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Предисловие

Основната  цел  на  настоящата  колективна  монография  е  да
запознае читателя с предназначението, организацията и начините
за измерване на бизнес аспектите в съвременните организации и
инструментите  за  това.  Изяснява  се  същността  на  процесите  на
измерване в предприятието и неговата връзка със стратегическото
и оперативното управление на предприятието. 

Набляга се на принципите, методите и обекта на измерването -
предприятието и моделите на предприятието, които са основата за
построяване на метриката му. Фокусът е насочен към изясняване на
основните  принципи  и  механизми  и  тяхното  използване  при
практическото  изграждане  на  система  от  бизнес  показатели.
Вниманието  е  насочено  към  набиране  на  необходимата  за
управлението  информация  с  цел  изработване  и  внедряване  на
комплексни управленски решения. 

В  резултат  от  изучаването  на  статиите  от  настоящата
колективна монография читателят формира знания за същността и
принципите на управлението. Интегрират се познавателни задачи от
различни бизнес дисциплини .

Ангел Марчев, Мл.
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Въведение в Метрика на

предприятието
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Възникване на метриката на предприятието

Ана-Мария Петкова

Предпоставки 

Поради настъпилите технически и технологични промени през

18/19в.  настъпват  и  промени  в  методите  за  организация  на

производителността  на  труда.  Така  по  време  на  преднаучното

управление Чарлз Бабидж издига идеята, че  управителите трябва

да  обучават  работниците  и  да  им  дават  задания  да  провеждат

измервания на времето и да определят колко време е необходимо

за  изпълнение  на  една  задача,  да  определят  стандарти  за  една

работа и да възнаграждават онези, които ги преизпълняват.  Той е

автор на „ Икономика на машината и манифактурата”, с което прави

значителен принос към мениджмънта. Неговите идеи са доразвити

от основателя на Научното управление Фредерик Тейлър. 
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 Школа на научното управление (1882-1920)

Освен Фредерик Тейлър, за създатели на тази школа се считат

и  Франк  и  Лилиян  Джилбърт  и  Хенри  Гант.  Те  измерват  и

анализират работата на работника, с което целят с малък разход на

психическа и физическа енергия да бъде осъществена ефективно

дадена работна операция. 

Фиг. 1.1 Постижения на основателите на школата на 

„Научното управление”, Източници : www. Wikipedia.bg, 

презентация „Метрика на предприятието” гл. ас. Ангел Марчев, мл. 

Име Принос и идеи

Фредерик Тейлър
 12 принципа на управление;
 Сделна система.

Франк и Лилиян

Джилбърт

 Ф. Джилбърт изобретява 
макрохронометърът; 

 Анализ на микрооперациите;
 стандартизират работните 

процедури и уреди;
 крива на уморяемостта.

Хенри Гант
 „гантова диаграма” – планиране и

контрол на произв;
 Сделно-премиална система.

Школа на човешките отношения (1930-1950)
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Ако в Школата на научното управление акцентът пада върху

човек-машина, то в школата на човешките отношения фокусът се

мести върху човек-човек. Нейни основатели са Елтън Мейо, Мери

Фолет, Оливър Шелдън, Робърт Оуен и др. 

Фиг.  1.2,  Постижения  на  основателите  на  школата  на

„Човешките  отношения”,  Източници  :  www.  Wikipedia.bg,

презентация „Метрика на предприятието” гл. ас. Ангел Марчев,

мл.

Име Принос и идеи

Елтън Мейо

 Хостърнски експеримент;
 Доказва,  ролята  на  човешкия

фактор  върху

производителността.

Мери Паркър Фолет

 Интегрирането на дейностите  на

всички  звена  ще  осигури

максимална ефективност

Оливър Шелдън

 Експерименти за стимулиране на

работници;
 Подобрява работните условия

Робърт Оуен

 Поставя  въпроса  за  социалната

отговорност на бизнеса

Поведенческа школа (1950- до сега)

Имена,  свързани  с  тази  школа  са  :  Дъглас  Макгрегър,

Фредерик Хърцбърг, Дейвид Макклилънд, Курт Левин, Джейкъб

Морено, Крис Арджирис. Акцентът на тази школа пада върху:

 Социално взаимодействие 
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 Мотивация

 Характер на властта и авторитета

 Организационна структура

 Комуникации в организацията

 Лидерство 

 Качество на условията на труд

фиг.1.3 , Постижения на основателите на Поведенческата 

школа, Източници : www. Wikipedia.bg, презентация „Метрика

на предприятието” гл. ас. Ангел Марчев, мл.

Име Принос и идеи

Дъглас Макгрегър  Теории Х и У

Фредерик Хъртсбрг
 Двуфакторна теория за 

мотивацията

Дейвид Макклилънд
 Теория за висшите 

потребности

Курт Левин
 Теория за жизненото 

пространство

Джейкъб Морено

 Пионер в разв. на груповия 

подход

 Социограма 
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Крис Арджирис

 прекаленото контролиране от 

страна на ръководителите 

подтиква работниците към 

пасивност, зависимост, 

подчинение и безотговорност

Ейбрахам Маслоу

 Пирамида на човешките 

потребности – ключова роля за

теорията за мотивацията

Подходи в управлението 

 Количествен подход (1950-до сега)

Количественият подход набляга на количествените параметри

в  управлението.  Пренебрегвам  до  Втората  световна  война,  след

това той остава в основата на създаването на специфични методи

за дългосрочно планиране, прогнозиране, програмиране. Неговите

последователи смятат, че всяка управленска дейност е вземане на

решения чрез прилагане на количествени методи. Най-значителни

за  него  са  количествените  величини  и  поради  тази  причина

пренебрегва някои други ключови показатели за предприятието. 

 Системен подход 

Според  Тужаров.,Х.(2007)  системен  подход  е:  „подход  за

изследване  и  управление  на  обекти,  който  ги  разглежда  като

система,  в  която  са  определени  елементите,  вътрешните  и

външни  връзки,  влияещи  на  функционирането  на  системата,
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като целите на всеки елемент се формират в зависимост от

общото  предназначение  на  системата.”   Той  спомага  за

формулирането  на  целите   и  изясняването  на  тяхната  йерархия,

тяхната  реализация  чрез  количествената  им  оценка,  методите  и

средствата  за  тяхното  постигане  .  Изучава   процесите  в  една

организация, дали и по какъв начин си взаимодействат и по какъв

начин биха допринесли най-много за развитието на организацията. 

Дефиниране и обхват 

 Метриката отразява концепциите за измерване и оценка на

дейността  на  дадена  организация.  Тя  се  е  превърнала  и

продължава  да  се  превръща  във  важен  компонент  на  бизнес

процесите. При правилното й прилагане и тълкуване на резултатите

мениджърите  биха  могли  да  постигнат  сравнително  ефективни  и

ефикасни  резултати  при  управлението  на  своята  компания.  По

същество метриката представлява измерване на изпълнението на

определена стопанската дейност, а Neely (2001,стр. 15) я дефинира

като  система,  която  :  „улеснява  вземането  на  аргументирани

решения  и  практически  мерки,  защото  тя  определя  в

количествено  отношение  ефективността  и  ефикасността  на

минали  действия  посредством  събиране,  съпоставяне,

подреждане,  анализиране,  интерпретиране  и  огласяване  на

съответни данни”. Количественото онагледяване на информацията

подпомага  вземането  на  управленски  решения,  защото  така

представена  информацията  се  възприема  по-бързо  и  правилно,

което от своя страна води до взема не по-адекватни мерки свързани

с развитието на дадена стопанска дейност. 
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Разбира се, метриката не се разглежда единствено от ъгъла

на бизнеса и по-точно на частния сектор. Тя оказва важно значение

и  за  измерването  на  дейността  на  дадено  правителство  или

държавна агенция.

