните социално-психологически характеристики на екипа са дисциплина,
знания, организация, дейност и солидарност. Дисциплината играе регулаторна роля в
екипа и осигурява съгласуваността на дейностите в него. Информираността определя едно
от основните обстоятелства на формирането на съзнанието в поведението на индивида,
съответстващо на неговите цели и на състоянието на колектива. Организацията се
проявява от характера на реакциите на даден екип към променящите се външни
обстоятелства и външните информационни данни. Дейността е дейност, извършвана от
физическо лице, не чрез необходимостта от изпълнение на служебните му задължения, а
като свободно изразяване. Кохезията е умствена асоциация, която свързва абсолютно
всички членове на колектива в процеса на съвместната им дейност и създава цялостното
му единство. Индивидуалното сближаване се влияе от индивидуалната психологическа
съвместимост на всички участници. Сложността на социално-психологическите
характеристики създава представа за вътрешното състояние на колектива – моралният
климат на колектива.
Ръководителят на групата има ключова роля за нейната екипна трансформация.

Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 3, 2021, https://spisanie-su.eu
40

Библиография
1. Гаторна, Д., (1996) Основи на логистиката и дистрибуцията. Бургас, Делфинпрес.
2. Джонев, С., (2001) Социална психология, т. 2 - Общуване и личност. София, „Софи
– Р”.
3. Джонев, С., (2001) Социална психология, т. 3 - Социална организация. София,
„Софи – Р”.
4. Дрю С., (1995) Реинженеринг на финансовите услуги. Бургас, Делфин прес.
5. Нелсън, Д., Д. Куик, (2017) Организационно поведение: науката, реалния свят и
вие. София. Изток-запад.
6. Транев, С., (2019) Основи на мениджмънта. София, Авангард Прима.
7. Carol S. Cohen & Amy Olshever, (2013) IASWG Standards for Social Work Practice
with Groups: Development, Application, and Evolution, Social Work With Groups, 36:23, 111-129, DOI: 10.1080/01609513.2012.763107.
8. Kleve, H., (2003) Geschichte, Theorie, Arbeitsfelder und Organisationen Sozialer Arbeit.
Berlin.
9. Yalom, Irvin, (1985) The theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic
Books.
За автора
Стоян Транев Транев, доцент, доктор
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, бул. „Проф. д-р Якимов“ №1
катедра „Индустриални технологии и мениджмънт“
Ел. поща за контакт: tranev@abv.bg

Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 3, 2021, https://spisanie-su.eu
41

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ
НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА
Иван Соколов
Резюме: Статията описва и анализира два основни въпроса от сферата на научната
дисциплина икономическа дипломация – обща характеристика на чешката икономика и
преглед на основните приоритети на икономическата дипломация на Чешката република.
Прави се генералният извод, че икономическата дипломация на Чехия е добре развита и
работи активно през последните години.
Ключови думи: икономическа дипломация, дипломация, Чешка република, икономическа
дипломация на Чешката република
Въведение
През последните години бурно започна да се развива научната дисциплина
икономическа дипломация (Соколов и Цанов, 2020). Основните характеристики на
икономическата дипломация, разглеждана в научен ракурс, са нейният обект, предмет и
метод. Всъщност обектът, предметът и методът са най-важните атрибути на всяка една
наука и ако дадена наука претендира да бъде именно такава, то тя трябва да притежава
специфични само за нея обект, предмет и донякъде метод. В случай, че конкретна научна
дисциплина не може да демонстрира и аргументира собствени обект, предмет и метод то
тя не е истинска научна дисциплина (Цанов, 2018).
Обектът на икономическата дипломация е доста широк. Той обхваща следните
елементи: Международната търговия със стоки и услуги, както и интеракциите, които
възникват между многобройните субекти по повод на същата тази търговия; Дейностите и
активностите на международните икономически и политически организации, които могат
да бъдат под държавна (публична) юрисдикция или дело на частни (корпоративни)
субекти по повод на икономическите транзакции; Движението на капитала (традиционен и
фиктивен) в обсега на икономическата дипломация, както и валутно-финансовите и
кредитни връзки между държавите и икономическите агенти; Движението (миграцията)
на работната сила между държавите и териториите. Предметът на икономическата
дипломация са отношенията, които възникват между субектите на икономическата
дипломация по повод на международната търговия и движението на финансовите потоци
от всякакъв характер. Методът на икономическата дипломация все още не е напълно ясен
и изцяло изкристализирал. Може да се каже, че към момента икономическата дипломация
ползва методите на близки научни дисциплини: дипломация, икономика, политология,
социология, социална психология и др. Вероятно в обозрима перспектива ще се появят и
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характерни само за икономическата дипломация методи, но това време е все още само на
хоризонта.
В икономическата дипломация се открояват както фундаментални, а така също и
по-частни въпроси. Между икономическата дипломация и други научни дисциплини
съществуват много припокриващи се зони (Соколов, 2013). Несъмнен изследователски
интерес, например, представляват основните приоритети на икономическата дипломация
на Чешката република. Още в самото начало трябва да отбележим, че въпреки
пораженията нанесени от пандемията COVID-19 чешката икономическа дипломация
постигна значителни успехи. В статията се спираме върху два основни въпроса: обща
характеристика на чешката икономика и преглед на основните приоритети на
икономическата дипломация на Чешката република.
1. Обща характеристика на чешката икономика
Според „Бизнес компас за Чешка република 2019 г.“ (2020) Чехия е най-стабилната
и най-успялата икономика от всички икономики на страните от бившия социалистически
блок. В тази връзка Георги Стоилов (Бизнес компас за Чешка република, 2020, стр. 3-8)
отбелязва, че в основата на икономиката е индустрията (60%), като земеделието и
допълнителната обработка на земеделска продукция са слабо застъпени. Чехия е страната
с най-бързо нарастващия брутен национален продукт (БНП). В последните години обаче,
ръстът на БНП намалява. В Чехия отношението на самостоятелно заетите лица спрямо
общия брой на населението е най-високият в Европа. Средно месечната брутна заплата в
началото на 2019 г. е 33 000 крони (около 1287 евро). Две трети от наетите обаче не
достигат нивото на брутната заплата. Продуктивността на работната ръка в Чехия е
значително по-ниска от тази в Западна Европа. Една от вероятните причини е уреждането
на лични въпроси в работно време. Безработицата през 2018 е 2,23%. За 2019 г. към месец
юни е 2%, като през месец юли пада под 2%.
