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РЕЗЮМЕ
Новите, непрекъснато повишаващи се изисквания на конкурентната борба,
превръщат проблема за изследване на състоянието и развитието на туризма, както и
за извършване на обективен и качествен анализ и оценка на неговата
конкурентоспособност, в един от най-съществените въпроси, свързани със
създаване на предпоставките за устойчив растеж и просперитет на сектора. Ето
защо анализът и оценката на състоянието, развитието и конкурентоспособността на
туризма имат много важно значение за осигуряването на необходимата
информация за разработване и прилагане на адекватни конкурентни стратегии, за
постигане на конкурентни предимства и успех в съперничеството с конкурентите
на пазара.
Обект на изследване на монографията са състоянието, развитието и
конкурентоспособността на туристическия сектор на България. Предмет на
изследване са анализът и оценката на състоянието, развитието и
конкурентоспособността на туристическия сектор в България. Целта на
разработката е да се направят анализ и оценка на състоянието и развитието на
туризма в България, както и на конкурентоспособността на туристическите
предприятия в Югозападния район и да се формулират изводи от изследването.
За постигане на целта на изследването се поставят следните задачи:
1. Анализ и оценка на състоянието и прогнозите за развитие на туризма в
света.
2. Анализ и оценка на състоянието и развитието на туризма в България.
3. Дефиниране на конкурентните предимства и недостатъци на България
като туристическа дестинация.
4. Извеждане на основните характеристики на Югозападния район на
България в контекста на развитието на туризма.
5. Разработване на методическа рамка за емпирично изследване на
конкурентоспособността на туристическите предприятия.
6. Апробиране на разработената методическа рамка за целите на
практическото
емпирично
изследване
на
конкурентоспособността
на
туристическите предприятия в Югозападния район на България.
7. Разработване на конкурентна карта на туристическия пазар на средствата
за подслон в България.

8. Формулиране на основни обобщени изводи и приносни моменти,
произтичащи от резултатите от научното изследване.
Основни информационни източници са специализирана литература по
предмета на изследването; бази данни на Националния статистически институт,
Министерството на икономиката и енергетиката, Eвростат и др.; анкетни карти от
проведено от автора анкетно проучване на ръководители на 157 туристически
предприятия, разположени на територията на Югозападния район на България,
обхващащо периода 2013-2015 г.
Поставените проблеми се разглеждат в две глави.
В първа глава, въз основа на аналитичен преглед на литературни източници и
с използване на голям обем емпирична информация, се прави подробен анализ и
оценка на състоянието и тенденциите в развитието на туризма.
Обосновава се, че в началото на 21-ви век туризмът придобива все по-голямо
значение и се превръща в един от структуроопределящите отрасли в икономиката
на редица страни. Туристическата индустрия заема важно място в световната
икономика и в ситуацията на икономическа несигурност е важен двигател, който
продължава да генерира растеж чрез създаване на нови работни места, развитие на
инфраструктурата и реализирането на приходи в платежния баланс.
Специален акцент се поставя върху извършването на анализ и оценка на
състоянието и развитието на туризма в България. Установява се, че туризмът е
приоритетен отрасъл на българската икономика, който формира значителна част от
брутния вътрешен продукт на България. Същевременно туризмът е и един от найдинамично развиващите се сектори на икономиката на страната. През последните
години от 2005 г. насам международният туризъм в България отбелязва стабилна
тенденция на постоянно повишение както на броя на чуждестранните туристи,
избрали България като място за почивка, така и на приходите от международен
туризъм в текущата сметка на платежния баланс. Страните на Европейския съюз
продължават да са най-важният генериращ пазар за международен туризъм на
България. Регистрираните темпове на растеж на туристопотока в България през
последните години, са по-високи спрямо средните за суб-регион Централна и
Източна Европа. В съответствие с прогнозите на СОТ за развитие на туризма, се
очаква България да отбелязва средногодишен ръст на входящия туризъм по-висок
от средния за суб-региона. Анализът и оценката на състоянието и развитието на
туризма в нашата страна обхваща периода 2008-2015 г. и се реализира в следните
основни направления: брой на чуждестранните туристи, посетили България;
приходи от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс;
относителен дял на туризма в структурата на БВП; брой на пътуванията,
реализирани от групи лица, формирани по различни признаци; дейност на
средствата за подслон и местата за настаняване общо за страната, по статистически
райони, като специално внимание е отделено на Югозападния район; стойност на
разходите за туристически пътувания на български граждани; основни
икономически показатели за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство». Въз
основа на получените при анализа резултати се правят обобщени оценки и изводи.
Обосновава се, че в България туризмът се разглежда като един от основните
инструменти за подпомагане на регионалното и местното развитие. Развитието на
туристическия сектор е важно, както за подобряване на резултатите и повишаване

на ефективността на самия сектор, но също така, благодарение на каталитичния и
мултиплициращ ефект на туризма и за развитието на свързаните сектори на
промишлеността и услугите, повишаване на заетостта и подобряване на
състоянието на пазара на труда и на общата икономическа ситуация в страната и в
районите, областите, отделните общини. Това е особено важно за периферните
райони, където потенциалът и наборът от възможности за развитие е ограничен.
Прави се обща характеристика и се идентифицират конкурентните
предимства и недостатъци на България като туристическа дестинация. Установява
се, че туризмът в България е изправен пред сериозни структурни слабости, което
ограничава в териториален аспект социално-икономическите ползи от развитието
на сектора, а значителна част от големия туристически потенциал на всички райони
остава неизползван. Независимо от факта, че България притежава необходимата
ресурсна база, развитието на туристическата индустрия и нейният принос към
националната и регионална икономика не може да се поддържа със съществуващия
подход, който води до значителни екологични, социални и икономически рискове.
Втора
глава
е
посветена
на
емпирично
изследване
на
конкурентоспособността на туристическите предприятия в Югозападния район на
България. Прави се обща характеристика на Югозападния район в контекста на
развитието на туризма. На база на аналитичен преглед на литературни източници
се констатира, че развитието на туризма във всяка отделна страна и/или регион, в
перспектива ще протича в силно променена конкурентна среда, характеризираща се
с интензифициране и усложняване на конкуренцията между туристическите
предприятия и дестинации на национално и международно равнище. Представят се
някои методи за анализ и оценка на конкурентоспособността на предприятията,
използвани в анализа на организационни и конкурентни данни и информация, вкл.
във времева перспектива, които формират методическата рамка на проучването.
Предложената методическа рамка се използва за да се направи емпирично
изследване, включващо набиране на информация, обработка на получените данни
и, въз основа на това, анализ и оценка на конкурентоспособността, на
конкурентния потенциал, на влиянието на външните фактори за
конкурентоспособност и анализ на устойчивостта на конкурентоспособността на
туристически предприятия, разположени на територията на Югозападния район на
България за периода 2013-2015 г. Обосновава се, че важно значение за правилното
позициониране на туристическите предприятия, дестинации и региони има
разработването на конкурентна карта на туристическия пазар на средствата за
подслон. С оглед на това се разработва конкурентна карта на този пазар и се
оценява конкурентната позиция на районите за планиране на пазара на средства за
подслон в страната. Извеждат се обобщени изводи, основани на получените в хода
на емпиричното изследване резултати.
В Заключението се обобщават постигнатите от извършеното в
монографичния труд научно изследване резултати. Въз основа на това, и като се
отчитат поставените изследователска цел и задачи, се формулират основните
изводи, обобщават се препоръките за използуване на получените резултати и се
очертават насоките за възможни допълнителни бъдещи изследвания в предметната
област на монографията.
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РЕЗЮМЕ
Редица научни и експертни проучвания показват, че един от най-сериозните
конкурентни недостатъци на България като туристическа дестинация е
изключително високата степен на териториална концентрация на туристическия
сектор. Едновременно с това все по-голямо значение придобива и процесът на
интегриране на регионите в световната икономика, в резултат на който те, от
локализирана територия за реализиране на стопански дейности, се превръщат в
продавачи на стоки и услуги, т. е. в относително обособени и равноправни
икономически пазарни субекти, участващи в конкурентната борба на
туристическия пазар. В този контекст конкурентният анализ на регионалните
аспекти на туристическия пазар придобива все по-важно значение за осигуряването
на необходимата информация за разработване и прилагане на адекватни
конкурентни стратегии, за постигане на конкурентни предимства и успех в
съперничеството с конкурентите на пазара.
Актуалността и значимостта на темата на настоящето изследване се
определят от:
 необходимостта от детайлно познаване и разбиране на конкурентната среда,
което непрекъснато се усложнява поради все по-големите по количество,
сложност и скорост на обмен информационни потоци, свързани със
състоянието и развитието на туристическия пазар;
 значението на конкурентния анализ на туристическия пазар за осигуряване
на навременна, качествена и надеждна информация, която да е основа за
търсене на алтернативи за развитие на туризма, избор на удовлетворяващи
стратегически решения и разработване на адекватни управленски стратегии
в сектора.
 необходимостта от провеждане на емпирични изследвания посветени на
конкурентен анализ на туристическия пазар и на неговата териториална
концентрация на национално, регионално областно и т. н. равнища;
 необходимостта, въз основа на анализ на получените емпирични данни и
произтичащите от тях резултати, от обективно оценяване на регионалните
аспекти на степента на монополизация и на интензивността на
конкуренцията на туристическия пазар;
 необходимостта от обективно оценяване и обосновано прогнозиране на
конкурентната позиция на отделните райони на туристическия пазар.