През  последните  десетилетия  метриката  все  повече  се

усъвършенства и навлиза в практиката, която днес разполага със

значителен  набор  от  показатели  за  анализ  и  оценка  на

ефективността,  поради  непрекъснатото  развитие  и  навлизане  на

все  по-нови  модели и  показатели за  анализи.  Тяхното  адекватно

използване и подбор подпомага процеса на вземане на качествени

оперативни и стратегически решения. 

Процес на обработка на информация 

Метричната обработка на информацията е цялостен процес,

съставен от множество други, следващи определенa хронологична

последователност.  На следната  фигура  е  изобразен процесът  на

обработка на информацията .Всеки един подпроцес има значение и

принос за цялостната обработка на информацията и за това всеки

един трябва да бъде разработен внимателно и старателно. 

14

Фиг. 1.4. , [ Neely. A. (2001)]

Събиране на данниСъбиране на данни

Съпоставяне на данниСъпоставяне на данни

Подреждане на данниПодреждане на данни

Анализ на данниАнализ на данни

Интерпретация на данниИнтерпретация на данни

Огласяване на данниОгласяване на данни

Процес на събиране на 
първоначални факти

Процес на събиране на 
първоначални факти

Процес на огласяване на влиянието 
на всяка устойчива взаимовръзка, 
установена в подредената инф. 

схема

Процес на огласяване на влиянието 
на всяка устойчива взаимовръзка, 
установена в подредената инф. 

схема

Процес на натрупване на 
първоначални факти в единна 

информационна схема

Процес на натрупване на 
първоначални факти в единна 

информационна схема

Процес на свързване на отделните 
факти от инф. схема в логистични 

категории с оглед на анализирането 
им

Процес на свързване на отделните 
факти от инф. схема в логистични 

категории с оглед на анализирането 
им

Процес на откриване на устойчиви 
взаимовръзки в подредената 

информационна схема

Процес на откриване на устойчиви 
взаимовръзки в подредената 

информационна схема

Процес на изясняване на влиянието 
, което оказва всяка устойчива 

взаимовръзка в подредената инф. 
схема

Процес на изясняване на влиянието 
, което оказва всяка устойчива 

взаимовръзка в подредената инф. 
схема

Процес на 
обработка на 
информация

Процес на 
обработка на 
информация



 Зони за измерване и задачи

По  принцип,  за  да  се  установи  дали  едно  предприятие  е

успешно или не, се използват финансови показатели като балансов

отчет, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци и

др., на базата, на които се вземат управленските решения. Освен

това  обаче  съществуват  и  такива  ключови  показатели,  които

помагат на организацията да измерят напредъка или изоставането

ти по-точно и ясно спрямо поставените цели. Такъв вид показатели

всеки бизнес трябва внимателно да определи сам за себе си, тъй

като те зависят от вида изпълняваната дейност. Важното за такъв

тип показатели е, че трябва да бъдат в съответствие с поставените

цели и да бъдат измерими.
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По-долу са изброени основни направления на измервания в

една стопанска организация  според Neely., A(2001 стр.21-45)

Измерване на степента на удовлетворяване на изискванията на 

клиентите

Този тип измерване се е популяризирал до толкова, че сам по

себе си се превръща в бизнес.  Извършва чрез офлайн и онлайн

въпросници.  За  създаването  на  последните  споменати  са

създадени  специални  софтуерни  програми.  През  80-те  години

например подобен тип измерване се е осъществявало на базата на

подадените жалби. През 90-те години възниква въпросът дали само

този  показател  има  значение  и  може  да  бъде  измерен.  Така

постепенно необходимостта от данни за намеренията на клиента да

направи повторно закупуване на определена стока, както и такива,

които показват до каква степен клиента е склонен да препоръчва

стоката, бива осъзната. Започват постоянно да се създават системи

за постоянни клиенти.  Разработват се стратегии за измерване на

лоялността на клиентите. 

Измерване на степента на удовлетвореност на изискванията на 

служителите

Резултатите от направено проучване през 1997г. от Института

по  психология  при  Шефилдския  университет   разкриват  силна

взаимовръзка между степента на удовлетвореност изискванията на

служителите  и  тяхната  лоялност  км  организацията,  съответно  и

начина им на  работа.  Друго  проучване  направено в  тази  насока,

доказващо още по-категорично тази взаимовръзка е проведено през
16



1998г. в САЩ от Галъп. Неговите резултати сочат, че компаниите с

по-висока равнище на степен на удовлетвореност на изискванията

на  служителите  водят  своите  конкуренти  с  22%  по  показателя

производство  на  труда,  с  38%  по  показателя  задоволяване  на

клиентите и с 27% по-голяма печалба и с 22% спад в текучеството.

                                                                       

Измерване на интелектуалния капитал 

Интелектуалния капитал по своята същност трудно би могъл

да  придобие  количествени  параметри,  но  с  развитието  на

информационното  общество  неговото  количествено  изражение

става все по-необходимо. Ако се разгледа фиг.2 може да се види, че

пазарната стойност  на предприятието може да надхвърли своята

счетоводна стойност, което означава, че предприятието притежава

активи,  които  счетоводния  баланс  не  може  да  отрази.  Това

представляват интелектуалните активи. От своя страна те могат да

се обособят в три категории: човешки капитал, структурен капитал,

клиентски капитал. (фиг.1.5.)

Фиг. 1.5., Данни от класацията на Forbes за 2002 г., 

www.forbes.cом

Компания
Счетоводна

стойност

Пазарна

стойност

Отношение

пазарна/счетоводна

стойност
Microsoft 65  387  млн.

щ. дол.

336  285  млн.

щ. дол.

5,06

Johnson & 

Johnson

38  488  млн.

щ. дол.

194  717  млн.

щ. дол.

8,64
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Pfizer 22  377  млн.

щ. дол. 

  55 263 млн.

щ. дол.

2,47
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Фиг. 1.6.,  Категории ИК, сп. Мениджър ” (бр. 12/2003)

Човешки капитал Структурен капитал Клиентски капитал
 знания

 умения

 образование

 опит

 креативност

 способности за

учене

 лоялност

 патенти, авторски 

права, търговски 

марки

 корпоративна 

култура

 философия на 

управление

 корпоративни 

стратегии

 информационни 

технологии

 лоялност на 

клиентите

 дългосрочни 

взаимоотноше

ния с 

клиентите

 репутация на 

фирмата, 

имидж

 взаимоотноше

ния с 

доставчици

 взаимоотноше

ния с 

партньори и 

други 

заинтересован

и лица
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Измерване на изпълнението на доставчиците  

Причините за подобно измерване се коренят в  стремежа на

производителите към по-добре изпълнение на доставчиците и към

намаляване на разходите. Целта на измерването е да се определят

доставчиците, които трябва да отпаднат и тези, с които трябва да се

продължи партньорството. В тази връзка се създават и стратегии за

измерване на изпълнението на доставчиците. 

Финансовите показатели винаги са представлявали важна част

от процеса на управление на предприятието, но все пак отчитайки

някои  техни  недостатъци  са  въведени  иновативни  аналитични

инструменти,  измерващи  ефективността  и  конкурентните

предимства  на  компаниите,  които  превръщат  стойността  на

предприятието в  :  „⑴ управленска  цел,  ⑵ главен  оценъчен

критерий и  ⑶ управляван обект, благодарение на което става

възможно  да  се  подобрят  стратегическите  и  оперативни

решения на предприятията.” (Касърова., В. 2013г. стр. 13). 