Чехия е претърпяла значителен процес на догонване спрямо средното за ЕС.
Големият приток на преки чуждестранни инвестиции играе водеща роля в този процес,
като създава работни места и увеличава растежа на производителността. Процесът на
конвергенция се забави между 2008 г. и 2013 г., когато Чешката република беше позасегната от световната криза в сравнение с други страни в региона. След това той се
възобновява през 2013 г., тъй като реалните заплати и производителността започват да
нарастват. Икономическите политики, които насърчават както чуждестранните, така и
вътрешните инвестиции, съчетани със значителна финансова подкрепа чрез фондовете на
ЕС, подкрепиха процеса на конвергенция. Докато темпът на догонване е по-нисък,
отколкото в други страни от Централна и Източна Европа (особено в Балтийския регион),
Чехия е една от най-близките до средните за ЕС по отношение на икономическото
развитие и жизнения стандарт.
Икономическият растеж на Чехия е стабилен като основната движеща сила е
потреблението на домакинствата. Високата заетост, по-високите заплати, увеличаването на
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реалния разполагаем доход и ниските разходи за кредитиране повишиха растежа на
частното потребление през последните години.
Чешката икономика е отворена експортна икономика. През 2018 г. външната
търговия на страната продължава да нараства, но с по-ниски темпове в сравнение с 2017 г.,
което до голяма степен се дължи и на големите обеми реализирани през 2017.
Износителите добре се представят в чужбина, като и износът и вносът достигат рекордни
нива. Тенденцията на по-бързото нарастване на вноса спрямо скоростта на растеж на
износа води до намаляване на положителното търговско салдо.
През 2018 г. външно търговският оборот нараства с 360,7 милиарда крони на
годишна база и достига нивото на 8406,7 милиарда крони (около 328 милиарда евро).
Търговското салдо постига излишък от 391,5 милиарда крони, което е с 51,7 милиарда пониско в сравнение с 2017. Причината е нарастването на експорта с 3,6% на годишна база,
докато растежът на вноса е 5,4%. В резултат на вътрешни фактори, чешката крона
поскъпва спрямо еврото с 2,6% и спрямо долара със 7% за цялата 2018. В резултат вноса
поевтинява, докато цените на износа относително поскъпват.
Характерно за чешката индустрия е силната зависимост от автомобилната
индустрия.
И през 2018 диверсификацията на външната търговия не се променя, като основен
търговски партньор и по вноса и по износа са страните от ЕС. Чехия реализира половината
от експорта си и повече от две пети от импорта си от съседните й страни – Германия,
Словакия, Полша и Австрия. Германия дългогодишно е доминантен търговски партньор, с
най-голям дял в импорта и експорта и с най-голям положителен търговски баланс на
двустранна основа. Търговията със страните извън ЕС се характеризира с много по-голям
внос от износа, което води до отрицателно салдо с тези страни, като най-висок
отрицателен търговски баланс Чешката република има с Китай. Основни държави до които
изнася Чехия, извън ЕС, са САЩ и Русия.
Според становище на МПТ (Министерство на промишлеността и търговията на
Чешката република), поради нарастващата несигурност в световната търговия –
търговската война между САЩ и Китай, Брекзит, несигурността в Персийския залив,
ролята на външната търговия в икономическото развитие на страната ще намалее, въпреки,
че ще остане определяща.
2. Преглед на основните приоритети на икономическата дипломация на Чешката
република
Напълно уверено може да се защитава тезата, че основните приоритети на
икономическата дипломация (дипломацията изобщо) на Чешката република през
последните две години (2020 и 2021) бяха силно повлияни от световната пандемия
свързана с разпространението на коронавируса (SARS CoV-2). В тази връзка като
доказателство привеждаме думите на Якуб Кулханек, министър на външните работи на
Чехия: „За съжаление пандемията от COVID-19 оказа много съществено влияние върху
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нашата работа. Това ни принуди да коригираме стила си на работа (вършихме по-голямата
част от работата онлайн) и да променим фокуса си, особено през първата половина на
годината.
През пролетта Министерството на външните работи проведе най-мащабните усилия
за репатриране в съвременната чешка (и европейска) история. Самостоятелно или с
подкрепата на Европейския съюз (ЕС) ние дадохме възможност на около 6 000 чехи и 1
000 граждани на други страни да се върнат у дома. Тази операция, включително
денонощният телефонен център на нашето министерство, беше страхотен тест за нашите
способности за управление на кризи, за сътрудничеството ни с посолства и консулства и за
координацията между делегациите на ЕС. Гордея се, че нашата дипломация изпълни своя
дълг и помогна на нашите граждани да се върнат в Чешката република от чужбина.

Сградата на Министерството на външните работи на Чешката република
Автор: VitVit
Настоящите геополитически тенденции обаче не отстъпиха пред лицето на
пандемията. Напротив, пандемията се оказа катализатор за някои външнополитически
явления.
Преди всичко COVID-19 сериозно подкопа общото желание за търсене на
многостранни решения. Много страни предприемат едностранни стъпки, особено когато
купуват лични предпазни средства и лекарства или ограничават пътуванията. В този
контекст фокусът на дебата на ЕС върху стратегическата автономия се премести от ясни
въпроси за сигурността към необходимостта ЕС да стане по-малко уязвим в по-широк
смисъл. Липсата на доверие започна да преобладава в някои ключови международни
организации, особено в Световната здравна организация, от която САЩ се оттеглиха през
пролетта.
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В по-широк смисъл, COVID-19 допринесе за поляризация между страните въз
основа на икономически резултати и политическа тежест. Тази тенденция се почувства
особено в края на 2020 г. в контекста на това, което стана известно като дипломация за
ваксини. Добър противовес на това е глобалната инициатива COVAX с цел да осигури два
милиарда ваксини за по-слабо развитите страни до края на 2021 г.“ (Kulhánek, 2021, p. 2).