Обект на изследване на монографията е туристическият пазар на средствата
за подслон в България.
Предмет на изследване е конкурентния анализ на туристическия пазар в
нашата страна на национално и регионално равнище.
Целта на изследването е, като се направи конкурентен анализ на
туристическия пазар, да се оцени степента на монополизация и на интензивността
на конкуренцията, както и да се определи конкурентната позиция на отделните
райони на страната на този пазар.
За постигане на целта на изследването се поставят следните задачи:
1. Изясняване на същността и предназначението на конкурентната
информация.
2. Определяне на същността и значението на конкурентния анализ и на
етапите и методиката за неговото осъществяване.
3. Обосноваване на актуалността и значимостта на конкурентния анализ на
туристическия пазар на национално, регионално и т. н. ниво.
4. Анализ и оценка на степента на монополизация и на интензивността на
конкуренцията на туристическия пазар
5. Разработване на конкурентна карта на туристическия пазар на средствата
за подслон в България.
6. Формулиране на основни обобщени изводи и приносни моменти,
произтичащи от резултатите от научното изследване.
Основни информационни източници на монографичния труд са
специализирана литература по предмета на изследването; бази данни на
Националния статистически институт, Министерството на икономиката и
енергетиката, Eвростат и др. за периода 2008-2016 г.
Поставените въпроси се разглеждат в две глави.
В първа глава се прави проучване на теоретико-методическите въпроси на
конкурентния анализ. Въз основа на аналитичен преглед на литературните
източници се обосновават същността и значението на конкурентната информация.
Установява се, че ефективният анализ е задължителна предпоставка за наличието в
организациите на достатъчна по обем и с високо качество конкурентна и
стратегическа информация. От своя страна успешният бизнес и конкурентен анализ
изисква дълбоко разбиране на условията на обкръжаващата среда и в отрасъла,
както и на организацията. Той се основава на положителен опит, достоверни данни
и информация, правилен избор и използване на аналитични методи и
организационно установени конкурентни модели и способи. Обосновава се, че
конкурентният анализ е основен компонент на изследването на конкурентната
среда. Въз основа на становищата на утвърдени в тази предметна област автори се
разграничават основните направления на конкурентния анализ: анализ на
конкурентната структура на отрасъла; анализ на интензивността на конкуренцията
и степента на монополизация на пазара; изготвяне на конкурентна карта на пазара;
анализ на стратегическите групи конкуренти на пазара. Освен това се констатира,
че конкурентният анализ обхваща както мезо-, така и микро- равнището на
конкурентната среда. Прави се преглед на литературните източници и се
обосновава и възприема методическа рамка за реализиране на всяко от тези
направления на конкурентния анализ, която се апробира във втора глава.

Втора глава е посветена на конкурентен анализ на туристическия пазар в
България. Специално внимание се отделя на обосноваване на актуалността и
значимостта на този въпрос и по-конкретно на разработването и прилагането на
ефективен механизъм за извършване на конкурентен анализ на туристическия
пазар, на туристическите предприятия, дестинации и региони, обуславящите ги
фактори, засилването на съществуващите и придобиването на нови конкурентни
предимства и възможностите за повишаване на тяхната конкурентоспособност.
Прави се анализ и оценка на степента на монополизация и на интензивността на
конкуренцията на туристическия пазар за периода 2008-2016 г. Извеждат се
резултатите от анализа и оценката на интензивността на конкуренцията и степента
на монополизация на туристическия пазар в България и на база на това се правят
обобщени оценки в това отношение. Разработва се конкурентна карта на
туристическия пазар на средствата за подслон в България за периода 2008-2016 г. и
се определят конкурентните позиции на всеки от районите на страната. Прави се, в
динамичен порядък, сравнение на заеманите от тях конкурентни позиции.
В Заключението се обобщават постигнатите от извършеното в
монографичния труд научно изследване резултати. Въз основа на това, и като се
отчитат поставените изследователска цел и задачи, се формулират основните
изводи, обобщават се препоръките за използуване на получените резултати и се
очертават насоките за възможни допълнителни бъдещи изследвания в предметната
област на монографията.

POPULATION AND WORKFORCE WITHIN PARTICULAR TERRITORIAL
BOUNDARIES

International Monograph - Volume "Management - Tourism - Culture", Poland, 2018
Автори: Dimitrova, R., M. Filipova
Вид на публикацията: глава в колективна монография, 16 стр.
Номер от списъка на публикациите: 1.3.

РЕЗЮМЕ
В разработката се застъпва становището, че съществените фундаментални
промени в световната икономика водят до изменение в състоянието, развитието,
актуалните проблеми и бъдещите предизвикателства на трудовите пазари, вкл. и
свързани с потенциала за трудов ресурс в конкретни териториални граници.
Обосновава се, че наред с предизвикателствата в световен и регионален мащаб,
България е изправена и пред редица съществени вътрешно-структурни проблеми.
Такъв, изключително тежък и непрекъснато задълбочаващ се проблем, е
демографската ситуация у нас. Освен предизвикателството, свързано с постоянно
намаляващото население, България е изправена и пред проблема за изключително

нестабилните пропорции между отделните възрастови групи, характеризиращи се с
различна острота в отделните региони на страната и по населени места.
Установява се, че фундаменталните изменения в демографската структура
на населението поставят сериозни предизвикателства на трудовия пазар по
отношение на качеството и състава на работната сила. Урбанизираните райони,
характеризиращи
се
с
по-добри
демографски
показатели,
поставят
неурбанизираната територии в изоставаща позиция в полето на трудово-пазарните
отношения. Основно това се дължи на трудната адаптация на работната сила в
малките населени места към непрекъснато променящите се изисквания на трудовия
пазар, което от своя страна предизвиква разгръщане на процесите по установяване
на трайни различия в потенциала за трудов ресурс на различните райони, области,
общини.
В този контекст целта на разработката е да се изследват някои теоретикометодологични въпроси на населението и работната сила в определени
териториални граници, като се постави акцент върху трудовия потенциал в
географски обособена територия и оптималното разпределение на работната сила.
На база на направения аналитичен преглед на теоретичните въпроси,
свързани с населението и работната сила в определени териториални граници се
формулират следните обобщени изводи:
 човешкият фактор е основен ресурс във всяка икономическа система. В
определен териториален ареал икономическият потенциал до голяма степен
се определя от броя и структурата на населението, участващо и способно да
вземе участие в общественото производство;
 през последните десетилетия сме свидетели на съществени и динамични
изменения в демографската структура на населението, които оказват
влияние върху трудовите ресурси;
 демографските проучвания, анализи и прогнози придобиват все по-голямо
научно и практическо значение за разкриване на потенциала за трудов
ресурс в определени териториални граници, като изключително важен
фактор на икономическото развитие и на конкурентоспособността;
 демографията като наука и практика разглежда населението освен в
различни времеви проекции и в различни географски мащаби. Като
пространствена наука тя събира, анализира и предоставя данни описващи
населението в определени времеви и териториални граници;
 териториалното разпределение на населението представлява разпределение
на статистическа съвкупност от хора по териториален признак (континент,
страна, район, област, населено място и т. н.) в определен момент;
 в определени конкретни териториални граници, вкл. на една страна и/или
икономика възпроизводството на населението е фундаментален фактор за
устойчивост и развитие – както на икономиката, така и на обществото и
държавата като цяло;
 възпроизводството на населението е необходимата основа за
възпроизводството на работната сила (населението в трудоспособна
възраст). То може да се осъществява в тесни и широки граници;
 трудовите ресурси са един от факторите необходими за формирането на
териториално-производствената инфраструктура;

 въпросите относно оптималното териториално разпределение на
населението и по-конкретно на неговата трудоспособна част, не са открили
своето решение към настоящия етап на развитие на обществените науки.
Предизвикателствата по отношение на формирането и възпроизводството на
населението и работната сила в определени териториални граници са много.
Развитието на регионалната диференциация предполага освен универсалния
подход на демографски, социално-икономически и регионални политики, насочени
към отделните обществени групи, да се отиде по-далеч с разработване и
провеждане на политики по „ключови” процеси по места. Това е пътят за
подобряване на бизнес-климата, икономическото развитие, социално-културния
живот, опазване на природните дадености и т. н. в отделните административнотериториални единици, което в общ план ще доведе и до подобряване на условията
за живот на населението на България.
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РЕЗЮМЕ

В разработката се поставя на разглеждане въпроса за спецификите на
вземането на стратегически решения в бизнеса. Посочва се, че стратегическите
решения са сложни решения при които има високо ниво на неопределеност на
външната среда. Това е и причината, поради която оценката на фирменото
представяне и инициираните коригиращи действия е едновременно началото и
краят на процеса на вземане на стратегически решения. Проблемите при вземането
на стратегически решения се характеризират с тяхната сложност, често те биват
размествани, като са и неясни, динамично индивидуалистични и изискват
постигането на редица цели. Като резултат от това съществуват високи изисквания
към способностите на мениджърите, които вземат стратегически решения.
На база на аналитичен преглед на литературни източници се установява, че
стратегическите решения се вземат на най-високо управленско равнище и имат
дългосрочен характер. Те са свързани с процеса на създаване и реализиране на
фирмената стратегия на предприятието и се отнасят до: формулиране на
стратегическа визия на предприятието и очертаване на насоките на неговата
стопанска дейност; определяне на целите и преобразуване на фирмената
стратегическа визия в отделни резултати, към чието постигане предприятието
трябва да насочи своите усилия; създаване на стратегия, с която да се постигнат
желаните резултати; реализация и изпълнение на избраната стратегия по ефективен
и успешен начин; оценка на фирменото представяне и предприемане на действия, с