Дори и да бъдат съставени вярно традиционните  форми на

финансова  отчетност  не  могат  да  отразят  реалното  финансово

състояние на предприятието, тъй като извън обсега на финансовия

отчет остават нарастващите неосезаеми нематериални финансови

активи.  Именно  затова  все  повече  компании  допълват  своя

финансов отчет  с  иновативни измерители и подходи.  В следната

таблица  (фиг.4)  е  онагледена  еволюцията  на  показателите  и

моделите за оценка на ефективността. 
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Фиг. 1.7.,  (Еволюция на показателите и моделите за оценка 

на ефективността, Касърова., В. 2013г. стр. 10)

Етапи
Показатели и модели за оценка на

ефективността
20-те години на

ХХ век

 Рентабилност на собствения капитал (ROE 

по модела ДюПонт - DuPont analysis), 

 Рентабилност на активите (ROA - Return On 

Assets) 

 Единични финансови коефициенти

70-те години на

ХХ век

 Чиста печалба на акция (EPS - Earnings Per 

Share) 

 Пазарен множител „Цена/Печалба“ (P/E 

ratio) 

 Пазарен  множител  „Цена/Балансова

стойност“ (P/ВV ratio)
80-те години на

ХХ век

 Стойност на компанията (V - Value) 

 Паричен поток (CF - Cash Flow) 

 Пазарен множител „Пазарна към балансова 

стойност“ (M/B - Market To Book Ratio) 

 Акционерна  добавена  стойност  (SVA  –

Shareholder Value Added)
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90-те години на

ХХ век

 Икономическа добавена стойност (ЕVA - 

Economic Value Added) 

 Пазарна добавена стойност (MVA – Market 

Value Added) 

 Парична добавена стойност (CVA - Cash 

Value Added) 

 Парична възвращаемост на инвестициите 

(CFROI - Cash Flow Return on Investment) 

 Обща възвращаемост на акционера (TSR - 

Total Shareholder Return) 

 Печалба  преди  лихви,  данъци,

обезценяване  и  амортизация  (EBITDA  -

Earnings before Interest, Tax, Depreciation and

Amortization)

Последна декада

на ХХ век

 Балансирана система от показатели (BSc - 

Balanced Scorecard) 

 Усилител на стойността на материалните 

активи (RAVE™ - Real Asset Value Enhancer)

 Коефициент  на  добавената  от

интелектуалния капитал стойност (VAIC™ -

Value Added Intellectual Coefficient)
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Днес в условията на конкурентна надпревара и динамичната

промяна на пазарната среда е от жизненоважно значение начинът,

по  който  работи едно предприятие.  Поставянето  на  достижими и

адекватни  дългосрочни  и  краткосрочни  цели,  достигане  до

достатъчен  брой  клиенти,  подбор  и  подходящо  управление  на

човешкия  капитал,  мониторинг  на  изпълнението  и  навременно

разрешаване  на  управленски  промени  са  параметри,  които  са

взаимосвързани  и  взаимовлияещи  си  и  залягат  в  основите  на

развитието  на  предприятието.  Тяхното  правилно  формулиране,

прилагане, идентифициране и управление може да бъде значително

подобрено  и  улеснено  чрез  метрични  методи,  които  да  засилят

ефективността на бизнеса. Използването на метриката е неизбежно

обстоятелство  в  управлението  независимо  в  кой  от  неговите

аспекти и до каква степен ще бъде осъществена. 
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KPI – ключови измерители на дейността

Иван Жечев

   Индикаторите,  които  компаниите  използват,  за  да

съпоставят  растежа  (или  упадъка)  спрямо  предишни  периоди,

могат  да  бъдат  както  финансови,  така  и  нефинансови.   При

използването на подобни измерителни индикатори, важното е те

да бъдат подбрани уместно. Нещо повече, за  съществуването

на  ефективна  система  за  измерване  успешността  на  бизнеса

чрез KPI е нужнa добра организация на процесите в компанията.

В  наши  дни  най-силното  „оръжие“  срещу  конкуренцията  е

информацията. Колкото повече информация една фирма има за

своите  клиенти,  толкова  повече

насоки  ще  има  за  това  как  да

задоволява  нуждите  на  своите

клиенти  им.  Информацията  е

нефинансов  ресурс,  който

спомага  към  по-пълна  картина

за  мястото  на  компанията  сред

нейните  конкуренти.  Експертите

съзнават  силата   и  затова  тяѝ

минава  по  значимост  пред  счетоводните  и  финансови

индикатори.  Тези  индикатори  биват  използвани  в  KPI  (ключов

показател за ефективността).  KPI  е оценителна система, която

помага на компанията да определи процентът на достигане на

своите вече заложени цели. Използването на тази система дава

по-голям  контрол  в  ръцете  на  ръководните  органи  в

организацията. 
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 Не  всеки  показател,  който  може  да  бъде  полезен  за

бизнесът е и ключов. Някои показатели имат по-първостепенно

значение, а други остават на заден план.  В повечето компании

на  върхът  не  стои  един  човек,  който  взима  всички  важни

решения. Важно решение от типа на „кои ще бъдат ключовите

индикатори за ефективността за дадения период“ е продукт на

идеите на топ мениджърите. В книгата си, проф. Дон Секстън,

дава пример за избор на ключови показатели за ефективност.

Мениджърите  съставят  първоначален  списък  с  индикатори  по

своите идеи. За да бъдат отсеяни най-добрите предложения, по

точкова система на базата на опита си те гласуват. За да бъде

коректно и ефективно гласуването им, те използват едни и същи

критерии. Примерни критерии за добрият ключов показател са

дадени от У. Екерсон:

 Отразява  стратегическите  центрове  на

стойността  в  организацията:  Това  е  показателят,

който  оценява  тези

дейности,  които  водят

компанията  към

осъществяването  на  вече

зададените   цели.  Примерѝ

за  такива  индикатори  са-  удовлетворяемост  на

клиентите, възвръщаемост на инвестицията, качество

на продукта.
 Бива  зададен  от  ръководството  на  компанията  -

повечето големи компании в днешни дни имат сложни

структури. На всяко ниво има, както ръководещи, така и
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ръководени. Ръководещите на дадено ниво (в повечето

случаи)  биват  ръководени  от  ръководещите  над  тях.

Ръководещите или мениджърите на всяко ниво задават

целите  и  определят  индикаторите  за  своя

департамент, а тези които стоят най-отгоре определят

за  организацията  като  цяло.  Те  (би  трябвало)  имат

пълната картина за компанията и преценяват накъде

върви компанията и как да се стигне до крайната цел.

Поставяйки  целите,  главните  мениджъри  са  хората,

които преценяват кои индикатори биха могли да бъдат

ключови за постигането на целта и кои не.
 Избраните ключови индикатори се задават на всички

нива  надолу  по  пирамидата  -  цялата  организация

трябва да работи за достигането на една и съща цел,

за  да  се  достигне  до  това  ключовите  показатели  на

ниските ниви трябва да бъдат уеднаквени със същите

за  управленческите  нива.  По  този  начин  става

възможен  пълноценен  анализ  на  стойностните

фактори.
 Индикаторите  са  в  консенсус  с  политиката  на

компанията- всяка  по-голяма  компания  изразява

публично  своите  виждания  чрез  мотото  си.  Целите,

които компанията преследва трябва да бъдат според

нейната политика, следователно и индикаторите, които

тя използва. Нещо повече, тези индикатори трябва да

бъдат  и  одобрени  от  всички  мениджъри  на  високи

позиции.
 Истинност  на  използваната  информация-  за  да

бъдат  наистина  ефективни,  използваните  индикатори
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те трябва да са базирани на реална информация. Това

се  явява  и  част  от  процеса  на  избор  на  ключовите

индикатори.  Мениджърът  трябва  да  подбере

индикаторите, които представят качествена и истинна

информация.  Ако  избраните  индикатори  нямат

адекватна  поддръжка,  за  да  доставят  реална

информация,  ръководните  тела  трябва  да  намерят

алтернативни средства за получаването на тези данни.
 Индикаторите трябва да бъдат ясно зададени- тъй

като цялата организация е обвързана в постигането на

общата  цел,  всички  трябва  да  бъдат  запознати  с

избраните  показатели.  Това  задължава  мениджърите

да избират малко на брой показатели (под 10) и да ги

формулират по достъпен начин за всеки от персоналът

на  фирмата.  И  тъй  като  KPI  трябва  да  бъде

пресметнат,  всеки  от  организацията  трябва  да  е

наясно с това кое се измерва и как се измерва, за да

може да допринесе положително.
 Периодично  ревизиране  на  показателите- когато

индикаторът се зададе, той е нещо ново за компанията

и върху него трябва да се работи. С времето той се

изчерпва и трябва да бъде заменен със следващ такъв

и  да  започне  неговата  разработка.  В  повечето

компании има зададен период от време между който се

ревизират ключовите индикатори и биват заменяни с

нови.
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 Създава  база  за  сравнение- KPI измерва  как  дадена

дейност е извършена- по-добре от предишния период (по-

бързо,  с  по-малко  материали  и  т.н.),  по-зле  или  без

промяна. Базата за сравнение може да бъде, както минала

информация, така и очаквана такава.
 Обвързаност  на  служителите- персоналът  трябва  да

бъде мотивиран, за да подпомага работата на системата.