В Чехия най-общо казано икономическата дипломация се разглежда като
изключително важен механизъм за повишаване икономическото равнище на Чешката
република и просперитета на нейното общество. Основната цел на икономическата
дипломация на Чехия е създаването на благоприятни условия за изгодни икономически
контакти и тяхното непрекъснато разширяване и усъвършенстване. Може да се поддържа
твърдението, че икономическата дипломация на Чешката република работи много активно
и на широк периметър, като обхваща не само традиционната търговия на стоки и
предлагането на услуги, но също така работи за привличането и задържането на
инвестиции, развитието на туризма, както и оказване на съдействие за проникването на
чешките капитали, технологии и ноу-хау извън пределите на страната.
Все пак в глобален план Чешката република е малка страна (подобно на Република
България), а в мащабите на Европейския съюз може да се определи като средно голяма, и
поради тази причина тя не разполага с ресурсите и възможностите на големите страни в
сферата на икономическата дипломация. Поради това обстоятелство икономическата
дипломация на Чехия има определени приоритети. По-долу изброяваме четири от тези
приоритети, които по наше мнение характеризират най-добре актуалното състояние на
икономическата дипломация на Чешката република.
Първият основен приоритет на икономическата дипломация на Чехия е
насърчаването на собствения износ, инвестициите и туризма. Това е видно от
информация публикувана на официалния сайт на Министерството на външните работи на
Чешката република (https://www.mzv.cz) в която се отбелязва следното.
Насърчаването на дейностите в областта на износа, инвестициите и туризма е един
от приоритетите на правителството на Чешката република. Правителството основава този
подход на факта, че в условията на нарастващата глобализация, съчетана с високата степен
на отвореност на чешката икономика, просперитетът на страната зависи от способността й
да насърчава икономическите си интереси в международен план.
Икономическата дипломация има ключова роля в този процес. Икономическата
дипломация се схваща като набор от мерки, предназначени за насърчаване на държавната
политика в областта на производството, движението и обмена на стоки, услуги, труд и
входящи и изходящи инвестиции. Икономическата дипломация помага да се създаде
положителен образ на страната по целия свят. Икономическата дипломация също така
играе важна роля в процеса на формулиране, насърчаване и защита на интересите на
Чешката република в органите на Европейския съюз.
За да бъде ефективна икономическата дипломация, тя трябва да има ясна визия и
ориентация, трябва да бъде ефективно организирана, оборудвана с достатъчно човешки и
финансови ресурси, да се разбира като активна част от външната и икономическа политика
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на държавата и да се създава и провежда в партньорство с частния сектор, като се основава
на реалното търсене на чешки фирми и техните услуги.
Чешката икономическа дипломация притежава редица от тези характеристики.
Нейната визия се съдържа в Експортната стратегия на Чешката република за 2006 – 2010
г., чиято цел е да популяризира страната в света чрез търговия и инвестиции. Благодарение
на Концепцията за единно представяне на Чешката република е разработена единна
система за представяне на Чешката република в чужбина и изграждане на положителен
имидж на страната като модерна, напреднала демократична страна, надежден партньор в
търговските отношения и подходящ място за инвестиции, а така също, са определени
необходимите ресурси за развитието тази система.
Икономическата дипломация на Чешката република използва мрежата от
дипломатически мисии в чужбина, където икономическите и търговски секции (ECS) са
неразделна част от посолствата. Съществува и мрежа от държавни агенции (финансирани
от правителството) с офиси в чужбина. Те си сътрудничат тясно със специализираните
звена в Министерството на външните работи и Министерството на търговията и
промишлеността, които считат насърчаването на икономическите интереси в чужбина за
един от приоритетите си.
Дейностите, насочени към насърчаване и развитие на икономическата дипломация,
имат значителен потенциал за по-нататъшно развитие и в Министерството на външните
работи. Промотирането на икономически интереси в чужбина се превърна в неразделна
част от външната политика на Чешката република. Министерството на външните работи
трябва да играе важна роля в осъществяването на тези стъпки и ролята му е незаменима.
Програмата за подпомагане на икономическите дейности на чешките компании в
чужбина (PROPEA) е нов елемент, добавен от Министерството на външните работи към
общата мрежа от услуги за чешкия бизнес в чужбина. Програмата има за цел да помогне на
чешките компании да запазят по-стабилно присъствие на международните пазари. Същата
програма предлага качествени услуги с помощта на местни експерти и се стреми да сведе
до минимум рисковете, пред които са изправени навлизащите на чужди пазари чешки
компании (Czech Diplomacy, 2020, р. 12).
Вторият основен приоритет на икономическата дипломация на Чехия е
развитието на човешките ресурси. Ефективната икономическа дипломация не може да
се изгради без специалисти и професионално добре подготвени хора, без образовани,
способни, независими и активни представители на държавата. Гореспоменатите критерии
играят важна роля в процеса на личен подбор на икономически дипломати.
Експортната академия (Export Academy) отговаря за повишаването на
икономическите знания и управленските умения на икономически дипломати и директори
на чуждестранните офиси на CzechTrade2. Нейните образователни програми са изготвени и
CzechTrade е агенция за насърчаване на търговията на Чешката република. Агенцията е създадена
като бюджетна организация за насърчаване на търговията с решение на Министерството на
промишлеността и търговията на 1 май 1997 г.
2
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реализирани от Министерството на индустрията и търговията в сътрудничество с
Министерството на външните работи и Висшето училище по икономика. Чешката
търговска агенция отговаря за Експортната академия.
Завършването на Експортната академия е предпоставка за започване на работа в
икономическите и търговски секции към чешките посолства (ECS) или в CzechTrade.
Допълнителни и отделни образователни програми се предлагат и от Дипломатическата
академия на Министерството на външните работи. Министерството на външните работи
планира да повиши икономическата специализация на своите служители на всички нива.
Ролята на Министерството на външните работи в икономическата дипломация и
популяризирането на Чешката република в чужбина се доказва от създаването на отдел за
икономическо
сътрудничество
и
промоция
в
чужбина
(https://www.mzv.cz/jnp/en/foreign_relations/export_assistance/economic_diplomacy_and_expo
rt_promotion.html).
Третият основен приоритет на икономическата дипломация на Чехия е
съдействие за преодоляване на последиците от пандемията свързана с коронавируса.