които, в случай на необходимост да се коригират визията, дългосрочната насока на
дейност, целите, стратегията или нейната реализация от гледна точка на
натрупания опит, променящите се условия, новите идеи и възможности. Макар
стратегическите решения да са свързани с формирането на стратегическа визия,
определяне на целите, съставяне на фирмената стратегия, реализацията на
стратегическия план и неговата оценка, тези пет задачи не са така ясно
разграничени и отделени една от друга. Между тях съществува взаимодействие и
зависимост.
Следващ акцент в разработката е изследването на продължителността и
комплексността на стратегическите решения. Извеждат се характеристиките, които
различават стратегическите решения от тактическите и оперативните.
Идентифицират се три основни проблема, с които мениджмънтът се среща при
вземането на стратегически решения: координацията на взаимодействието между
предприятието и околната среда или външната координация. Трудностите,
свързани със стратегическото планиране, произхождат от неопределеността и
агресивността на средата, в която функционират съвременните организации. Eто
защо външната координация включва определянето на целите и избирането на пътя
за постигането им; координацията на дейностите на индивидуалните членове и на
групите в предприятието, както и взаимодействието между технологиите и хората в
предприятието. Това е вътрешна координация и тя се състои в дефинирането и
контрола на производствения процес; разработването на структурата или на
рамката, което значи да могат да бъдат създадени и координирани постигането на
организационните задачи. Формирането на организационната структура включва
набор от дейности: разпределението на възможностите за вземане на решения и
избора на точната форма на координация.
Изследват се основни характеристики на стратегическите решения:
сложност и непълнота на информацията, на база на която мениджърите, вземащи
стратегически решения се сблъскват; възникване на конфликти при вземане на
стратегически решения; продължителност на периода, за който се отнасят
стратегическите решения. Прави се преглед на становищата в литературата относно
етапите при вземане на стратегически решения.
В заключение се посочва, че днес много предприятия използват екип от
мениджъри и служители за определяне на фирмената стратегия. Формирането на екип
от хора, чиято задача е да разрешават сложни и комплексни ситуации и да вземат
стратегически решения ориентирани към пазара и потребителите се превръща в
необходимост за бизнеса. И то не само защото стратегическите въпроси са прекалено
важни и сложни, за да бъдат разглеждани от един единствен мениджър, а по-скоро
защото те се преплитат тясно и проникват в различни функции и фирмени отдели,
изискват принос на много експерти, специализирани в различни области, както и
сътрудничеството на мениджъри от различни звена на предприятието, за да вземат
решения по ключови стратегически действия.
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РЕЗЮМЕ
Разработката поставя във фокуса тезата, че ефективното управление на
човешките ресурси на организацията е основен източник на конкурентно
предимство и дори е най-важният определящ фактор за представянето на
организацията в дългосрочен план. За да бъде успешен производствения процес на
едно иновативно предприятие, то се нуждае не само от организационни структури,
техники, технологии и нови концепции. Основен фактор за успеха на
предприятието е участието в работата на подходящи хора и ефективното им
управление. Посочва се, че изучаването на иновациите и управлението на
човешките ресурси в тяхната взаимовръзка има съществено значение за развитието
на съвременното предприятие.
В контекста на иновационното развитие на предприятието се дава
определение на управлението на човешките ресурси като система, извеждат се
основните принципи на управлението на човешките ресурси, дефинира се главната
му цел и произтичащите от нея подцели.
Обосновава се становището, че стратегията за управление на човешките
ресурси може да допринесе за реализацията на иновационната стратегия на
предприятието. Поставят се, в ракурса на иновационното развитие на
предприятието, основните управленски функции свързани с човешките ресурси.
Дефинират се характеристики на съвременни подходи към мениджмънта на
човешките ресурси и въобще към управлението на предприятието.
Застъпва се мнението, че спецификата на творческия труд и на участниците в
иновационния процес налага и използване на специфични подходи и стилове на
управление. Управлението на творческите личности трябва да бъде толерантно и
гъвкаво, за да се съчетаят контролът върху изпълнението на задачите с
предоставянето на достатъчна свобода за разгръщане на техния потенциал.
Различията на иновационните от рутинните процеси предполагат необходимостта
от специфично управление, и, съответно, от специфичен тип мениджъри,
съчетаващи в себе си качествата на традиционния мениджър и учения –
изследовател. Постигането на предварително поставените иновативни цели е
възможно, ако управляващи и управлявани работят съвместно, ако ръководството
стимулира творческата среда чрез подкрепа на осъзнати рискови решения,
балансиран и дискретен контрол на разработването на новите идеи, системна
преоценка на работата в зависимост от получените до момента резултати,
изменените условия, наличните ресурси и т.н. Да се управляват човешките ресурси

в контекста на иновационното развитие на предприятието, означава да се
въздейства върху тях така, че да
В Заключението се правят основни обобщени изводи по отношение на
същността, характеристиките и особеностите на управлението на човешките
ресурси в контекста на иновационното развитие.
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РЕЗЮМЕ
Главната цел на разработката е да разкрие ролята на конкурентната стратегия
като фактор за развитието на конкурентния потенциал на фармацевтичните предприятия
в България. За постигането на така формулираната цел са извършени анализ и сравнение
на факторите, формиращи конкурентни предимства, на ключовите фактори на
конкурентоспособността на фармацевтичните предприятия и на елементите на техния
конкурентен потенциал. На основата на гореизброените стъпки е изразена
взаимовръзката между факторите, определящи нивото на икономическите категории
конкурентоспособност, конкурентни предимства и конкурентен потенциал и е
определена ролята им в изграждането на конкурентната стратегия.
Главните методи, използвани в разработката са: метод на сравнението, анализа и
синтеза, контент анализ. Приложен е факторен подход при анализ на ключовите
икономически категории в разработката.
Основната теза на изследването е, че конкурентната стратегия на предприятието
може да се разглежда като основен фактор за развитието на конкурентния потенциал на
фармацевтичните предприятия. Прилагането на адекватна конкурентна стратегия влияе
върху развитието на конкурентния потенциал на предприятието, както и способства за
повишаване на неговата конкурентоспособност. Съществува пряка взаимовръзка и
взаимозависимост между факторите, формиращи конкурентния потенциал на
компанията и тези, влияещи върху избора на нейната конкурентна стратегия.
Използваната в разработката методика може да намери практическо приложение
при фармацевтичните предприятия чрез предлагането на насоки и препоръки при
изграждането на конкурентна стратегия.
Научната новост в настоящата разработка е използването на факторен подход при
изразяване на влиянието на избора на конкурентна стратегия върху повишаването на
конкурентния потенциал на фармацевтичните компании.

Обосновава се значимостта на разработването и прилагането на правилна
конкурентна стратегия, основана на наличните конкурентни предимства и реалните
очаквания от нейното прилагане. Дефинира се същността на стратегическата
конкурентоспособност,
изразяваща
връзката
между
повишаването
на
конкурентоспособността и изграждането на стратегия. Изказва се мнението, че
между конкурентните предимства и конкурентните стратегии съществува тясна
взаимна връзка и зависимост. Успешното функциониране и развитие на
предприятието на конкурентните пазари изисква то да има конкурентни
предимства пред своите конкуренти. Следователно конкурентните предимства са
основа за формиране и реализация на конкурентната стратегия на предприятието.
Идентифицират се факторите, от които зависят различията в конкурентните
стратегии на фирмите. Прави се преглед на становищата в литературата, касаещи
типовете конкурентни стратегии.
Идентифицират се различни начини за постигане на конкурентно
предимство от фирмите. Представя се взаимовръзката между факторите от
вътрешната среда на организацията, използвани при стратегически анализ и
елементите на конкурентния потенциал. Сравняват се елементите на конкурентния
потенциал с факторите за изграждане на конкурентно предимство. Определят се
ключовите фактори, влияещи върху конкурентоспособността на фармацевтичните
предприятия. Обосновава се, че изборът на адекватна конкурентна стратегия е
важен фактор за развитието на конкурентния потенциал на компанията и за
повишаване на нейната конкурентоспособност.
Извеждат се елементите на конкурентния потенциал на фармацевтичните
предприятия и се установяват основните групи конкурентни предимства в сектора.
Формулират се характеристики и специфики на фармацевтичния отрасъл.
Идентифицират се ключови фактори, влияещи върху конкурентоспособността на
фармацевтичните компании в България.
Предлага се алгоритъм за развиване на конкурентния потенциал на
фармацевтичните предприятия.
В Заключението се правят обобщени изводи, основани на получените
резултати и се отправят конкретни препоръки, свързани с разработването на
адекватна конкурентна стратегия на фирмите от фармацевтичния сектор в
България.

2. Студии
СЪСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ НА КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ
УИ „Н. Рилски“, Благоевград, 2018
Автор: Райна Димитрова
Вид на публикацията: студия, 68 стр.
Номер от списъка на публикациите: 2.1.

РЕЗЮМЕ
Изборът на темата на научната студия се обуславя от факта, че туризмът в
България се определя като един от водещите и структуроопределящи отрасли на
националната икономика и като стабилен фактор, допринасящ за нейното развитие.
Посочва се, че страната предлага добри условия за настаняване и обновяваща се
инфраструктура, но и с презастрояване в много от курортните комплекси. В
курортните комплекси са изградени и функционират съществена част от средствата
за подслон на страната. Те осигуряват настаняването на много висок дял от
българските и чуждестранните туристи, които посещават България, особено на
тези, които практикуват традиционните морски летен и зимен ски туризъм.
Актуалността и значимостта на темата на изследването се определят от:
 необходимостта от провеждане на емпирични изследвания посветени на
анализ и оценка на дейността на курортните комплекси в България;
 необходимостта от вземане и провеждане на управленски решения,
създаващи условия за устойчиво и ефективно развитие на курортните
комплекси на страната.
Обект на изследване са състоянието и развитието на курортните комплекси в
България.
Предмет на изследване са анализът и оценката на състоянието и развитието
на курортните комплекси в страната.
Целта на разработката е да се направят анализ и оценка на състоянието и
развитието на курортните комплекси в България и да се формулират изводи от
изследването.
Използвани подходи при изследването са диалектическият, системният и
абстрактно-логическият подход.
Конкретни прояви на методологическата основа са приложението на
методите на анализа, на синтеза, на индукцията и дедукцията, на сравнението, на
групировката; графичният метод; статистически методи.
Основни информационни източници на проучването са бази данни на НСИ,
МИЕ, МТ и др. за периода 2008-2016 г.
Изхождайки от основополагащото значение за дейността и развитието на
курортните комплекси на състоянието и използването на местата за настаняване в
студията се прави анализ на дейността на местата за настаняване в курортните
комплекси, вкл. и в динамичен порядък, по широка система от показатели за
нейното измерване и оценяване.
В Заключението се дефинират основни изводи от извършеното в
разработката научно изследване и се очертават насоки за допълнителни бъдещи
изследвания в неговата предметна област.

ИНТЕНЗИВНОСТ НА КОНКУРЕНЦИЯТА И КОНКУРЕНТНИ ПОЗИЦИИ
НА КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ

УИ „Н. Рилски“, Благоевград, 2018
Автор: Райна Димитрова
Вид на публикацията: студия, 70 стр.
Номер от списъка на публикациите: 2.2.