Ръководството се задължава да стимулира финансово или

по друг адекватен начин съдействието на персонала. Нещо

повече,  трябва  да  има  гъвкавост  при  процесите  в

компанията,  за  да  има  положително  въздействие  върху

KPI.
 Индикаторите  за  ефективност  като  път  към

зададената цел -  съвкупността от избрани показатели не

могат  да  бъдат  взаимно  изключващи  се.  Тяхната  главна

задача  е  да  водят  към  постигането  на  главната

стратегическа  цел.  Дори  и  следвайки  критериите  за

избиране на ефективни ключови показатели не е гаранция

за абсолютен успех- субективността и човешкият фактор са

винаги  на  лице.  Някои  от  златните  правила  при

създаването на  KPI  система гласят: „Ако не можеш да го

измериш не се брои.“ или „Не можеш да управляваш това,

което  не  можеш да  измериш“.  За  да  преценят  дали  е  в

добро  състояние  тяхната  информационна  система,

фирмите  преглеждат  5  аспекта.  С  други  думи  казано,

прилагат  абривиатурата   SMАRT,  която  се  състои  от  5

ключови за системата точки. Тъй като системата се състои

от  индикатори,  тези  5  точки  са  сходни  с  някои  от  10-те
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характеристики на показателите, описани по-горе. Това са и

те:
 Специфична-  трябва  да  бъде  ясно  за  всеки  член  от

организацията какво измерва KPI. Всеки трябва да разбира

по един и същ начин какво е всъщност тази система, за да

може  да  работи  заедно  с  нея  и  за  нея.  Нещо  повече,

системата  трябва  да  позволява  личностна  оценка,  за  да

бъде стимулиран работникът.

 Измерваща-  KPI е измерителна система, затова трябва да

бъде способна да задава норма и да проверява на какво

ниво според тази норма, се намира бизнесът.
 Достижима- зададеният показател трябва да бъде баланс

между  идеалния  вариант  и  нежелателния  изход  на

ситуацията.  Няма нищо по-демотивиращо от  невъзможна

цел- много бързо служителите, ще се откажат от нея. От

друга страна не е мотивиращо и прекалено лесното. 
 Подходяща-  ключовите  показатели

трябва  да  следват

стратегическата  цел.  Ако  те

не  спомагат  достигането  ,ѝ

това ги прави излишни и показва, че част от системата е

неизползваема.
 На  време-  продуктът  на  системата  трябва  да  идва  в

определен  интервал  от  време,  за  да  бъде  използван

пълноценно. Ако този интервал бъде превишен, означава,

че  системата  има  проблем  и  тя  трябва  да  бъде

преразгледана.
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   Тъй  като  в  днешни  дни  пазарите  са  изключително

разнообразни,  организациите  са  милиони  и  това  прави

конкуренцията  ожесточена  във  всеки  отрасъл  на  индустрията.

Това ниво на развитие на бизнеса дава привилегията клиентът

да избира и в много от случаите това поставя условията.  Ако

човек  не  е  доволен  от  продуктът  на  една  фирма,  той  ще  се

насочи към друга, което ще е загуба за първата компания. Това е

и една от съществените причини организациите да държат на

своите информационни системи също като  KPI.  Информацията,

която се получава е нефинансов инструмент. Тя трябва да бъде

обработвана  и  интерпретирана  правилно,  за  да  се  извлече

максимална полза от нея. Пример за такава информация могат

да бъдат данните за продажбите, извършени от дадена дивизия

на  компанията.   Тази  информация  говори  за  това  до  колко

търговските представители са запознати с продуктите на бранда

и умеят да ги продават. Именно този и десетки подобни ключови

индикатори  съставляват  KPI  и  позволяват  на  компаниите  да

упражнят адекватен и ефективен мониторинг на дейността си в

преследване на изпълнението на крайната стратегическа цел.
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Балансирани карти за оценка

Определение:Балансираните  карти за измерване на бизнеса

са една балансирана система от показатели и критерии, с които се

измерват резултатите от бизнса като се отчитат и факторите, които

им влияят (не само вътрешната среда, но и на външната среда на

фирмата).

През  последните  години  балансираните  карти  за  оценка  станаха

основен инструмент  за реализацията именно на постиженията на

дадена  компания  по  отношение  на  стратегията.  Като  се  имат

предвид  различните  сфери  на  управление,  балансираните  карти

като инструмент за измерване на резултата доказват твърдението,

че  не  може  да  бъде  управлявано  това,  които  не  може  да  бъде

измерено [Eccles;1991].

Моделите на балансираните карти са по-холистични от останалите

чисто  финансови  подходи,  защото  включват  концепции  като

човешки,  структурен,  пазарен  и  организационен  капитал.  Тези

модели изглеждат най-обещаващи като метрика, защото се отнасят

до не-финансовите аспекти на бизнеса и предлагат по-балансиран

подход.

Ключови  думи:  балансирани  карти  за  оценка,  бордно  табло,

измерване  на  дейността,  стратегическо  управление,

функционален стандарт на балансирани карти за оценка.

Развитие на концепцията
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Основната  цел  на  използването  на  балансираните  карти  е

създаване  на  нова  система  за  измерване  на  дейността  на

организациите.  През 1990 г. в KPMG се провежда изследване на

тема  „Измерване  на  дейностите  в  организациите  на  бъдещето”.

Изследователският  проект  се  ръководи  от  Дейвид  Нортън–

президент  на  RSG(Rameisan  strategic  group),  а  негов  академичен

консултант  е  Робърт  Каплан  (харвардската  школа),  които

разработват  системата  “Балансираните  карти  за  оценка  на

бизнеса”. Тази система се нарича още “балансирана точковасхема”,

а  основната  й  цел  е  създаване  на  нова  система  за  оценка  на

дейността  на  организациите.  През  1992  г.  в  сп.  „Харвард  бизнес

ревю”  е  публикувана  темата  „Измерване  на  дейността  в

организациите на бъдещето” на КРМG . Тази система показва, че

единствено нанализа на финансовите и счетоводни показатели не е

достатъчен и още по-малко актуален при оценката на дейността на

комоанията в днешно време, затова и новата система, предложена

от Нортън добива бързо  популярност  и  става един от основните

начини за оценка на бизнес единиците.

 “Балансираните карти за оценка на бизнеса” се основават на две

теории:

1) Теория на заинтересованите групи (стейкхолдерите).

2) Теория за максимизиране на стойността.

Чрез тази система се цели да се създаде баланс между различните

фактори,  влияещи върху  стратегическия  избор  на  организацията,

като целта е да се обхванат всички основни и съществени фактори,

от които зависи успеха на компанията.