През 2020 г. много проекти за икономическа дипломация (PROPED) трябваше да бъдат
отменени или отложени поради пандемията. Министерството на външните работи реагира
на ситуацията, като адаптира възможно най-много проекти към виртуалния формат (ePROPED). Общият инструмент за финансиране на икономическата дипломация беше
предоставен на Националната агенция за кибер и информационна сигурност, за да се
подпомогне насърчаването на износа на чешки компании, които развиват дейност в
сферата на киберсигурността.
В отговор на ограниченията за пътуване, причинени от пандемията,
Министерството на външните работи подготви услуга „командировка“ за фирми. От
пускането на тази услуга на 23 октомври 2020 г. до края на годината Министерството на
външните работи е оказало съдействие при организиране на командировки в 137 случая.
Има и нови бази данни, които позволяват на потребителите да проверяват чешки и
чуждестранни компании. Тази услуга беше широко използвана през 2020 г., когато голяма
част от скрининга трябваше да се извърши от разстояние поради пандемията.
Редовно публикуваната Карта на глобалните секторни възможности беше
променена, за да отразява ситуацията с пандемията. Преработената публикация,
обхващаща 83 избрани държави, помага на компаниите да осмислят нестабилната
ситуация и им предлага актуална информация за бизнес възможностите в световен мащаб.
Картата представя съществуващите стратегически сектори в избраните страни, но също
така показва как икономиките на тези страни могат да се променят след пандемията.
Четвъртият основен приоритет на икономическата дипломация на Чехия е
промотиране на културното наследство на страната. Министерството на културата
подписа меморандум с Министерството на външните работи относно представянето на
чешкото културно наследство в чужбина. Това беше първата стъпка към предоставянето
на достъп на Министерството на културата до общия инструмент за финансиране, именно
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за целите на популяризирането на чешката творческа индустрия (Czech Diplomacy, 2020, р.
12-13).
Заключение
Накрая след като описахме и анализирахме основните приоритети на
икономическата дипломация на Чешката република можем да формулираме следите шест
основни изводи:
Първо, икономическата дипломация на Чехия съществува (налична е), работи
активно, като тя е постигнала забележителни успехи.
Второ, главно поради причини на мащаба (Чехия не е голяма страна)
икономическата дипломация на тази страна съсредоточава своите усилия и ресурси само
върху определени приоритети.
Трето, приоритетите на икономическата дипломация на Чешката република са
адекватно подбрани, като те съответстват на нейния икономически профил, а така също са
в унисон със степента на развитост на чешкото стопанство.
Четвърто, пандемията свързана с COVID-19 е оказала много съществено влияние
върху развитието на чешката икономическа дипломация и нейните приоритети.
Пето, наблюдават се както прилики, а така също и разлики между икономическата
дипломация на Чешката република и Република България.
Шесто, изследването показа, че се откриват някои слабо изучени зони на чешката
икономическа дипломация, които трябва да станат обект на бъдещи научни изследвания.
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УПРАВЛЕНСКОТО РЕШЕНИЕ В ПЕРИОД НА КРИЗА
– РОЛЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Албена Янакиева
Резюме: Целта на статията е да се очертаят теоретичните аспекти, свързани с ролята на
управленското решение в кризисни за предприятието периоди. Вземането на решение е
ядрото на управленския процес, в посока постигане на организационна трансформация,
свързана с достигане на стратегическите цели. В обстановка на динамични промени във
външната среда се налага иновативност при решаването на важни въпроси и проактивни
действия от ръководството. С предварително разработени кризисни планове и сценарии за
справяне със ситуацията, висшият мениджмънт може да вземе най-правилните
управленски решения, на базата на натрупаните организационни компетенции за
реинтеграция. Тези решения най-често са свързани със задачи и предизвикателства,
касаещи неутрализирането на неблагоприятните последици от рецесията.
Ключови думи: управленско решение, криза, пандемия
1. Специфика на управленското решение
Управленското решение е целенасочен процес на активна намеса от страна на
субекта на управлението в хода на организационните процеси и често се взема в среда на
неопределеност и риск. Методологията на неговото изпълнение е систематична
последователност от обмислени действия, в посока осъществяване на стратегическите
цели. Вземането на решение е централна част от всички задължения на мениджъра, а целта
му е насочена към изменение на ситуацията и разрешаване на даден проблем във
функционирането и развитието на организацията. Като сложен процес на избор на
алтернатива, при наличие на две или повече възможности, той се явява компилация от
психологически и организационни фактори на влияние. Управленското решение се
осъществява чрез различни експертни методи и модели, всеки от които притежава
специфики на приложение, имплементиране и начин на представяне на обработените
данни и резултати. При антикризисно управление с особена тежест е проактивното
поведение от страна на висшия мениджмънт и методологията за изработване на прогнозни
оценки, без да се разчита само на практически опит, професионална интуиция или
аналогични ситуации. Наличието на усложнение в нормалния цикъл на процесите поражда
нуждата от съзидателна трансформация. Това, само по себе си, води до някакво решение,
което трябва да съдържа следните характеристики, за да е ефективно:
Изпълнимост – решението се основава на икономическите фактори;
Осигуреност – обезпечаване на ресурсите, с които разполага организацията –
финансови, човешки, материални и информационни;
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Целенасоченост – трябва да има предварително зададени стратегически
цели, които са известни на всички сътрудници;
Измеримост – резултатите от решенията не винаги подлежат на количествено
измерване, тъй като често се използват креативни, творчески, интуитивни подходи;
Съвместимост – взетите управленски решения трябва да се допълват при
разрешаването на някакъв проблем или ситуация с комплексен характер. [2]
Изследванията, свързани с теорията на вземането на управленски решения, се
отнася още към 60-те години на миналия век, когато се оформя като сравнително
самостоятелна научна област. Един от първите изследователи на тази проблематика е Х.
Саймън. [8; 9] Той определя видното място на изследванията в спектъра на управленското
решение в редица науки като психология, икономика, статистика, политология, изкуствен
интелект, когнитивна наука, като подчертава, че последните петдесет години на века са
посветени на това да бъдат разбрани разрешаването на проблеми и вземането на решения.