РЕЗЮМЕ
Във фокуса на проучването в студията се поставя извършването на анализ и
оценка на степента на концентрация и на интензивността на конкуренцията на
туристическия пазар на средствата за подслон в курортните комплекси в България,
както и разработването на конкурентни карти на този пазар.
Актуалността и значимостта на темата на изследването се определят от:
 значението на конкурентния анализ на туристическия пазар на средствата за
подслон в курортните комплекси за осигуряване на достоверна конкурентна
информация, въз основа на която да се вземат адекватни управленски
решения, насочени към тяхното ефективно развитие;
 необходимостта от провеждане на емпирични изследвания посветени на
анализ на степента на концентрация и на интензивността на конкуренцията
на туристическия пазар на средствата за подслон в курортните комплекси в
България;
 необходимостта, въз основа на анализ на получените емпирични данни и
произтичащите от тях резултати, от обективно оценяване на степента на
монополизация и на интензивността на конкуренцията на туристическия
пазар на средствата за подслон в курортните комплекси в България;
 необходимостта от обективно оценяване и обосновано прогнозиране на
конкурентната позиция на отделните курортни комплекси на туристическия
пазар.
Обект на изследване в научния труд е туристическият пазар на средствата за
подслон в курортните комплекси в България.
Предмет на изследване са степента на монополизация и интензивността на
конкуренцията на туристическия пазар на средствата за подслон в курортните
комплекси в България и конкурентните позиции на всеки курортен комплекс на
този пазар.
Целта на настоящето изследване е да се направи емпирично изследване,
посветено на анализ и оценка на степента на монополизация и на интензивността
на конкуренцията на туристическия пазар на средствата за подслон в курортните
комплекси в България, както и да се определи конкурентната позиция на отделните
курортни комплекси на този пазар.
За постигане на целта на изследването се поставят следните задачи:
1. Обосноваване на методическа рамка на емпиричното изследване.

2. Анализ и оценка на степента на монополизация и на интензивността на
конкуренцията на туристическия пазар на средствата за подслон в курортните
комплекси в България
3. Разработване на конкурентна карта на туристическия пазар на средствата
за подслон курортните комплекси в България.
Основни информационни източници на настоящия труд са специализирана
литература по предмета на изследването и бази данни на Националния
статистически институт за периода 2008-2016 г.
В първия параграф се обосновава методическа рамка на емпиричното
изследване. За анализ и оценка на степента на монополизация и на интензивността
на туристическия пазар на средствата за подслон в курортните комплекси се
възприемат и използват показателите: коефициент на пазарна концентрация;
индекс на Херфиндал-Хиршман; коефициент на относителна концентрация;
коефициент на Розенблат (Холл - Тайдман). Представя се и методически подход за
разработване на конкурентна карта на пазара на средствата за подслон в
курортните комплекси.
Във втория параграф се прави анализ и оценка на степента на
монополизация и на интензивността на конкуренцията на туристическия пазар на
средствата за подслон в курортните комплекси за периода 2008-2016 г., като се
прилагат залегналите в методическата рамка показатели.
В третия параграф се представят конкурентни карти на пазара на средствата за
подслон в курортните комплекси. Прави се сравнение на конкурентните позиции на
курортните комплекси на база на техните изменения в рамките на изследвания
период.
В Заключението се обобщават получените резултати, на основа на които се
правят обобщение изводи и се определят възможности за бъдещи научни
изследвания по проблематиката на студията.

3. Учебници и учебни помагала
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И КОНКУРЕНТНИ СТРАТЕГИИ
Колеж по туризъм, Благоевград, 2018
Автор: Райна Димитрова
Вид на публикацията: учебник, 195 стр.
Номер от списъка на публикациите: 3.1.

РЕЗЮМЕ
Основната цел на учебника е да представи понятийния апарат и основните
категории в предметното поле на конкурентоспособността и конкурентните
стратегии. Дефинират се същността и съдържанието на конкурнтоспособността;
представя се структурата и подхода за нейното управление; изясняват се методите

и показателите за реализиране на основните направления на анализ и оценка на
конкурентоспособността; обяснява се същността и значението на конкурентната
стратегия, разглеждат се видовете конкурентни стратегии и тяхната приложимост в
зависимост от конкурентния статус на предприятията; определя се съдържанието
на конкурентния потенциал; представят се начини и подходи за повишаване на
конкурентоспособността. Включен е и тезаурус на термините, включени и
използвани в учебника.
В съдържателно отношение се цели да се направи в достъпен вид и
достатъчно по обем представяне в теоретичен и в практико-приложен план на
основните аспекти на конкурентоспособността и на конкурентните стратегии.
Разработването на учебника се ръководи от идеята той да позволи
придобиването от страна на студентите, по адекватен за тяхното входящо ниво
начин, на необходимите теоретични знания, практически умения и компетенции в
предметната област на конкурентоспособността и конкурентните стратегии.
Учебникът би могъл да се използва и от лица, развиващи собствен бизнес, от
мениджъри, специалисти и експерти, заети в стопанския сектор на икономиката.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И КОНКУРЕНТНИ СТРАТЕГИИ
Колеж по туризъм, Благоевград, 2018
Автори: Димитрова, Р., С. Тимофеева
Вид на публикацията: методическо ръководство, 149 стр.
Номер от списъка на публикациите: 3.2.

РЕЗЮМЕ

Основната цел на методическото учебно ръководство е да подпомогне и
улесни студентите да усвоят и да прилагат на практика понятийния апарат и
основните категории в предметното поле на конкурентоспособността и
конкурентните стратегии.
Методическото учебно ръководство е допълнение към учебника по
„Конкурентоспособност и конкурентни стратегии”. Съдържанието на учебното
ръководство е структурирано в теми, във всяка от които са включени контролни
въпроси, насочващи вниманието на обучаемите към възловите моменти в темата;
тестове за самопроверка и самоконтрол; задания за практическа работа, които
включват както примерни решени задачи, така и задачи за самостоятелна работа.

ИКОНОМИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Колеж по туризъм, Благоевград, 2018
Автор: Райна Димитрова
Вид на публикацията: методическо ръководство, 203 стр.
Номер от списъка на публикациите: 3.3.

РЕЗЮМЕ
Методическото ръководство има за цел да спомогне за разбирането и
практическото прилагане на съществуващите подходи, използваните методи,
изчислителния инструментариум и критериите за икономическа оценка на
инвестиционни проекти.
С оглед на улесняването на възприемането и усвояването на учебния
материал, съдържанието на методическото ръководство е структурирано в теми,
които следват логическата методическа последователност при осъществяване на
процеса на икономическа оценка на инвестиционни проекти. Във всяка от
отделните теми са включени: кратко въведение в темата, ключови понятия (на
български и на английски език), методически указания с примерни решения на
задачи, задачи за самостоятелна подготовка и обобщен списък на показателите и
формулите използвани в съответната тема. Посочени са установени често
допускани от студентите грешки. За някои най-важни въпроси се поставя
специален акцент и се обръща внимание в обособени допълнителни пояснения.

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, КАЧЕСТВО, ЕФЕКТИВНОСТ

Колеж по туризъм, Благоевград, 2018
Автор: Райна Димитрова
Вид на публикацията: учебник, 204 стр.
Номер от списъка на публикациите: 3.4.

РЕЗЮМЕ
Учебникът има за цел да представи същността, основните въпроси и
характеристиките на важни елементи на организацията на дейността, икономиката
и управлението на предприятието. Съдържанието е структурирано в три отделни
теми: управление на човешките ресурси; качество на продукцията; ефективност на
дейността на предприятието. Всяка от темите завършва с дефинирани контролни
въпроси. Предназначението на контролните въпроси е, от една страна да се постави
фокус върху най-важните категории, понятия, методи, показтели и т. н., а от друга

страна да се подпомогне самостоятелната работа при усвояване на учебното
съдържание, самоконтрола и самооценката на равнището на придобитите
теоретични знания, практически умения и компетенции.

4. Статии в научни списания

КОМПЕТЕНТНОСТНИ ПРОФИЛИ НА ЗАЕТИТЕ В СЕКТОРА НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Публикация в:
сп. Управление и устойчиво развитие, Vol. 64, 3/2017, с. 22-27
Автори: Димитрова, Р., Р. Владов
Вид на публикацията: статия, 6 стр.
Номер от списъка на публикациите: 4.1.

РЕЗЮМЕ
Разработването на статията е провокирано от новите и все по-бързо
променящи се изисквания, които промените в технологиите и икономическите
условия поставят пред функциите, задачите и уменията на специалистите по
информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Обосновава се, че
предприятията, работещи в условия на динамично развиваща се иновативна
икономика, изпитват остра нужда от професионалисти в областта на
информационните системи, способни не само да ги проектират и разработват, но и
да ги управляват според нуждите и изискванията на бизнеса. На настоящия етап
остават недостатъчно изучени и разработени в теоретичен, методически и
практически аспект съдържанието, особеностите, видовете професии,
трансформацията и проблемите на труда на работещите в сферата на
информационните технологии специалисти. Специфичните изисквания към
функциите на специалистите в сектора на информационните и комуникационни
технологии, както и инструментариума за тяхното управление, все още не са
идентифицирани достатъчно добре. Особена актуалност придобива търсенето на
решение на проблема за управлението на компетенциите на ИТпрофесионалистите, тяхното описание, формирането на компетентностен профил,
вкл. равнище на владеене, стандарти, способи и методи за оценка и развитие на
компетенциите, необходими за осъществяване на различните дейности в
организациите в сектора на информационните и комуникационни технологии
(ИКТ- сектора). Към момента стопанските субекти все още нямат необходимия
опит за разработване и прилагане на такива компетентностни профили, които да се
превърнат в част от вътрешнофирмените стандарти за управление на човешките
ресурси.