Проектът  на  Каплан  и  Нортън  затвърждава  мнението,  че

съществуващите  начини  за  измерването  на  изпълнението  на
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дейностите,  опиращи  се  на  финансовите  измерители  от

счетоводната отчетност, остаряват и сами по себе си не подпомагат

развитието на организациите [Kaplan,  Norton;  1996].  Като начален

етап на разработването на концепцията за балансираните карти се

счита опита на компанията Analog Devices, която под ръководството

на  вицепрезидента  Артур  Шнайдерман  внедрява  корпоративни

карти  (Corporate  Scorecards),  в  които  освен  традиционните

финансови  измерители  се  използват  и  други  показатели  -

обслужване на клиентите, качество на изделията, развитие на нови

продукти, продължителност на производствения цикъл. Резултатът

на изследването на Каплан и Нортън е концепцията за балансирана

карта,  известна  днес  като  Balanced  Scorecard1.  С  развитието  на

управленските теории и практики, тази концепция става най-масово

разпространения начин за измерване на дейността във водещите

компании в света. Постепенно нови варианти на Balanced Scorecard

навлизат и в други сфери извън бизнеса – образование, местно и

държавно управление, дейности на неправителствени организации

и др.

Индикаторите за измерване и оценка на бизнеса при тази система

са разделени в четири групи (фиг. 1):

1.Финанси – да дават възможност за измерване на ръст, риск и т.н.

от позиция на акционерите;

2.Потребители –  да  се  установи  добавената  стойност  и

разнообразие за потребителите, т.е. създаването на потребителна

стойност;

1 Буквално може да бъде преведено като “карта от балансирани показатели на дейността”, 
което подчертава комплексния и обвързан характер на използваната в картата съвкупност от 
измерители.
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3.Вътрешни бизнес  процеси –  целта  да  се  установи  нивото  на

развитие на процесите, т.е. на вътрешните бизнес процеси и как те

влияят на повишаването на конкурентоспособността на компанията;

4.Получаване  на  знания  (обучение)  и  развитие  на

организацията –  да  се  установи  в  каква  степен  се  създава

вътрешноорганизационен  климат,  извършват  се  перспективни

структурни  промени,  внедряват  се  новости  и  се  осъществява

понататъшно развитие.

За всеки един от тези аспекти се дефинират около 5 – 10 водещи

показателя,  чрез  които  се  осъществява  измерването.  Системата

обхваща  не  само  финансови  показатели,  но  такива  които  са  с

материален  и  нематериален  характер.  По  този  начин  една

организация може да бъде представена по-цялостно и балансирано.

Всяка  една  от  горните  четири  групи  показатели  и  индикатори  се

оценяват и в трите времеви измерения (вчера, днес и утре) т.е. дава

информация  за  миналото,  настоящето  и  бъдещето  на  дадена

компания. 

„Основното предназначение на Balanced Scorecard като инструмент

за  измерване  е  да  представи  характеристиките  на  всички

съществени фактори, от които зависи успехът на компанията.“  [д-

р Симеонов, О.]. 

За всеки от тези четири аспекта (финанси, потребители, вътрешни

бизнес  процеси  и  получаване  на  знания)  се  дефинират  5-10

показателя, чрез които да се осъществява измерването. 

Системата обхваща не само финансови показатели, но такива които

са с материален и нематериален характер, като по този начин една

организация може да бъде представена по-цялостно и балансирано.

(фиг. 1).
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Фиг. 1  Структура на Balanced Scorecard на Каплан и Нортън

Източник: Kaplan R., D. Norton, The Balanced Scorecard: translating strategy into 
action, 1996, tail 1.

Според изследвания по внедряването на Balanced Scorecard през

първите пет години от тяхната разработка оптималното количество

на включените показатели заоценка е около 23-25,  като могат да

бъдат разпределени например по следния начин:

 Финанси – 5 показателя (22 %);

 Потребители – 5 показателя (22 %);

 Вътрешни бизнес процеси – от 8 до 10 показателя (34 %);

 Обучение и развитие – 5 показателя (22 %) [Kaplan, Norton; 

2001].

При  избора  на  аспектите,  в  които  компаниите  ще  бъдат

разглеждани,  както  Balanced  Scorecard,  така  и  други  по-масово

възприети  варианти  на  балансирани  карти  са  силно  повлияни  и

зависими от Теорията на заинтересованите страни [Jensen; 2001].
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При  разработването  на  всеки  един  от  тези  аспекти  са  заложени

гледните  точки  (интересите)  на  акционерите,  потребителите  и

персонала. Много важно при тази система е, че четирите основни

направления за измерване на дейността дават възможност да се

разкриват  причинно-следствени  връзки,които  съществуват  между

факторите и резултатите в дадена компания. Чрез четирите основни

групи  индикатори  може  да  се  установи  в  каква  степен  дадена

организация задоволява интересите както на акционерите, така и на

потребителите и на персонала.

Балансирани карти (Kaplan and Norton, 1996): Тази техника цели да

измери стратегията и бизнес целите и има четири перспективи, три

от които са не-финансови и нематериални по своята същност.

Посочените  в  системата  четири  основни  групи  индикатори  са

свързани с оценка както на мисията и стратегията на фирмата, така

и  с  оценка  на  нейната  реализация  (оперативна  дейност).

Предложената  система  за  измерване  и  оценка  на  бизнеса

предполага  баланс  между  дългосрочното  и  краткосрочното
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планиране и очертава необходимата насока за развитие на всеки

член от колектива на фирмата.

Потенциалните ползи от внедряването на този модел за целите на

стратегическото планиране и контрол могат да бъдат описани като:

− формиране на холистичен набор от стратегически цели, свързани

с корпоративната визия (всеки / всички за общото);

−  обясняване на причинността,  свързваща целите и финансовите

изисквания на организацията;

−  споделяне  и  общо  разбиране  за  дейностите,  планирани  за

постигане на стратегическите цели;

− създаване общ език за комуникиране при изпълнение на общите

стратегически цели, планове и задачи;

− насърчаване вътрешноорганизационния диалог при очертаване на

дългосрочната  перспектива  и  детайлизиране  на  краткосрочните

цели;

− подреждане на приоритетите;

− формулиране на ясна корпоративна посока;

− дефиниране на проблемите във всеки отдел или звено;

−  изравняване  на  приоритетите  по  отношение  на  финансови  и

нефинансови критерии;

−  ефективно  взаимодействие  между  различните  нива  на

мениджмънта;

− конкретизиране на индивидуалните отговорности;

− понижаване на скептицизма чрез преодоляване на амбициите;

Потенциалните ползи от внедряване на този модел за целите на

оперативното  планиране  и  контрол  намират  израз  в  това,  че

системата дава възможност да се опише оперативната дейност във

всички  перспективи  в  четирите  групи  направле ния.  Системата
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улеснява наблюдаването на инициативите за подобряване на всяка

една област.

Причинните  връзки  между  основните  индикатори  улесняват

поставянето на задачите, а обсъждането на оперативните проблеми

помага  на  мениджърите  да  ги  осъзнават  и  тълкуват  по-добре.

Логиката на причинно-следствените връзки между четирите основни

направления за измерване и оценка на дейността е следната: една

организация за да печели клиенти, е необходимо те да са лоялни

към  нея.  За  да  са  лоялни  клиентите,  е  необходимо  те  да  се

обслужват  по-добре  от  конкурентите.  За  да  се  осигури  по-добро

обслужване,  всяка  фирма  се  нуждае  от  подходящи  и  добре

функциониращи процеси, а за да има такива процеси, е необходимо

да се развиват способностите на персонала и да се използват тези

способности.

Съвременните  балансирани  карти  за  оценка  могат  да  бъдат

определени като съвкупност от ключови перспективи, фактори

на успеха и показатели, както и от връзките и зависимостите

между тях,  които в синтезиран и балансиран вид представят

стратегията  на  предприятията  и  представляват  ефективен

инструмент за контрол върху нейната реализация.