В проучванията си в областта на управленските решения, Георги Карастоянов
установява, че те имат дълга история и могат да бъдат проследени от древна Гърция. [3]
Факт е, че дискусиите по спорни въпроси, обменът на мнения датират отдавна в историята
на човечеството и са станали основа на развитие на диалектиката - наука да се разговаря,
спори, да се развива теория чрез метод на научното познание. За начало на сериозните
научни изследвания, според Стоянова [5], се приема периодът в края на Втората световна
война, когато се появяват влиятелни нормативни теории за рационалното вземане на
решение, като се използва обобщението модели на нормативната рационалност. Те са
основани на рационалния избор и поведение, като проблемите при вземането на решение
се декомпозират на техните елементи, така че изборите, несигурността и резултатите са
експлицитно зададени. [5]
Стоян Транев [6] смята, че качеството на взетото решение е определящо за
постигането на набелязаната цел. Методът за вземане на управленски решения е изборът
на една от възможните алтернативи, а изборът се прави въз основа на анализ на причините
за възникване на ситуацията, която трябва да бъде решена. Мениджърите в организацията
често не са в състояние да установят веднага отклонението между сложилата се ситуация и
предварително зададеното с постановените цели състояние. Затова задачата им е да
изберат подходящия метод и да го приложат правилно. Методите на управление са форма
на практическо внедряване на идеи и ценности, на законите за развитието на обществото и
неговите норми на поведение и нормативни актове. [6]
Не само мениджъри, но и психолози изследват процеса, свързан с вземането на
управленски решения. Техните конструктивни теории се обединяват около някои
интересни психологически закономерности, проявяващи се при този процес:
- ограничена рационалност – съществените препятствия в когнитивната
преработка на информацията ограничава анализа на ситуацията;
- съкратени евристики – използване на практически опит и аналог със сходна
ситуация при ограничаване и генериране на детайлните анализи и творчески решения.
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Редица многопластови управленски ситуации изискват и комплексни решения,
невъзможно да бъдат взети чрез преки количествени зависимости. В повечето случаи се
характеризират с голяма неопределеност и неяснота и изискват специализирани знания на
експерти, за да се осъществи задълбочено творческо обсъждане. След 70-те години
настъпва истински бум за футурологичните изследвания в цял свят, а през последните
години се използва разнообразна гама от модели и методи за прогнозиране. Науката за
управлението обособява следните групи методи:
- Органrзационно–административни методи – свързват се с централизма в
управлението, ограничава се творческата инициатива и свобода;
- Икономически методи – водещи в управленската практика се оформят
икономическите правила за развитие;
- Социално-психологически методи – фиксирани върху психологическия характер на
членовете в колектива. Целта е активиране на личностното поведение,
съответстващо на организационните цели и интереси;
- Евристични методи (евристика - от старогръцки „намирам“, „откривам“) използване на нетрадиционни прийоми, свързани с творческа креативност на
идеите за намиране на благоприятно за организацията решение на ситуация или
проблем. Идеи, които се оформят, на базата на компетенции, интуитивни анализи,
стандартни или нестандартни изводи за достигане до оригинални решения. Във
връзка с перспективността на набелязаните варианти за управленско решение и за
постигане на консенсус при обсъждане и вземане на важни решения, най-често
използваните евристични методи в управленската практика са: „Мозъчна атака“,
„Делфи“, „Ринги“, „Скампер“, методът на прогнозния граф, на експертните оценки,
на алтернативните сценарии, на морфологичния анализ и др. Те осредняват
получените данни при правенето на преценка и вземането на решение, с участието
на всички сътрудници.
Хърбърт Саймън [8] оформя два основни подхода, които ръководителите ползват
при вземането на решения:
1. Класически модел, прилаган когато:
- целите, които се преследват са ясни;
- проблемът е точно дефиниран;
- наличната информация е достатъчна;
- критериите за оценка на вариантите на решение са ясни.
Този модел насочва ръководителите към вземане на икономически рационални
решения и дава възможност за прилагането на количествени методи. Висока ефективност
се постига при наличие на добра информационна система в организацията и при
приложението на съвременната изчислителна техника. Мениджърът си осигурява чрез
него пълноценна организация като намалява несигурността в средата, извършва
рационална оценка и по този начин решението му е благоприятно за всяко звено от
компанията. [8]
2. Административен модел, прилаган когато:
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- целите не са докрай определени;
- проблемът не е очевиден;
- налице са човешки, информационни и ресурсни ограничения;
- не са изяснени докрай критериите за оценка на вариантите за решения.
Моделът, според Саймън, е дескриптивен и се характеризира с ограничена
рационалност – решенията се вземат в рамките на допустимата мащабност и се прилага
първият, удовлетворяващ критериите за допустимост, вариант. Описва реалния процес на
вземане на управленски решения в сложни ситуации, когато ръководителите не могат да
вземат икономически рационални решения и често се основава на интуицията на
ръководителите и създаването на коалиции между поддържащите определено решение
ръководители. [1] Според Саймън, мениджърът не винаги е в позиция на проактивно
поведение спрямо последиците на избраната алтернатива. Много често възприема
възможността, която удовлетворява изискванията, поставени от критериите на избора.
Това е свързано с лични интереси, лошо управление на времето, влияние на експерти,
консултанти и др.
Велислава Николаева [4] оформя характеристиката на управленското решение
като:
- присъщ на субекта на управление волеви и целенасочен акт и основа на
ръководната дейност;
- взима се в условията на избор и при наличието на ограничения от различно
естество;
- оказва влияние върху обекта на управление и води до промени в поведението на
колектива, дейността, организацията;
- зависещо от опита и стила на ръководителя;
- последователност от логически подредени етапи, които в своята реализация
водят до отстраняването на проблемна ситуация;
- процес и резултат от процес;
- вземащо се на различни равнища на организацията. [4]
2. Управленско решение и криза
Иван Цанов смята, че търсенето на изход от кризата, в която се намира въпросът
за вземането на управленските решения в рамките на устойчивото развитие вече е
привлякло вниманието на водещи изследователи в областта на синергетиката и
социосинергетиката. Проблемът не трябва да се разглежда едностранчиво, а като
динамично взаимодействие между субекта и обекта на управление в синергичната
реалност. [7] Всяка криза е период на неустойчивост и заплаха за организацията,
състояние, в което може да има внезапни и сериозни неблагоприятни последици,
произтичащи от поведението на самата организация или от външни влияния. Понятието
„криза”, в превод от гръцки, означава нестабилен момент, разрушителен за
стратегическите цели на компанията. Разпознаването на кризата и последващото
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управленско решение е много важен компонент от целия процес по управлението ѝ. Това
се осъществява чрез раннопредупредителна система за идентифицирането на сигнали от
външната среда. За тази цел е нужна предварителна характеристика на естеството на
причините за възникването на кризата. Препоръчително е разпознаването да се
имплементира в хода на дейността на предприятието като системен процес, за да се
провежда превенция на потенциалните опасности от възникването на криза и за
реализация на спасителни мерки.