В този контекст целта на изследването е да се предложат възможни
компетентностни профили на заетите, формирани в зависимост от
характеристиките и особеностите на длъжностите в организациите от ИТКсектора. Използват се резултати от реализирано собствено анкетно проучване
теоретични и приложни постановки от литературни източници, издания на
браншови организации, информация от фирми, осъществяващи дейност в сферата
на ИКТ, както и експертна помощ от изявени специалисти в сектора.
Въз основа на аналитичен преглед на литературните източници се извеждат
определения за същността на компетенциите и видовете компетенции. Дефинира се
съдържанието на компетентностния профил като набор от компетенции, описващи
изискванията за необходимото представяне на определена длъжност. Предлага се
компетентностен профил, включващ списък, в три основни групи, на важните
компетенции като предпоставка за успешна реализация на специалистите в ИКТсферата: технически компетенции; бизнес и управленски компетенции;
поведенчески и социални компетенции. По всяка от тези групи се посочват
конкретни компетенции, които специалистите в ИКТ- сектора трябва да
притежават. Извеждат се три основни категории ключови длъжности в ИКТсектора.
В заключение се прави изводът, че характеристиката на сектора на
информационните и комуникационни технологии, както и състоянието и
тенденциите на трудовия пазар, са предпоставки за ревизия на съществуващите
системи за УЧР. Разработването и прилагането на компетентностни профили могат
да помогнат на мениджърите и специалистите по човешки ресурси от ИКТ- сектора
да повишат качеството и потенциала на служителите си, да подобрят
ефективността от използването на най-ценния човешки ресурс и, вследствие на
това, да повлияят върху конкурентоспособността на своите организации в
условията на хипер-динамична външна среда. Същевременно трябва да се отчитат
и ограниченията за прилагане на компетентностни профили, произтичащи от
спецификата на работата и настоящите условия на пазара на труда в ИКТ- сектора.

СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
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РЕЗЮМЕ
Статията е посветена на изследването на важен и недостатъчно добре
изследван въпрос, какъвто е социалното партньорство в областта на
продължаващото професионално обучение. Обосновава се, че в съвременното
общество ученето през целия живот се определя като критичен фактор за
личностно развитие и залог за успешна кариера. Това се дължи на факта, че
формалното образование представлява само една част от това, което човек научава
през живота си.
През последните десетилетия нараства убедеността, че професионалното
образование и обучение (ПОО) е ключов фактор за устойчивото социалноикономическо развитие в Европа. Изискват се нови подходи в областта на
продължаващото професионално обучение (ППО) с цел подготовка на човешки
ресурси със съответстващи на нуждите на националната икономика квалификации.
Тези подходи трябва да са релевантни на специфичните социално-икономически
предизвикателства, пред които е изправена България. Особено важно в това
отношение е да се отчита състоянието на пазара на труда и нуждата от
квалифицирани кадри в отделните сектори на икономиката
В този контекст целта на статията е да се идентифицират актуалните
проблеми и бъдещите предизвикателства, пред които е изправено социалното
партньорство по отношение на продължаващото професионално обучение. В
разработката са използвани български и чуждестранни литературни източници,
доклади, анализи и други документи на Европейския съюз и на Република
България.
С оглед на постигане на целта се прави анализ, вкл. и в сравнителен план със
страни от ЕС, на някои основни индикатори за състоянието и тенденциите в
развитието на продължаващото професионално обучение. Специален акцент се
поставя върху анализиране на официалните данни, свързани с ролята на
предприятията и организациите в България в процеса на това обучение. Дават се
добри примери за успешно социално партньорство в ППО в нашата страна.
Идентифицират се ползите от ППО за работника от една страна, и за работодателя
и
бизнеса, от друга. Прави се изводът, че качественото професионално
образование води до редица положителни ефекти както за хората и предприятията,
така и за държавата и икономиката като цяло.
Обосновават се, че в съвременните индустриални отношения ролята и
въздействието на социалните партньори на всички нива е изключително важна.
Реалната цел е чрез добър социален диалог, чрез предварително информиране и
консултиране да се стигне до вземането на най-правилните и законосъобразни
решения. Едно от най-важните неща в сферата на ППО е работодателите да
осъзнаят своята социална отговорност и ангажираност към обществото. Да
прозрат, че именно чрез създаване на добри практики за провеждане на обучения,
най-бързо ще решат част от проблемите на пазара на труда и в социалната сфера.

ПРОДЪЛЖАВАЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИТЕ В ИТСЕКТОРА В БЪЛГАРИЯ
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РЕЗЮМЕ
Целта на разработката е да се проучат въпросите свързани с
продължаващото професионално обучение на заетите в ИТ- сектора в България.
Установява се, че ИТ- индустрията се отличава с висока добавена стойност и
динамично развитие на фона на непрекъсната високотехнологична промяна. Това
отваря нови пазарни възможности за просперитет на ИТ- предприятията.
Обосновава се, че устойчиво и ефективно развитие на предприятията в ИТсектора е възможно само, ако те разполагат с достатъчни по количество и с
необходимото ниво на знания, умения и компетенции човешки ресурси. Редица
проучвания и анализи показват, че недостигът от обучени кадри с адекватни на
изискванията на отрасъла образование и квалификация, лимитира разгръщането на
обективно съществуващия реален потенциал за развитие на ИТ- индустрията.
Същевременно капацитетът на образователната система не е достатъчен за да
позволи разрешаването на проблема в обозрима перспектива.
В този контекст целта на изследването е да се направи проучване, в рамките
на концепцията за „Учене през целия живот”, на проблема за продължаващото
професионално обучение на специалистите, заети в предприятията в сектора на
информационните технологии в България. С оглед на постигането на целта на
разработката са използвани данни от собствено емпирично проучване, насочено
както към мениджъри и специалисти по човешки ресурси, така и към специалисти,
работещи в отрасъла.
Изказва се мнението, че крайната цел на обучението се състои в обезпечаване
на всяка организация с достатъчно количество хора с навици и способности,
необходими за достигане на нейните цели. Крайната цел на обучението е свързана с
интереса на организацията за увеличаване на ефективността от използването на
основните производствени фактори и усъвършенстване на параметрите на
организационното представяне. Персоналът се разглежда като стратегически
ресурс, позволяващ инвестиции, които увеличават потенциалните възможности на
компаниите и предприятията. Основен мотив за повишаване на равнището на
образование, знания, умения и компетенции на отделните лица е фактът, че това ги
прави по-адаптивни към динамичните промени на пазара на труда и създава подобри условия за професионална реализация и постигане на по-висок
икономически и социален статус.

Прави се аналитичен преглед на основни европейски и национални стратегии
и програми в сферата на ППО.
Обосновава се, че състоянието и перспективите за развитие на ИТ- сектора в
България са съществен фактор, който влияе върху потребностите на предприятията
в отрасъла от човешки ресурси. Прави се синтезиран анализ на развитието на ИТсектора и на състоянието и тенденциите на пазара на труда в отрасъла. Обобщава
се, че е налице увеличаващ се недостиг на кадри с необходимите знания, умения и
компетенции, като това е реално съществуваща дългосрочна тенденция. Това
довежда организациите от ИТ-сектора до търсене и на други (извън
образователната система), начини и все по-разнообразни форми за реализиране на
обучения на необходимите за тяхната дейност специалисти. В този смисъл важно
значение придобиват и възможностите на продължаващото професионално
обучение.
Анализират се данни на НСИ относно стойността и структурата на разходите
за продължаващо професионално обучение, направени от предприятията от сектора
на цифровите технологии. Представят се резултатите от собствено емпирично
проучване, което разкрива някои основни характеристики на продължаващото
професионално обучение в ИТ- индустрията. Въз основа на проведеното
изследване, на анализа и оценката на резултатите от него, се формулират следните
изводи:
 новата информационна икономика се характеризира с появата на сектора на
информационната индустрия, както и бързото разрастване на
глобализационните и интеграционни процеси, които са основен фактор за
трансформация на трудовите функции на заетите, в частност на служителите
в ИТ- сектора.
 информационните и комуникационни технологии се превръщат в
първостепенен фактор за развитие на базираните на знанието общества;
 секторът на информационните технологии се превръща в най-бързо
развиващия се сектор през последните две десетилетия;
 тенденциите в развитието на ИТ- сектора обуславят измененията в
съществуващите и появата на нови изисквания към образованието,
професионалните знания, умения и компетенции на служителите. Анализът
на състоянието на пазара на труда в отрасъла показва, че има недостиг на
кадри както в количествено, така и в качествено отношение, като това е
реално съществуваща дългосрочна тенденция.
 образователната система не успява да отговори бързо и адекватно на
пазарните потребности и изисквания на ИТ- бизнеса;
 съществува обективна необходимост ИТ- фирмите да отделят значителен
обучителен ресурс в отговор на бурните технологични промени и пазарни
изисквания. Продължаващото професионално обучение предлага редица
възможности за повишаване на равнището на знания, умения и компетенции
на заетите в сектора специалисти;
 не се използва в необходимата степен потенциала на жените за работа в
сектора на информационните технологии;

 най висок е делът на лицата, притежаващи образователно-квалификационна
степен „магистър“, което е доказателство, че заетите в бранша са високо
образовани;
 темата за непрекъснатото учене и обучение в последните няколко години
заема централно място в европейските дебати, което намира своето място и
в корпоративните политики за развитие на човешките ресурси; г
 мениджмънтът и специалистите по УЧР трябва да създават условия за
насърчаване и подпомагане на процеса за непрекъснато учене сред
служителите в компаниите, както и да поддържат система за
идентифициране и признаване на неформално и самостоятелно придобитите
знания, умения и компетентности;
 в повечето фирми няма изградени ефективни системи за управление на
знанието, което е сериозен проблем н.
Обобщава се, че продължаващото професионално обучение на заетите в ИТсектора е удачен подход, който да позволи успешно справяне с актуалните
проблеми и бъдещите предизвикателства, свързани със съдържанието на труда и
спецификата на изискванията към знанията, професионалните умения и
компетенции на човешките ресурси, както в отделните предприятия, така и в
сектора на информационните технологии като цяло.

СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
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РЕЗЮМЕ
Разработването на статията е мотивирано от факта, че процесите на
глобализация и непрекъснатото развитие на обществото на знанието поставя
акцент върху образованието и обучението като значими икономически, социални и
политически приоритети. Усилията във всички нови образователни и обучителни
стратегии са насочени в посока на осигуряване на необходимите за икономиката
достатъчни по количество и адекватни като качество човешки ресурси. Развитието
на качествени човешки ресурси, т. е. наличието на повече и по-способен и умеещ
човешки потенциал превръща икономиката в по-продуктивна, иновативна и
конкурентоспособна. Процесът на осигуряване на качествено продължаващо
професионално обучение има социална значимост и води до политическа
ангажираност в практиката на страните от Европейския съюз и други развити
страни.