В  други варианти на картите се забелязва сравнително по-голяма

детайлизация на аспектите и стремеж за отчитане на интересите на

повече заинтересовани страни. Такъв подход е приложен например

в  балансираната  карта  на  шведската  компания  АВВ,  която  е

разработена през 1994 г. в рамките на вътрешнофирмения проект

EVITA2. Основната разлика с класическата балансирана карта е, че
2 Абревиатура на термина “финансов и стратегически контрол” на шведски език.
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тя  поставя  самостоятелен  акцент  върху  осъществяването  на

иновационната  дейност,  като тя  се  разглежда в  отделен план от

перспективата  на  бизнес  процесите  и  усъвършенстването  на

персонала.  Така  се  очертават  по-  ясно  и  конкретно  нуждите  и

посоките за развитие на предприятието. От друга страна като важен

аспект се разглеждат и отношенията с доставчиците (фиг. 2).

Фиг. 2 Балансирана точкова схема на АВВ

Източник: Цит. по Нийли А., Перспективи за развитие на бизнеса (пр.от англ.), 
2001,  с.188.

Този метод за оценка  е  и  критикуван  най-вече заради избраната

схема  на  измерване,  или  именно  априорното  дефиниране  на

съществените  аспекти3.  Другите  начини  за  представяне  на

инструмента за измерване представят Теорията за максимизация на

стойността  като  по-важна  вместо  Теорията  на  заинтересованите

страни.

3 Например “Финанси”, “Потребители”, “Вътрешни бизнес процеси” и “Обучение и развитие” в 
картата на Каплан и Нортън.
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Пример 1: ” Балансирана карта на фирмата Бритиш еър уейс.”

Балансираната система от показатели на фирмата Бритиш еър уейс

включва  система  от  индикатори,  изразяващи  спецификата  на

нейната  дейност.  Както  и  в  другите  модели,  индикаторите  се

подразделят  на  две  групи  –  целеви  и  функционални  (факторни),

като  между  тях  съществуват  причинно-следствени  връзки  (фиг.3)

Фиг. 3 Балансирана точкова схема на “Бритиш еър уейс”.

Пример 2:  „Оценъчна ведомост” на консултантската компания

McKinsey Тук  априорно  като  приоритет  се  представя  само

нарастването  на  фирмената  стойност  и  измерването  на

финансовите резултати [Copeland, Koller, Murrin; 2002]. Този подход
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разглежда  останалите  фактори  според  степента  им  на  влияние

върху финансовите резултати на компанията и ги представя в две

групи: операционни резултати (състоянието на текущата дейност) и

изпреварващи индикатори (бъдещиите постижения на компанията)

(фиг. 4).

Фиг. 4 Образец на оценъчна ведомост за бизнес подразделение
на McKinsey

Показатели за
резултата

Текущ месец

факт.    цел
предх.год.

С натрупване
от нач. на
годината

факт.    цел
предх.год.

Оценка на
текущото

състояние (в %
от плана)

Създаване на 
стойност
Икономическа 
печалба

30            35      
25

150          160    
140
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Финансови 
резултати
Брутна печалба
Търговски 
разходи
Общи и 
административн
и разходи
Чиста печалба
Рентабилност 
на инвестирания 
капитал








Операционни 
резултати
Обем продажби 
на кв.м. 
търг.площ
Обръщаемост на
материалните 
запаси
Текучество на 
кадрите







Изпреварващи 
индикатори
Срокове за 
откриване на 
нови магазини
Въвеждане на 
нови типове 
стоки
Степен на 
удовлетворенос
т на клиентите







където:   - не по-малко от 90 % от плана;  - 80-95 % от плана;  -
по-малко от 80 % от плана

Източник: Коупленд Т., Т. Коллер, Дж. Муррин, Управление стоимостью 

компании (пер.с англ.), Вестник McKinsey, 2002,  www.vestnikmckinsey.ru, с 

незначителни изменения.
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Подходът  при  „оценъчната  ведомост”  представя  факторите  на

успеха в моментното им състояние, измерени при съставянето й,

както  и  очакваното  им  бъдещо  състояние  (времеви  аспект).  За

разлика от оценъчната ведомост, при Balanced Scorecard и нейните

производни  варианти  не  се  осъществява  такова  времево

разграничаване  в  структурата  на  картата,  където  двата  вида

показатели  присъстват  заедно,  а  са  представени  единствено  в

зависимост от връзки и взаимните им влияния.  

Особенност  на  „оценъчната  ведомост”  е  акцентът  върху

показателите  за  перспективното  развитие  предвид  различните

стадии на развитие и ръста, в които компанията се намира. В това

отношение създателите на този инструмент за оценка се ръководят

от  различните  по  характер  цели,   задачи  и  дейности  на

управлението на различните етапи на развитието на бизнеса. Тук

целта е индикатори за бъдещето да бъдат съобразени с характера

на различните решения, които ще бъдат вземани от управлението,

като  се  формират  три  времеви  хоризонта  на  ръста  на

компанията(фиг. 5).
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Фиг. 5 Три времеви хоризонта на ръста

Източник: Коупленд Т., Т. Коллер, Дж. Муррин, Управление стоимостью 
компании (пер.с англ.), Вестник McKinsey, 2002,  www.vestnikmckinsey.ru.
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2.

Приемане решения, 
определящи бъдещето 
на компанията

Създаване на нови и 
развитие на действащи 
предприятия за 
осигуряване бъдещия 
ръст на компанията

Използване на реалните
опции и концентрация 
на необходимите 
мощности с цел 
създаване на потенциал
за развитие на бизнеса

Ръст на компанията и 
ефективност на 

1.

Осигуряване на свобода 
в приемането на 
стратегически решения

Осигуряване на 
дейността в ключовите 
за предприятието 
направления на бизнеса

Осигуряване на 
допълнителен ръст и 
последващо извличане 
на максимална стойност
при завършване на 
жизнения цикъл на 
бизнеса

Печалба за компанията



При всеки от инструментите присъства стремежът за по-цялостно

представяне  на  функционирането  на  компаниите,  независимо  от

теоретичната обоснованост или начина им на представяне. Двете

базови насоки в тези схеми за измерване са:

1. Финансовите  резултати  на  компаниите  са  недостатъчна

характеристика  на  тяхното  състояние,  потенциал  и  бъдещо

развитие. Схемите трябва да включват балансиран комплекс

от  стойностни,  материални  и  нематериални  показатели,

обвързани  помежду  си  чрез  целите  и  дейностите  на  всяка

сфера за вземане на решения.

2. Тези  показатели  следователно  обхващат  в  единство

оперативно-тактическите  и  стратегическите  аспекти  на

развитието на компанията.

Това  е  така  поради  актуалните  нужди  на  управлението  и

същевременно  тези  насоки  се  превръщат  във  фактор  за

усъвършенстването и по-нататъшното подобряване на процеса на

управлението,  което  влияе  върху  процеса  на  разработването  и

внедряването на стратегиите в компанията. Това е причина те да

бъдат  определени  не  просто  като  система  за  измерване

(метриране),  а  в  по-общ  план  като  система  за  стратегическо

управление [Kaplan,  Norton;  1996].  Затова  балансираните  карти

често се представят като стратегически карти [Olve, Roy, Wetter;

2000].

Смята се, че Balanced Scorecard оказва съществено влияние върху

протичането  на  процесите  на  изясняване  и  формулиране  на

мисията  и  стратегията  на  компаниите,  върху  комуникациите  и

връзките  в  управлението,  планирането  и  разпределението  и

дефинирането на задачите, обратната връзка и обучението (фиг. 6).
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Фиг. 6 Стратегическите карти като основа за действие

Източник: Kaplan R., D. Norton, The Balanced Scorecard: translating strategy into 
action, 1996, tail 1

При  дефинирането  на  картите  се  извършва  процес  на

операционализиране  на  мисията  и  стратегията  до  система  от

показатели  и  целеви  стойности,  конкретизирайки  наичните  и

дейностите за тяхното постигане. Самият този процес се превръща

в тест за предварително формулираните мисия и стратегия, води до

тяхното  по-цялостно  и  задълбочено  осмисляне  и  обикновено  до

внасяне  на  допълнения  и  корекции.  Картите  като  по-достъпен  и

разбираем  документ  в  сравнение  с  документите  за  мисията  и

стратегията са по-подходяща основа за възприемане на идеите за

бъдещето и постигане на консенсус  по тях от широки кръгове на

персонала.
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Модели на картите за оценка

Към края на ХХ век теоретичните разработки и натрупаният опит в

приложението  на  балансираните  карти  позволяват  да  бъде

установен стандарт за задължителните елементи на техния модел.