Кризата, резултат от непредвидени обстоятелства, директно рефлектира върху
вътрешната структура и оперативна дейност на предприятието и заплашва съществуването
му. Някои автори я определят като стадий от житейския му цикъл, при който се стига до
неблагоприятен развой на предприемаческия потенциал, радикална промяна в пазарната
позиция и намаление на ликвидността му. Други я определят като нарушение на
равновесието, влияещо върху достигането на стратегическите цели, намаление на
ликвидността, дисбаланс между вътрешна и външна среда, както и между собствените му
подсистеми.
Настоящата икономическа криза, причинена от пандемията COVID – 19, е с
неочакван характер, с висок потенциал на негативни последствия за компанията и промяна
в пазарната ѝ позиция. Управленските решения, с които се заема висшия мениджмънт в
тези трудни условия, най-често са свързани със задачи и предизвикателства, касаещи:
Оптимизиране на разходите и оптимизиране на човешките ресурси;
Блокиране на инвестиционни проекти и преразглеждане на
програмите за развитие в новите условия;
Съсредоточаване върху ключовите клиенти;
Организационно преструктуриране;
Повишаване на производителността;
Реорганизиране на длъжностите, преструктуриране на позициите;
Обучение, свързано с разширяване на компетенциите;
Повишаване мотивацията на експерти и специалисти в екипа,
усъвършенстване на организационната култура и ценности, създаване на агенти на
промяната.
Кризисните мениджъри са в позиция на системна, целенасочена и своевременна
управленска интервенция за стабилизиране на компанията и управленски решения за
преодоляването на кризата. Основните предпоставки за ефективното ѝ неутрализиране
чрез оптимални решения са следните:
1. Организиран кризисен екип за разработване на различни варианти на кризисни
планове и процедури по предварително зададени параметри. Кризисният екип се ръководи
от мениджър, с достатъчен авторитет и управленски умения, който да създаде условия за
постепенни или радикални промени на дейности, човешки ресурси, организационна
структура, свързани с овладяване и преживяване на кризата. Чрез проактивни действия, с
предварително разработени кризисни сценарии и планове за справяне със ситуацията,
ръководството може да вземе най-правилните управленски решения, на базата на
Българско електронно научно списание „Стопанско управление“, Бр. 3, 2021, https://spisanie-su.eu
55

натрупаните организационни компетенции за реинтеграция. Ръководителят не трябва да
комплицира атмосферата с лични отношения, емоции и субективна политика, а да има
аналитично и критично мислене, добра ориентация, способност да мисли в перспектива и
контекст, да управлява промените и съпротивата в колектива.
2. Двупосочната комуникация между ръководство и подчинени, с прозрачно
обособени канали за предаване на необходимата информация са сигурно средство за
неутрализиране на негативните емоции и поддържане на контрол. Тези фактори
позволяват създаването на подходящи средства и прийоми за споделяне на данни,
разясняване, онагледяване и разискване на предприетите кризисни мерки за справяне със
ситуацията. Кризисният екип трябва да комуникира разбираемо и директно, по
структуриран начин, а информацията да бъде навременна и надеждна. Достоверността ѝ се
предава от ръководното лице, от качеството на аргументацията и последващото
изпълнение. Качествената комуникация в пространство за взаимно общуване с
подчинените, обратната връзка са ключовите инструменти за мотивиране на служителите
и преодоляване на съпротивата срещу наложителните промени.
3. Високото ниво на социална принадлежност и към работния екип и чувство за
съучастие в работните процеси са по-голямата част от успеха на работните дейности.
Съвместното търсене на алтернативи за излизане от кризата, чрез евристични или други
методи за вземане на решение, относно казуси, свързани с епидемичната обстановка, дава
необходимото пространство за креативни предложения. Служителите, осъзнаващи
значимостта на индивидуалния си принос в общите решения, работят съвместно и
постигат синергичен ефект.
4. Необходимостта от използване на гъвкави подходи за управление предполага да
се определят краткосрочните цели за изпълнение. Този подход се характеризира със
способност за бързо реагиране и адаптивност. Етапът е свързан с проактивната намеса на
мениджъра в избора на организационните приоритети, които да бъдат съотнесени към
специфичните компетенции и възможности за изпълнение от сътрудниците в екипа.
Контролът и оценката на резултатите от взетите управленски решения са важен фактор за
мотивация по пътя към рационална трансформация.
5. При наличие на кризисни ситуации експертната оценка и помощ при
възстановяване на нормален режим на работа е много важна. Обединяването на усилията
на мениджърите с професионалната помощ на специалисти, които имат опит в
разрешаването и управлението на кризисни ситуации укрепва авторитета на кризисния
екип и процеса по вземане на решения и последващото им изпълнение от сътрудниците.
Правилата и мерките трябва да се създават в атмосфера на доверие, а не бюрократичен
контрол, неформалните организации в компанията трябва да бъдат убедени в
благоприятния изход от взетите мерки, издадени от кризисния щаб.
6. Преоценка и актуализиране на настоящата стратегия чрез търсене на алтернативи
за по-нататъшно развитие предопределя адаптиране към кризата като възможност, а не
като заплаха, бедствие или провал. Много неща също могат да бъдат предвидени чрез
раннопредупредителни сигнали от външната среда. Могат да бъдат своевременно
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укрепени „тесните“ места и това да се окаже решаващо решение за излизане от кризата.
Потискането на деструктивната дисекция на грешки, както и на черни сценарии е важна
част от този процес. Пазарна ниша, нова услуга, нов продукт, нови логистични,
дистрибуционни канали са начини за преориентация и тласък към усъвършенстване.