Обосновава се, че бизнесът е този, който в крайна сметка реално оценява
равнището на компетентност на човешките ресурси. Именно чрез бизнеса се отчита
състоянието на пазара на труда и нуждата от квалифицирани кадри в отделните
сектори на икономиката. Успоредно с тази косвена отговорност, работодателите
имат и пряка роля, като инициатори и организатори на реални обучения за своите
служители, при практическото реализиране на продължаващото професионално
обучение на заетите лица.
В този контекст целта на изследването е да се обоснове значението на
продължаващото професионално обучение и да се направи анализ и оценка на
състоянието и тенденциите в неговото развитие в България за периода 2000 -2015 г.
Извеждат се целите и функциите на ППО. Установяват се положителните
ефекти на ППО върху пазара на труда - по-ниска безработица, по-високо ниво на
заплащане, по-голяма мобилност и по-ефективна интеграция на работната сила; повисока заетост; повишена квалификация на работната сила; по-стабилен пазар на
труда; по-висока производителност на труда; по-добър социален диалог;
намаляване на социалното напрежение; понижаване на социалните разходи на
държавата; нарастване на данъчните приходи на държавата; подпомагане на
развитието на икономиката и ускоряване на икономическия растеж. Основните
ползи от ППО за предприятията пък включват по-висока продуктивност, повече
иновации, по-стабилна организация, като всичко това води както до по-висок
икономически растеж, така и като цяло до по-високо благосъстояние (ниво на
БВП). Ползите от ППО за работника се свеждат до: повишаване на
квалификацията; превръщане в по-добър специалист; повишаване на дохода;
увеличаване на възможностите за работа; гарантиране на заетостта; повишаване на
ефективността; увеличаване на възможностите за личностно развитие; обучението
е и социална придобивка; подобряване на работната среда; нарастване на
възможностите за по-високо заплащане; повишаване на социалния статус. Ползите
от ППО за работодателя и бизнеса са: работи се с по-добри специалисти; повишава
се производителността на труда; повишава се качеството на продукцията;
съкращава се времето за производство; нарастват възможностите за разширяване на
дейността; разкриват се нови работни места; увеличава се конкурентоспособността
на предприятието; намалява се текучеството на хора и се запазва постоянен
квалифициран персонал; постига се по-висока ангажираност на служителите;
подпомага се по-ефективното управление на бизнеса; повишава се лоялността към
работодателя; предпоставя се по-висока продуктивност и иновации.
Представят се данни и се прави анализ по отделните показатели на
изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот за периода
2014– 2020 г., както и за напредъка по изпълнение на Национална стратегия за
учене през целия живот (НСУЦЖ) за периода 2007-2016 г. Подчертава се, че важен
въпрос в контекста на ППО е ролята на работодателите за неговото реализиране.
Прави се анализ, по широка система от показатели, на ролята и участието на
предприятията в организирането и провеждането на ППО на техните служители. На
база на резултатите този анализ се правят обобщени изводи, а именно:
 обученията по линия на ППО са необходима и неизменна част от
динамичното развитие на модерното общество;

 напредъкът на България по отношение на изпълнението на Национална
стратегия за учене през целия живот за периода 2007-2016 г. е
незадоволителен и с нисък ръст. Макар и незначително, подобряване на
резултатите се установява след 2011 г.;
 по отношение на участието на предприятията в организирането и
провеждането на ППО се установява, че техният относителен дял в общия
брой предприятие е недостатъчно висок (в сравнение със страните с найдобри резултати). Същевременно се установява тенденция на увеличение на
относителния дял на предприятията, осигуряващи обучения за периода
1999-2015 г., като нарастването е най-голямо през 2010-2015 г. Това
означава, че са налице позитивни процеси, които ако бъдат продължени,
биха могли да доведат, още в края на следващия отчетен период (през
2020г.), до постигане от страна на България на значително по-високи
резултати и до доближаване до водещите страни в ЕС;
 за 2010-2015 г. водещ по отношение на дела на предприятията, осигуряващи
обучения е секторът, включващ дейностите „Създаване и разпространение
на информация и творчески продукти; Далекосъобщения; Финансови и
застрахователни дейности”, а на последно място е секторът „Търговия,
транспорт, хотелиерство и ресторантьорство”. Констатира се увеличение на
дела на обучаващите предприятия във всички сектори;
 най-висок е относителният дял на предприятията, осъществяващи обучения,
в групата на компаниите с численост на заетите над 250 души както през
2010 г. така и през 2015 г . Същевременно при двете групи предприятия с
брой на заетите от 10 до 249 човека се наблюдава повишение на
относителния дял през 2015 г. спрямо 2010 г., докато в групата на найголемите предприятия има лек спад;
 делът на предприятията, осигуряващи обучения в обществения сектор е повисок от този в частния сектор и през 2010 г. и през 2015 г. По отношение на
динамиката и за двата сектора се констатира ръст на относителния дял,
който в обществения сектор е приблизително два пъти по-висок;
 през целия период 2000-2015 г. делът на обучените мъже е значително поголям от обучените жени. По отношение на динамиката на дела на
обучените мъже и жени са налице разнопосочни колебания в отделните
години;
 за периода 2005-2015 г. най-голяма част от работодателите използват метода
„Обучение на работното място”, следван от методите „Посещение на
конференции, работни срещи, (професионални) изложения и лекции”,
„Участие в групи за обучение или групи за квалификация”, „Ротация на
работното място, обмени, повтаряния или посещения с цел обучение” и
„Самообучение”;
 разходите за обучение, направени от работодателите, нарастват за 2010 г. и
2015 г. Най-голям дял от разходите и през двете години заемат разходите за
„Хонорари и възнаграждения за курсове на заетите лица”, следвани от
разходите за командировки.
Прави се заключението, че прогресът, там където го има, изисква време и е
много бавен процес. Повечето инициативи, които биха дали трайни решения,

отнемат едно и/или повече десетилетия. Продължаващото професионално обучение
и социалното партньорство в тази област са добро начало, което може да изгради
правилните социално отговорни бизнес практики, с които да се ангажират и
активизират всички участници в реализирането на продължаващото професионално
обучение. Само по този начин можем да се очаква по-бързо и реално устойчиво
развитие на икономиката и благополучие на цялото общество.

АСПЕКТИ НА ПРИЛАГАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО
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РЕЗЮМЕ
Статията се фокусира върху основните аспекти на прилагането на
организационното предприемачество в управлението. Обосновава се, че в
съвременните условия на глобализация на икономиката развитието на
предприемачеството и на организациите е изправено пред нови проблеми и
трудности. Появява се обективна необходимост от прилагане на иновативни
методи за функциониране на организацията, позволяващи постигане и поддържане
на устойчива конкурентна позиция на пазара. Компаниите разработват и прилагат
различни иновационни подходи и инструменти за развитие и усъвършенстване на
дейността си, чиято крайна цел е повишаване на конкурентоспособността. Една
възможност в това отношение е т. нар. организационно предприемачество,
свързано с развиването на иновативни предприемачески нагласи на служителите,
позволяващи разгръщане на техния потенциал за вземане и реализиране на
творчески решения. В този контекст целта на разработката е да изследва някои
основни аспекти на прилагане на организационното предприемачество в
управлението на организациите, а именно:
теоретични основи на
организационното предприемачество; избрани детерминанти на организационното
предприемачество; влияние на организационното предприемачество върху
ефективността и конкурентоспособността на организацията.
На основа на преглед на научната литература се възприемат определения за
същността на предприемачеството, предприемаческата дейност и нейните видове,
предприемаческата ориентация, предприемаческо поведение. Поставят се на
разглеждане избрани детерминанти на организационното предприемачество както
и връзката му с организационната култура и предприемаческите дейности в
контекста на ролята на предприемача. Установява се, че развитието на
предприемаческите нагласи е силно повлияно от стила на управление и работната