Стандартът за балансираните карти за оценка  показва тяхната

двойнствена природа като инструмент за измерване и управление

едновременно.Изискването  при разработването  на  балансираните

карти  е  включването  на  показатели  в  тях  да  се  извършва  на

основата  на  съществуващите  причинно-следствени  връзки.  Така

картитепредставят в схематичен и обобщен вид  цялостния модел

на  съответния  бизнес  като система.  Оценъчните  показатели

трябва  да  изясняват  зависимостите  между  различните  сфери  на

дейността  и  да  показват  не  само  резултатите,  но  и  фактори  им

[Kaplan, Norton; 1996]. 

Фиг. 7 Стратегическите карти като система

Стандартът  дефинира  необходимостта  от  следните  дейности  по

структурирането на картите:

 Определят  се  съществените  аспекти  на  дейността  на

организацията ;
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 Изясняват  се  ключовите  фактори  за  успеха на

организацията  и  показателите,  по  които  ще се  измерва

напредъка  и  се  разкриват  причинно-следствените

връзки между тях;

 В  своята  съвкупност  първите  четири  колони  представят

виждането  за  модела  на  успешния  бизнес,  който  е

структуриран в достатъчно операционализиран вид, за да

послужи  като  ориентир  за  действие,  инструмент  зад

измерване  и  анализ  на  отклоненията  в  процеса  на

реализация на стратегията;

 Последните две колони представят предназначението на

картата като планов документ – дефинират се  целевите

стойности  на  ключовите  показатели и  инициативите,

които следва да бъдат осъществени за тяхното достигане.

Още  преди  появата  на  съвременните  балансирани  карти  се

използват  подобни  инструменти,  разкриващи  връзките  между

съвкупности от показатели. Един от най-дълго използваните такива

инструменти  е  tableau  de  bord  4.  Неговото  разработване  започва

още от началото на 30-те години на ХХ век и продължава и до днес,

като  е  най-разпространен  във  Франция  и  в  други  френскоезични

страни [Редченко; 2003]. В tableau de bord се представят два вида

показатели  –  целеви  и  функционални.  Целевите  показатели

използват гледната точка на управлението за целите на компанията

за  съответния  период.  Функционалните  показатели  определят

значенията  на  целите,  като  между  тях  има  причинно-следствена

връзка. (фиг. 8).

4 Буквално може да бъде преведено като “табло за управление” или “приборно табло за 
управление”.
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Фиг. 8 Взаимовръзка между функционални и целеви показатели
в модела tableau de bord

Източник: Редченко К., Показательное несогласие: Balanced Scorecard и tableau
de bord, www. e-xecutive.ru, 2003.

През втората половина на 80-те години на ХХ век tableau de bord

променя значението си на схема за измерване на резултатите от

текущата  производствена  дейност.  Все  повече  започват  да  се

залагат  стратегически  ориентири  на  дейността  като  целеви

показатели,  с  което  то  се  превръща  в  инструмент  за  метриране

степента  на  достигане  на  стратегията,  а  впоследствие  -  и  за

стратегическо управление. Използваният от tableau de bord подход

за представяне на каузалните връзки между показателите и тяхното

структуриране на този етап е по-близко до подхода на „оценъчната

ведомост” на McKinsey, отколкото на Balanced Scorecard. 

Balanced Scorecard от началото на 90-те години на ХХ век в голяма

степен  притежава  идеята  за  множественост  на  целевите

показатели, които се разглеждат поотделно за различните аспекти

на  дейността  и  развитието  на  компанията.  Впоследствие  тази

крайна близост до Теорията за заинтересованите страни е смекчена
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поради  критиките  от  страна  на  привържениците  на  стойностната

ориентация  на  компаниите.  Например  теоретичната  основа  на

Balanced Scorecard е аморфна, защото предоставя на мениджъра

определен брой показатели, които не съдържат общата метрика за

ефективността  на  работата.  Затова  мениджърите,  използващи

системата (която съдържа до 24 показателя и няма информация за

приоритетите),  не  могат  да  вземат  оптимално  целенасочено

решение [Jensen; 2001].

През втората половина на 90-те години на ХХ век съвместимостта

на Balanced Scorecard с Теорията за максимизация на стойността и

съответно със стойностно ориентирания мениджмънт се очертава

най-точно.  Картата се превръща в „двигател”  за управлението на

стойността, защото като система от балансирани показатели ясно и

в детайли показва откъде идва ръстът на доходите, какви клиенти го

осигуряват  и  защо.  Картата  разкрива  ключовите  бизнес  процеси,

върху  чието  усъвършенстване  трябва  да  се  съсредоточи

компанията,  след това  тя  направлява инвестициите  и  работата с

персонала,  развитието  на  вътрешните  системи  на  компанията,

корпоративната  етика  и  климат  [Kaplan;  2003].Ясно  се  вижда

гледанта  точка  на  създателите  на  Balanced  Scorecard  относно

причинно-следствени връзки на равнище аспекти на дейността.

При  практическото  внедряване  на  картата  в  по-голямата  част  от

водещите  компании,  например  в  Xerox  каузалните  връзки  между

целевите показатели на равнище съществени аспекти на дейността

са представени така: „усъвършенстване и обучение на персонала →

вътрешни бизнес процеси → потребители → финансова дейност и

делова среда” (фиг. 9).
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Фиг. 9 Модел Z на Xerox

Източник: Ольве Н., Ж. Рой, М. Веттер, Оценка эффективности деятелности компании (пер.с 

англ.), 2003, с. 192.

В  края  на  ХХ  век  се  налага  променена  теоретична  основа  за

разкриване на причинно-следствените връзки между показателите в

балансираните карти, която се определя като Просветена теория за

максимизация  на  стойността  и  представлява(симбиоза  между

Теорията за заинтересованите лица и Теорията за максимизация на

стойността)  [Jensen;  2001].  Тя  признава  дефинирането  на

нарастването  на  стойността  като  главна  цел  на  компанията,  но

подчертава,  че  тя  не  може  да  бъде  постигната,  без  да  бъдат

отчетени  в  достатъчна  степен  интересите  на  заинтересованите

страни.  Така  се  затвърждава  подходът  на  Balanced  Scorecard  за

априорно поставяне на съществените аспекти на съществуването

на компаниите, като се удовлетворяват и претенциите за постигане

на йерархия на включените в картата показатели. Типичен пример

за оформянето на верига от показатели за измерване на дейността

е  компанията  за  търговия  на  дребно  Sears  Roebuck,  която

проследява  зависимостта  „отношение  на  служителите  →

впечатления на клиентите → доходност на активите (нарастване на

стойността)” (фиг. 10).
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Фиг. 10. Верига „служители – клиенти – печалба” на Sears 
Roebuck

Източник: Ручи А., С. Ким, Р. Куин, Веригата служители – клиенти - печалба на 
Сиърс, Харвард Бизнес Ревю, януари-февруари 1998 г. (цит. по Нийли А., 
Перспективи на развитие на бизнеса, с. 208)

За  да  се  откроят  съществените  причинно-следствени  връзки,

структурата на картите предвижда диференциация на включените

факторни променливи в две групи - ключови фактори на успеха,

които дефинират основните разклонения на дървото от параметри,

и  на  произлизащи  от  тях  показатели,  определящи  дейностите  и

резултатите за реализацията на ключовите фактори на успеха.