3. Елементи на кризисното управление
Всяко развитие на кризата е уникално събитие, но елементите на управлението на
кризи са еднакви за всички видове организации. Съществуват основни стъпки, които могат
да бъдат приложени в случай на всяка криза:
1. Анализ на заплахата за организацията чрез раннопредупредителна система.
Превенцията е най-ефективна за премахване на причините за кризата, преди тя да се
развие. Осъществява се прогнозиране на задаваща се криза, чрез анализ на потенциални
източници за нея:
- в организацията - криза в производството, финансова криза, криза на човешките ресурси,
криза на ноу-хау, криза на управление
- извън организацията – криза в продажбите, криза в конкуренцията, криза на
доставчиците, криза на клиентите, криза, причинена от промени в законодателните
условия и др.
2. Симптоми на кризисни явления. За отделни потенциални кризи трябва да се
разбере дали и как се проявяват техните симптоми в момента, което би насочило, че
кризата е влязла в латентната си фаза. Симптомите мога да бъдат:
- Вариране, колебание или стагнация на продажбите;
- Нарастващ конкурентен натиск;
- Рекламации на клиенти за качество на стоките и услугите;
- Липса на материали, суровини и енергия, необходими за изпълнение на поръчките;
- Текучество на служители - специалисти;
- Намален броя на обучения на служителите;
- Намаляващ брой фирмени иновации и др.
3. Времеви период и степен на вероятност на настъпване на кризата. Предвид
динамиката на сектора и в съответствие с хоризонтите на дългосрочните и средносрочните
планове, трябва да се подбере разумен времеви хоризонт, в рамките на който ще се
предвиди проявата на кризата в острата ѝ фаза. Въз основа на познаването на симптомите
се установява доколко е вероятно в избрания времеви хоризонт на отделната криза да се
премине от потенциалната фаза към острата.
4. Определяне на ефектите и интензитета. Оценка на въздействието на кризисните
ситуации върху организацията и преценка до каква степен ефектите ѝ могат да повлияят
неблагоприятно на разходите, оборота, печалбата, производството, имиджа на компанията,
фирмената стратегия.
5. Разработване на прогнозна матрицата на кризата, която ще позволи да се добие
представа за цялостната степен на заплаха за организацията.
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6. Основна ориентация на кризисната стратегия и намаляване на общата заплаха за
организацията чрез управление на кризисни ситуации, които са малко вероятни и с малък
ефект, умерено вероятни, незастрашаващи съществуването на организацията и премахване
на огнища на потенциални кризи, които могат да застрашат нейното съществуване.
7. Предотвратяването на кризи може да се направи посредством:
- Допълнителни инвестиции за повишаване на сигурността;
- Отказ от продукти и процеси, застрашени от кризи;
- Ранно разпознаване на кризисни развития;
- Извършване на промени в инвестиционните планове;
- Осигуряване на финансови ресурси, необходими за премахване на кризата;
- Внимателно планиране за производството на податливи на криза продукти.
8. Прилагането на управленски решения за предвидими ситуации и алтернативни
кризисни планове, ясно разпределение на функциите и ролите, правомощията на
кризисния щаб и дефиниране на строги правила за изпълнение, с оглед туширане на
последствия от кризата.
4. Управленското решение по време на пандемия
Настъпилата световна пандемия от COVID-19 предизвика икономическа криза,
която отправи редица предизвикателства към управленския процес в стопанските
организации. В настоящата обстановка на разрушително влияние на фактори от външната
среда, блокирани бизнеси и борба за оцеляване, ръководителите на предприятия трябва да
анализират детайлно управленските си решения, да разпознават рисковете на действията,
които предприемат, да пресметнат разходите и да работят в посока преодоляване и
смекчаване на последствията. Настоящата пандемия и последвалата криза отправи важни
въпроси към работодателите – а именно, как ефективно да управляват своя бизнес, какъв
буфер за справяне следва да осигурят, както и как да повлияят върху ангажираността и
мотивацията на своите служители.
Уменията на ръководителите да управляват съзидателна промяна при извънредно
положение, обаче, могат да превърнат кризата във възможност за позитивна
трансформация. Ефективни управленски решения се постигат с помощта на всички
сътрудници, работещи в полза на организационните цели, приели задачата за излизане от
кризата като своя. Управлението в неопределена среда и условия на нестабилност означава
управление на кризата и промяната, чрез специалистите и професионалистите, чиято
значимост излиза на преден план. Концепциите за кризата като шанс все повече биват
застъпени в съвременните икономически теории.
Управленските решения за „home office” практиката и обучението в електронна
среда се оказаха благоприятни, превръщайки ги в централен механизъм за непрекъснатост
и динамика на дейностите, както и за трансфер на знания. Новите технологии осъществиха
нормалното функциониране на нашия живот в много аспекти на активности,
пресъздавайки обичайната офис среда в домовете. Най-адаптивни и бързи в реакциите си
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за работа от дома се оказаха, очаквано, служителите от ИТ индустрията. Безспорен е и
приносът на всички заети в сферата на образованието. Дълго чаканата дигитална
революция в този сектор се случи и кризата се превърна в шанс и възможност да се
обучават всички възрастови групи. Понастоящем, по този начин се осъществява:
1. Покриване на образователните нужди на служители, с цел кариерно развитие и
израстване, както и на учащи, поставени в ситуация на невъзможност за физическо
присъствие.
2. Развитие и влияние на съвременните технологии за комуникация, съдействащи
за засилен темп на развитие на обучителното взаимодействие от разстояние.
3. Налагащата се социална дистанция, поради епидемична обстановка, при която
обучението в дигитална среда стана незаменима част от провеждането на учебния процес.
Предимствата на този прийом са: - гъвкавост и асинхронност – време, място и
ритъм се обособяват според заетостта на двата субекта, учащ и обучаващ работят в удобен
за всеки от тях режим; - интернационалност – лесен трансфер на образователните услуги,
възможност за обучение извън рамките на държавата; - модулност – съизмеримост между
отделните учебните програми; - паралелност – обучението се съчетава с практическа
дейност; - физическа дистанция - осигурява защита в период на пандемия; - масовост –
възможност за голям брой обучаващи се; - рентабилност – характеризира се с
икономическа ефективност, по-малко ресурси; - нови технологии – новите технологични
средства служат като комуникационни канали.