атмосфера. Посочва се, че в литературата се застъпва и идеята, че
предприемачеството не винаги е тясно свързано с вродените качества, а може да се
развие и в образователния процес. Настоящият подход към преподаването на
предприемачество се фокусира върху създаването на условия, благоприятстващи
развитието на предприемаческите компетенции и ефективността на
предприемаческото образование.
Следващ момент в разработката е влиянието на организационното
предприемачество върху ефективността и конкурентоспособността на
организацията. Констатира се, че изследванията, проведени през последните
десетилетия, дават редица доказателства за положителната корелация между тези
променливи. Смята се, че предприемаческото поведение оказва позитивно
въздействие върху резултатите от дейността на организацията, тъй като допринася
за растежа на рентабилността. Иновациите имат огромно влияние върху
ефективността на организацията. Много изследвания сочат положителната връзка
между способността на организацията за динамични действия и ефективността на
нейното функциониране. Няколко проучвания разкриват връзката между
организационното обучение и организационната ефективност. Счита се, че
организационното обучение е фундаментът на организация, фокусирана към
предприемачество.
В заключение се прави изводът, че предприемачеството е уникална
характеристика на хората, резултатът от което е възможността за постигане на
икономическа стабилност. Поради това предприемаческите нагласи трябва да се
развиват както сред персонала на всички нива на организацията, така и във всички
организации, независимо от характера на техния бизнес. Прилагането на
предприемачеството в управлението е алтернативен подход за организациите,
които искат да повишат ефективността на своите дейности. Подходящо решение за
постигането на тази цел е организациите да се ангажират със създаване и развитие
на предприемаческо поведение на техните служители. Организацията може да
изгражда и поддържа конкурентни предимства на даден пазар използвайки
оптимално потенциала и активността на човешките ресурси, с които разполага.
РАЗХОДИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И КАЧЕСТВО НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ
В БЪЛГАРИЯ
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РЕЗЮМЕ
Актуалността на статията произтича от голямото значение на системата за
здравеопазване за всяко общество. Констатира се, че според редица изследвания и
анализи съвременното здравеопазване е изключително сложна и изразходваща
много и скъпи ресурси система. В повечето развити страни, вкл. и тези от ЕС, се
констатират различни по своя характер, обхват и тежест неблагополучия, свързани
със здравеопазването. Системата на здравеопазване на България, вкл. и
установения в страната здравноосигурителен модел, също срещат много и
съществени актуални проблеми. Функционирането на системата и нейната
устойчивост са изправени и пред редица бъдещи предизвикателства, произтичащи
от негативните демографски процеси, динамичните социални промени,
необходимостта от повишаване на ефективността на здравната система и т. н.
Извеждат се в синтезиран вид основните проблеми на системата на здравеопазване
в нашата страна. Налага се изводът, че общите негативни страни на икономиката на
здравните системи и социалноосигурителните модели се проявяват в силна степен
и в българската здравна система, най-вече що се отнася до асиметрията на
информацията, управлението на риска в системата, бюрократизация на процесите и
качеството на предоставяните услуги. Необходимите коригиращи механизми все
още липсват или са недостатъчни. Потребителите на здравни услуги в България не
са удовлетворени от качеството и достъпността на тези услуги. Същевременно
разходите за здравеопазване в страната се увеличават. Това поставя под съмнение
както целесъобразността, така и ефективността на тези разходи. Следователно
възниква обективна необходимост от изследване на размера и динамиката на
разходите за здравеопазване, от една страна, и на качеството на предоставяните от
здравната система услуги, от друга. В този контекст целта на разработката е да се
направи сравнение между стойността и нарастването на разходите за
здравеопазване и качеството на здравните услуги. За реализиране на целта се
поставят следните задачи: анализиране на стойността и динамиката на разходите за
здравеопазване; анализ на равнището и изменението на качеството на здравните
услуги, измерено чрез прилагане на Индекса на европейския здравен потребител.
За постигане на целта в разработката се използват български и чуждестранни
литературни източници, статистически данни, доклади, анализи и други документи
на ЕС и на Република България.
Прави се характеристика на здравеопазването като публична услуга с висока
степен на хетерогенност и с невъзможно повторно предлагане на същата услуга.
Извеждат се особеностите на системата на здравеопазване и принципите на които
тя се основава. Установява се, че ролята на държавата в здравеопазването в
повечето страни все още е първостепенна, въпреки че тенденциите в света са към
все по-голямо либерализиране на пазара на здравни услуги и въвеждане на
конкуренция. Идентифицират се специфични икономически характеристики, които
определят пазара на здравни услуги като уникален.
Подчертава се, че оскъдните ресурси в публичния сектор, застаряването на
населението и ниският икономически растеж в много от страните от ЕС обръщат
общественото внимание върху ефективността и ефикасността на публичния сектор,
в частност – на здравеопазването. Това поражда сериозни търсения на подходящи

методи и техники за анализ на обема и структурата на разходите в
здравеопазването, на ефектите от една или друга разходна политика в сектора
върху целевата група и обществото като цяло, както и за връзката между вложените
ресурси на входа и получените резултати на изхода на системата. В резултат са
създадени редица инструменти за измерване на ефективността на здравните услуги.
Успоредно с разходите, важен аспект при оценяване на ефективността и
ефикасността на системата на здравеопазването, има и измерването на получените
резултати от нейната дейност. Ценен принос в това отношение представлява
Индексът на европейския здравен потребител (European Health Consumer Index EHCI), поради което се представят същността и методиката за определянето му.
Прави се подробен анализ на стойността и динамиката на разходите за
здравеопазване в България, както и на EHCI за периода 2012-2017 г. На база на
получените при анализа резултати се формулират основни изводи.
В заключение се обобщава, че непрекъснатото повишаване на качеството на
здравеопазването е основна цел на всяка здравна система. Същевременно при
реализацията на тази цел следва да се спазват и изисквания, свързани с постигане
на определени целеви нива на ефективност и ефикасност на разходите за
здравеопазване, или, което е същото, при дадено възможно равнище на ресурсите,
отделени за здравеопазване, достигане до възможно най-високо качество на
здравеопазването. Колкото по-висока е степента, в която тази цел е реализирана,
толкова системата на здравеопазване е по-ефективна. Системата на здравеопазване
следва да се развива по начин, който да позволява тя да осигурява удовлетворяване
на новите потребности и да води до подобряване на здравния статус на
населението. Като основополагащи за здравната система следва да се поставят
критериите за ефективност, ефикасност, свобода на избора и грижа за пациента.
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА ЗДРАВНИТЕ УСЛУГИ В
БЪЛГАРИЯ
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РЕЗЮМЕ
Темата на разработката е породена от факта, че немалко бъдещи
предизвикателства, произтичащи от демографската ситуация, ускорените социални
промени, недостатъчната ефективност на здравната система и т. н. поставят в риск
устойчивата работа на системата на здравеопазване в България. В синтезиран вид
основните проблеми на системата на здравеопазване в нашата страна се свеждат до:
несъвместимост на интересите на осигурените лица, осигурителите и доставчиците

на здравни услуги; неудовлетвореност на потребителите на медицински услуги;
дефицит на публичен финансов ресурс; недостатъчен управленски капацитет и
неефективна здравна инфраструктура; значителен неформален сектор, който е
трудно и скъпо да бъде обхванат; ограничена конкуренция и слаби регулации,
които водят до увеличение на разходите, без необходимото подобряване на
здравните услуги; невъзможност на пациентите да участват активно при вземане
на решенията за разпределение на ресурсите, както и при определяне на
изискванията към качеството на здравната услуга; спад в качеството на здравното
обслужване, въпреки високата квалификация на лекарския персонал; високи нива
на нерегламентираните плащания; липса на адекватна лекарствена политика,
водеща до сериозни проблеми в лечението на социално-значими заболявания.
Същевременно се констатира, че според редица изследвания и анализи
потребителите на здравни услуги в България не са удовлетворени от качеството и
достъпността на тези услуги. В този контекст целта на разработката е да се направи
сравнителен анализ на равнището и динамиката на качеството на здравните услуги
в България, измерено чрез прилагане на Индекса на европейския здравен
потребител (ЕHCI). Възприема се становището, че извършването на качествени
сравнения в сферата на здравеопазването е реална ситуация, от която всеки печели:
потребителят, който ще по-добра база за информиран избор и действие;
правителствата, други институционални субекти и доставчиците, които
съсредоточавайки се върху удовлетворението на потребителите и качеството на
резултатите могат да подкрепят промяна в здравната област; за медиите EHCI и
рангът на отделните държави предлага ясни и конкретни факти. Освен това
индексът разкрива и потенциала за подобрение в качеството на здравните услуги. С
оглед на това EHCI е проектиран по начин, по който да се превърне във важна
система за сравнение, която да подпомага интерактивната оценка и
усъвършенстване на. Целта на EHCI е, в рамките на определени най-важни
подобласти за оценка, чрез подбиране и комбиниране на ограничен брой
релевантни индикатори за всяка подобласт, да се формира адекватна представа за
начина, по който потребителите на здравни услуги се обслужват от системите на
здравеопазване в съответните страни и да се даде точна оценка на качеството на
предоставяните здравни услуги.
Прави се задълбочен анализ на стойността и динамиката на EHCI общо и по
отделните му подобласти за периода 2012-2017 г. В сравнителен план се съпоставят
резултатите на България с тези на лидерите в подреждането, както и със средните
стойности за всички включени при определянето на индекса страни.
На основа на получените при анализа резултати се правят следните изводи:
1. За целия период 2012-2017 г., според стойностите на EHCI, България е
много назад в подреждането на включените в изследването държави, като
през 2012 г. и 2017 г. е на предпоследно място, а през 2016 г. е на 33-та
позиция от общо 35 държави.
2. По подобласт „Права и информираност на пациентите” България заема
твърде незавидни позиции за целия период, с изключение на 2013 г., а през
2015 г. дори заема последна позиция.

3. В сравнение с останалите подобласти България има най-преден ранг по
подобласт „Достъпност (време за изчакване за лечение)”, като през достига
до 9-то място, а през 2017 г. до 15-то.
4. По подобласт „Резултати ” оценките на България са твърде ниски, като
изоставането след водещите страни и спрямо средната оценка на всички
включени в проучването, е значително, а заеманите позиции отново са в
края на класирането.
5. За целия период България бележи най-слаби резултати по подобласт
„Диапазон и обхват на предоставяните услуги”. Тук разликата между
оценките на страната и тези на лидерите и средната оценка е най-голяма. В
две от годините на периода България е на последно място, а в останалите на предпоследно.
6. И по подобласт „Превенция” регистрираните стойности отреждат на
страната твърде незавидни позиции във всяка от годините на периода, а
изоставането спрямо челните държави и средната оценка са значителни.
7. По подобласт „Фармацевтични продукти” оценките на България също са
сред слабите, разликите в сравнение с лидерите и средния резултат за
всички държави са съществени, поради което нашата страна заема места в
последната част на класирането.
8. За периода 2012-2017 г. за България не се установява позитивен процес на
повишаване както на стойностите на EHCI, така и на оценките по отделните
подобласти.
В заключение се обобщава, че във всяка страна системата на здравеопазване
и нейното оптимално функциониране имат изключително голямо значение за
създаване на необходимите условия и предпоставки за постигане на висок здравен
статус на всеки човек и за поддържане на здравето на населението. Същевременно
в съвременния свят потребностите, изискванията и очакванията на обществото и на
отделните граждани към качеството и достъпността на здравните услуги, се
променят много бързо както по отношение на техните характеристики, така и във
времето. Това поставя като стратегическа главна цел на всяка здравна система
осигуряването на непрекъснато повишаване на качеството на здравеопазването,
респ. на качеството и достъпността на предоставяните от системата здравни услуги.
Поради това здравните системи се проявяват и като обекти и като субекти на
постоянно развитие и усъвършенстване. Естествена цел на промените в тези
системи е да се постигне висококачествено и ефективно здравеопазване на
населението, което да е устойчиво във времето със спазване на принципите за
ефективност, ефикасност, свобода на избора и грижа за пациента.
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РЕЗЮМЕ
Разработката е посветена на проблема, свързан с кадровата осигуреност на
предприятията в сектора на информационните технологии в България. Посочва се,
че устойчиво и ефективно развитие на предприятията в ИТ- сектора е възможно
само, ако те разполагат с достатъчни по количество и с необходимото ниво на
знания, умения и компетенции човешки ресурси. В този контекст целта на статията
е да се направи проучване, анализ и оценка на проблема за кадровата осигуреност
на предприятията в сектора на информационните технологии в България.
Прави се синтезиран анализ на развитието на отрасъла и се констатира, че
динамичното развитие на пазара на стоки и услуги в сектора на ИТ води и до
съществени трансформации на пазара на труда в отрасъла. Редица проучвания и
анализи показват, че при бързото развитие на ИТ- индустрията, пазарът на труда в
сектора се характеризира със сериозен дефицит на квалифицирани специалисти
както в количествено, така и в качествено отношение, като това е устойчива
тенденция. Проблемите, свързани с кадровата осигуреност на ИТ- индустрията, в
много висока степен ограничават обективно съществуващите възможности и
перспективите за развитие на сектора.
Представят се резултатите от собствено емпирично проучване, посветено на
проблемите на управлението на човешките ресурси и на кадровата осигуреност в
ИТ- отрасъла. От направения анализ на резултатите от изследването се констатират
някои основни проблеми свързани с кадровата осигуреност в ИТ- сектора и се
правят препоръки за тяхното преодоляване.
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РЕЗЮМЕ
Разработването на статията е породено от проблема, свързан с формирането
на оптимално функционираща система от човешки ресурси в ИТ сектора,
придобиващ голямо научно-приложно значение, особено в настоящите условия на
бурно развитие на информационните технологии и изостряща се конкуренция.
Възможен подход, който да определи политиката за човешките ресурси е този,
поставящ в центъра на системата за управление на човешките ресурси сбора от