Процесът на дигитализация се наблюдава и в браншове като земеделие и
промишленост, където изначално се смята, че подобна технологична промяна би
настъпила по-трудно.
Всички тези позитивни промени се осъществяват преди всичко посредством
мотивацията на персонала. Съвременните организации са подложени на огромни
предизвикателства и е от изключително важно значение как управленските решения ще
рефлектират върху персонала. В моменти на криза, най-ценните ресурси на една
организация продължават да бъдат високо мотивираните служители.
Мащабът на трудовата дейност, изразяващ се в намален обем на работа, неясноти,
свързани с бъдещите поръчки и редица други застрашаващи ритъма на предприятието
сигнали от външната среда, предизвикват повишена тревожност сред служители и
мениджъри. Проблемите във веригите за доставки, в трансграничния транспорт на стоки и
материали, ще рефлектират върху други дейности и ще умножат отрицателните
въздействия. Ръководителите трябва да си съставят кризисен план, в който нагледно да се
изложат всички възможни анализи за бъдещото състояние на компанията. Той ще
допринесе за избягване на прибързаните управленски решения от типа: съкращаване на
част от служителите поради намаления обем на работа. Обикновено ядрото на всеки
бизнес са служителите с най-много опит, компетенции, знания и умения, те са и найвисоко платените. Въпреки, че изглежда разумно да се намали разхода именно чрез
освобождаването им, това дългосрочно се явява и най-неблагоразумното решение за
дългосрочния успех на всяка организация.
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Настоящата ситуация на извънредно положение променя прийоми, навици и начин
на комуникация и извежда на преден план най-конкурентоспособните, адаптиращи се към
ситуацията организации, с умения за работа в дигитална среда. Под заплахата за
сигурността в професионален план, трябва задължително да съществува управленска
способност за вземане на решения на базата на множество разработени сценарии за
опознаване, детайлизиране и неутрализиране на проблема. Трябва да се извършва и
внимателен анализ на предимствата и недостатъците на организационната структура,
различните системи за оценка на персонала и процедурите в областта на управлението на
човешките ресурси.
Нуждата от хора с иновативно и нестандартно мислене винаги ще е актуална и
инвестицията в обучение и развитие на служители е най-доброто решение в настоящия
момент. Важно е компаниите да осъзнаят и използват кризата като възможност за
вътрешнофирмени обучения, въпреки дългосрочния характер на възвращаемостта на
изразходваните средства. Собствениците и ръководството на компаниите трябва да
осъзнаят, че няма да могат ефективно да управляват ситуацията с ежедневни оперативни
мерки. Кризата е настъпила и е необходимо да се вземат под внимание всичките ѝ аспекти
на влияние, да се проведе анализ на ситуацията, проактивно поведение за овладяване на
последиците, спасителни сценарии от мерки и спешни управленски решения,
съответстващи на безпрецедентните икономически и социални условия. Животът и
здравето на хората все пак са с най-висок приоритет и са водещи в управлението на кризи
и вземането на управленски решения.
Заключение
Управлението в условията на пандемична криза изисква да се състави и започне
реализирането на кризисен план, преди събитията да предизвикат непоправими
последствия за фирмата и да окажат отрицателно въздействие върху бизнеса и
установените процедури. Това означава да се разпознаят потенциалните рискове, да се
пресметнат разходите и да се предприемат действия за преодоляване и смекчаване на
последствията. Форсмажорните обстоятелства и промените, настъпващи отвън, са
непредвидими, което се оказва бариера за стратегическото планиране и мотивацията на
колектива. Необходимо е активизиране и допълнителен натиск от страна на вътрешните
сили за промяна - воля и професионализъм на мениджмънта, адекватно формулиране на
целите, открити комуникации, лидерски стил на управление, създаване на екипност,
мотивиране и ангажиране с промяната на служителите, усъвършенстване на процесите,
повишаване на ефективността и капацитета на човешкия, организационния и
информационния капитал, адаптиране на организационната култура към промените в
стратегията и пр. Изграждането на спасителни сценарии от мерки е една от гаранциите, че
организациите ще съхранят бизнеса си и след COVID-19, чрез умели, ефективни
управленски решения, осъществени с участието на всички сътрудници в колектива.
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ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НАУЧНАТА МОНОГРАФИЯ
„АУТСОРСИНГ В НЕФТОПРЕРАБОТВАЩАТА КОМПАНИЯ – МОДЕЛИРАНЕ
ИЗБОРА НА ДОСТАВЧИК В ИНТУИЦИОНИСТКИ РАЗМИТА СРЕДА“
Монографичното изследване „Аутсорсинг в нефтопреработващата компания –
моделиране избора на доставчик в интуиционистки размита среда“ на доц. д-р Стоян
Транев Транев е изложено в три части. В първа част се представя модерната управленска
концепция аутсорсинг, създаваща конкурентно предимство. Разработен е и нейния
конфликтологичен аспект. Във втората се конструира идеален модел на аутсорсинг,
състоящ се от три фази – начална, подготвителна и договорна. Представен е реален модел
на аутсорсинг в „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, който е сравнен с идеалния модел.
Третата част е посветена на моделирането избора на аутсорсинг доставчик в неясна среда.
Представено е приложението на интуиционистки размитата логика, като иновативна
концепция за ефективно вземане на аутсорсингови решения.
Монографията е предназначена за специалисти от стопанската практика и всички,
които се интересуват от аутсорсинговата проблематика. Написването ѝ е свързано с
реализирането на последната фаза от изпълнението на ПРОЕКТ № НИХ 423/2019 г.
„Иновативни методи за извличане на знания за управлението“ в Университет „Проф. д-р
Асен Златаров“ – Бургас.
Авторът на произведението – Стоян Транев посвещава монографията на своя
учител и ментор в света на науката – покойният акад. проф. д.ик.н. инж. Димитър
Йорданов Димитров, който го е въвел в необятната и пленителна сфера на стопанското
управление. Рецензенти на монографията са проф. д-р Иван Цанов Цанов и доц. д-р
Любомир Иванов Йорданов.
Транев, Стоян. (2020). Аутсорсинг в нефтопреработващата компания – моделиране
избора на доставчик в интуиционистки размита среда. Научна монография. София:
Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“. ISBN 978-619-245-082-3
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