компетенциите на служителите, отразяващи в най-пълна степен изискванията на
бизнес стратегията на предприятието. Застъпва се становището, че управлението на
компетенциите бързо се превръща в ключова стратегия по човешки ресурси.
Изграждането на компетентностно-ориентирана система за управлението на ИТслужителите, включва редица дейности, първата от които е разработването на
компетентностни модели за сектора, предприятие или конкретна длъжност.
Компетентностният модел създава рамка и структурира процесите на управление
на представянето чрез система за въвеждане, измерване и развитие на
компетенции, водещи до подобряване на организационните резултати и постигане
на определените организационни цели. Той се състои от компетентностни
профили, организирани в обща матрица по начин, по който съответстват на
нуждите на организацията. Компетенциите и компетентностните профили са два от
основните компоненти на компетентностния модел.
На база на прегледа на литературните източници се извеждат и обобщават
характеристиките на компетенциите. Дефинира се компетентносния модел като
основен, многофункционален и гъвкав инструмент за управление на персонала и се
посочват принципите, гарантиращи полезността на компетентностните модели.
Систематизират се компонентите на компетентностен модел и се анализира
Европейската рамка за електронни компетенции (e-CF). Обосновава се, че
прилагането на компетентностния подход в политиките и практиките за откриване,
привличане, въвеждане в работата и задържане на необходимите професионалисти,
допринася за развитието на конкурентните предимства на организацията и
постигането на стратегическите ѝ цели и води до необходимост от управление на
компетенциите в организацията. Управлението на компетенциите се разглежда като
целенасочена дейност на ръководителите на всички управленски нива, която
включва разработване на концепции, стратегии, кадрови политики, принципи и
методи на управление, основани на точна оценка на съответствието на
професионалните компетенции на служителите със стратегическите цели на
организацията. Целта на управлението на компетенциите е мотивирането на човека
да работи, реализирайки най-пълно и адекватно индивидуалните си професионални
способности в рамките на организацията.
Извеждат се в систематизиран вид особеностите на управлението на
човешките ресурси в ИТ- сектора. Посочват се основните дейности, касаещи
изграждането на компетентностно-ориентирана система за управлението на ИТслужителите. Определят се три групи компетенции, необходими за изграждане на
компетентностен модел, приложим в ИТ- сектора. Прави се систематизирано
описание на ключови за ИТ- сектора длъжности и изискуемите за всяка длъжност
основни, специфични и управленски компетенции. Предлага се общ
организационен каталог с компетенции за успешна реализация на специалистите в
ИТ- сектора. Дава се определение и поведенчески индикатори на ключови
компетенции за сектора на информационните технологии. Така представените
наименования, определения и поведенчески индикатори за компетенциите не се
разглеждат като шаблон или матрица, по която фирмите от сектора на
информационните технологии да изграждат компетентностните си модели. Винаги
трябва да се следва принципът за съответствие на модела с избраната бизнес
стратегия, което води до повишаване на уникалността на организацията и

подобрява конкурентоспособността на предприятието. Поведенческите индикатори
от една страна, отразяват фирмената култура, а от друга я изграждат, тъй като се
явяват стандарт, който да бъде възприет от всички служители във фирмата.
Подчертава се, че мениджмънтът трябва да изгражда, интегрира и преконфигурира
избрания модел спрямо бързо променящата се външна среда и състоянието на
организацията.
В заключение се обобщава, че компетентностните модели могат да помогнат
на мениджърите и специалистите по човешки ресурси от ИТ- сектора да повишат
качеството и потенциала на служителите си, да подобрят ефективността от
използването на човешките ресурси и, вследствие на това, да допринесат за
повишаване на конкурентоспособността на организациите в условията на хипердинамичната външна среда.
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РЕЗЮМЕ
Разработването на темата е провокирано от съществените фундаментални
промени в световната икономика, водещи до изменение в състоянието, развитието,
актуалните проблеми и бъдещите предизвикателства, свързани със състоянието и
развитието на трудовите ресурси в конкретни териториални граници.
Възможностите за свободно движение на хора, особено в рамките на ЕС, създават
предпоставки за задълбочаване на различията в заетостта, доходите и качеството на
живот между градските и селски райони, от една страна, а от друга променят
техния потенциал и възможности за адаптиране към промените на средата.
Подчертава се, че заедно с това България се намира в изключително тежка
демографската ситуация, чието начало се проследява от средата на миналия век, а
последиците й продължават да формират структурната и количествена рамка на
населението у нас. Фундаменталните изменения в демографската структура на
населението поставят сериозни предизвикателства на трудовия пазар по отношение
на качеството и състава на работната сила. Това с особена сила се отнася за
неурбанизираните територии. Основно това се дължи на трудната адаптация на

работната сила в малките населени места към непрекъснато променящите се
изисквания на трудовия пазар, което от своя страна предизвиква разгръщане на
процесите по установяване на трайни различия в потенциала за трудов ресурс на
различните райони, области, градове и села.
В този контекст целта на разработката е да се направи анализ и оценка на
числеността и динамиката на населението като първостепенен фактор, определящ
потенциала за трудов ресурс в селските райони на България. За постигане на целта
в разработката се използват литературни източници, статистически данни и
анализи за периода 2000-2016 г.
Обосновава се, че тенденциите в развитието на населението в обособена
географска територия, като основен източник на трудови ресурси, определят
рамките и потенциала на трудовия пазар за района. Този потенциал зависи пряко от
възрастовата, икономическа, социална, културна, етническа, образователна и
квалификационна структура на населението.
Прави се анализ, по система от показатели, на населението като базисен
фактор, определящ размера на трудовите ресурси в определени териториални
граници.
Въз основа на получените при анализа данни се правят обобщени изводи. В
заключение се посочва, че демографските процеси в нашата страна, чиято
отрицателна насоченост е постоянна тенденция от десетилетия насам, променят
структурата на населението и водят до забавени темпове на възпроизводство. Това
изправя трудовия пазар в България пред предизвикателството на намаляващ дял на
населението в трудоспособна възраст, наред с повишаване на броя на възрастните
лица. С най-голяма острота стои този проблем в селските райони. Задълбочаващите
се диспропорции в демографското развитие в урбанизираните и неурбанизирани
райони на страната, поставят последните в изоставаща позиция. Диференциацията
между отделните градовете и селата води до обособяване на териториална,
социално-икономическа, научна техническа и ресурсна концентрация от една
страна и периферия от друга. При настоящата численост, възрастова структура и
местоживеене на населението, преодоляването на териториалните различия във
възпроизводствения потенциал на населението в селата на базата на
саморегулиране е невъзможно. За противодействие на очертаните тенденции
трябва да се търси широк обхват от мерки, поради многообразието на факторите,
предизвикващи негативното развитие в демографията на селата в България.
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РЕЗЮМЕ
Причината за разработването на статията се корени във факта, че редица
проучвания и анализи еднозначно доказват, че най-големият проблем и
същевременно лимитиращ фактор за ускорено развитие на ИТ- сектора в България
е недостигът на човешки ресурси с необходимото достатъчно равнище на
адекватни знания, умения и компетенции. В този контекст целта на изследването е
да се направи проучване, анализ и оценка на проблемите, свързани с набирането и
подбора на човешки ресурси за предприятията от сектора на информационните
технологии (ИТ) в България. С оглед на постигането на целта на разработката е
реализирано анкетно проучване в предприятия от ИТ- сектора в страната.
Обосновава се, че изключително важен елемент на процеса на вземане на
управленски решения, свързани с човешките ресурси е да бъдат идентифицирани и,
количествено и качествено оценени, съществуващите проблеми.
Посочва се, че набирането и подборът на кадри са основен и ключов елемент
от системата за управление на човешките ресурси изобщо и в частност в ИТсектора. Представят се резултатите от проведеното анкетно проучване. Прави се
анализ и оценка на тези резултати. Въз основа на това се дефинират основните
проблеми, свързани с набирането и подбора на човешки ресурси за предприятията
от сектора на информационните технологии (ИТ) в България. Заключава се, че тези
проблеми са сериозни, задълбочават се във времето и не е налице перспектива за
тяхното преодоляване в близка перспектива. Това налага на ръководителите на
предприятия в отрасъла да търсят адекватни решения на тежките, произтичащи от
създалата се фактическа ситуация на трудовия пазар проблеми, свързани с
управлението на човешките ресурси в сектора, вкл. с набирането и подбора на
кадри.