Формата на картите придобива следния вид: „мисия, в т.ч. основна

цел → съществени аспекти на дейността → ключови фактори на

успеха  →  ключови  показатели  на  дейността”.  Този  принцип  за

декомпозиране  на  мисията  ясно  проличава  например  от

балансираната  карта  на  банковата  и  застрахователна  компания

Halifax (фиг. 11).
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Фиг. 11 Структура на ключовите фактори на успеха и 
показателите за измерване на дейността в Halifax

Източник: Ольве Н., Ж. Рой, М. Веттер, Оценка эффективности деятелности 

компании (пер.с англ.), 2003, с. 99 (с изменения).

При  изясняването  на  причинно-следствените  връзки  между

ключовите фактори и показателите на успеха трбва да се отчетат

наличните  кръстосани  влияния,  както  и  произтичащите  от  тях

синергични ефекти. В модела Z на Xerox, получената картина на

причинно-следствените  връзки  на  практика  е  далеч  по-

многообразна.
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 Дори един опростен пример за определяне на ключови показатели

и на връзките между тях притежава структура на влияния, която не

следва  плътно  логиката  „обучение  и  ръст  →  вътрешни  бизнес

процеси → потребители → финанси”, което се отнася особено до

разходите  на  компаниите,  които  се  изразяват  в  пълната

себестойност на продукцията (фиг. 12).

Фиг. 12. Причинно-следствени връзки между показателите на 
Balanced Scorecard

Източник: Редченко К., Показательное несогласие: Balanced Scorecard и tableau
de bord, www. e-xecutive.ru, 2003.
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Към  края  на  ХХ  век  благодарение  на  натрупания  опит  в

приложението  на  балансираните  карти  и  най-вече  на  Balanced

Scorecard доведе до възможността да бъде установен стандарт за

техните  задължителни  елементи.  „Той  разкрива  двойнствената

природа  на  картите  като  инструмент  за  измерване  и  управление

едновременно:

 Дефинират  се  съществените  аспекти  на  дейността  на

компанията (колона 1).

 Изясняват се ключовите фактори за успеха на компанията

(колона  3)  и  показателите,  по  които  ще  се  измерва

напредъкът  (колона  4),  и  се  разкриват  причинно-

следствените връзки между тях (колона 2).

 В  своята  съвкупност  първите  четири  колони  представят

виждането  за  модела  на  успешния  бизнес,  който  е

структуриран в достатъчно операционализиран вид, за да

послужи  като  ориентир  за  действие,  инструмент  за

измерване и анализ на отклоненията.

 Последните две колони (колона 5 и колона 6) представят

предназначението  на  картата  като  планов  документ  –

дефинират  се  целевите  стойности  на  ключовите

показатели  и  инициативите,  които  следва  да  бъдат

осъществени,  за  тяхното  постигане  (фиг.  13).  .“   [д-р

Симеонов, О.].
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Фиг. 13. Стандартни задължителни елементи на Balanced 
Scorecard
Измерени

е

)аспект(

1

Причинно-
следствен
и връзки

2

Задачи
(ключови
фактори)

3

Индикатори
(показатели)

4

Цели

5

Инициативи

6

Финанси Печеливш 
ръст на 
бизнеса

Операционна 
печалба

Ръст на 
продажбите

20 % 
ръст

12 % 
ръст

Програма на
ръста

Клиенти Предостав
яне на 
качествен 
продукт

Рекламации на 
стоките

Процент на 
постоянните 
купувачи

Брой продажби 
на клиент

Съкращ
аване с 
50 % на 
година

60 %

2.5

Програма за 
управл. на 
качеството

Програма за 
повишаване 
лоялността

Вътрешни 
процеси

Повишаван
е 
качеството
на произв. 
линии

Процент 
продукция от 
първокласни 
линии

Равнище на 
складовите 
запаси

70 % 
след 3 
год.

Програма за 
развитие на
пр-вото

Обучение 
и ръст

Обучение 
на 
персонала

Процент на 
развитие на 
стратег. въз-
можности 

1 год.- 
50 %
2 год.- 
75 %
5 год.- 
90 %

Стратегичес
ки план за 
развитие на 
навиците

Автоматизац
ия на 
произв. 
планиране

Източник: Balanced Scorecard Functional Standards, Balanced Scorecard 
Collaborative, www.bscol.com, с незначителни изменения.
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Постепенно практиката по прилагането на балансираните карти за

оценка  започва  да  се  обогатява  с  въвеждането  на  тяхна

йерархична  структура,  която  пронизва  всички  равнища  на

предприятието, в т.ч. достига до индивидуално равнище (фиг.14). 

Фиг. 14. Хипотетичен йерархичен модел на балансираните
карти в машиностроително предприятие

Така картата се превръща не само в инструмент за измерване на

причинно-следствените връзки между показателите на различните

йерархични равнища, но и в инструмент за “проникване” и контрол

на стратегията във всички  структурни  звена на предприятието.  В

зависимост  от  особеностите  на  предприятията,  изготвянето  на

картите започва “отгоре-надолу” или “отдолу-нагоре, като и в двата

случая  картите  на  различните  равнища  взаимно  се  допълват  и

актуализират в процеса на своето разработване и прилагане.

Използването на балансираните карти, е характерно и за схемите за

оценяване  на  бизнеса,  които  се  използват  на  обществено  и

държавно  равнище.  Сред  най-известните  примери  са  премията

„Деминг”  (Япония  и  Азия),  наградата  „Болдридж”  (САЩ),
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Европейската награда за отлична дейност на European Foundation

for Quality Management. Те надхвърлят измерването на финансовите

резултати,  като  се  стремят  да  обхванат  по-широко  количество

причинно-следствени показатели на компаниите, отделя внимание

на  качеството  на  управлението  и  на  общественото  влияние  на

бизнеса, като самите корпоративни карти също попадат в предмета

на оценката. 

Структурирането на ключовите фактори и показатели на успеха в

моделите на наградите търпи непрекъснато промени. Оценките се

формират, като се дават относителни тегла за факторните влияния

на включените в схемата показатели, които представят вижданията

на  титулярите  на  наградите  за  каузалните  връзки  в  модела  на

бизнес (фиг. 14).

Фиг. 14. Модел за отлична дейност на EFQM

Източник: European Foundation for Quality Management (1998), Цит. по Ольве Н., Ж. Рой, М. 
Веттер, Оценка эффективности деятелности компании /пер. с англ./, 2003, с. 145, с изменения.
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Отразяването  на  причинно-следствените  връзки  в  балансираните

карти се извършва и като в дълбочина се преминава през цялата

организационна структура. 

Друг  модел  на  Балансираната  карта  за  оценка  е  техниката  за

Мониторинг  на  Нематериалните  активи  (Sveiby,  1997)  ,  която

използва три категории:

 Човешката  компетентност разглежда  стойностите,  опита,

социалните умения и образованието на служителите, никой от

които не е „собственост” на организацията.  

 Външна  структура –  разглежда  как  организацията  се

възприема от външната среда, като се имат предвид фактори

като  запазени  марки,  имена  на  марки,  имидж,  и  връзката  с

клиенти, доставчици, партньори и други.  

 Вътрешна структура – разглежда онези елементи, които са

собственост  на  организацията  като  бази  данни,  процеси,

модели, документи, патенти и търговски тайни.(фиг.15) 

 Фиг. 15. Техника за Мониторинг на нематериалните активи

3. Връзка между мисия, цели и перспективи на бинеса
От идейния  модел  на  системата  “Балансирана  точкова  схема  на

Каплан и Нортън” или още “Балансирана система от показатели за

измерване  и  оценка  на  бизнеса”  се  вижда,  че  за  всяка  една
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перспектива се прави оценка на целите, показателите, задачите и

инициативите, необходими за нейното развитие и усъвършенстване.

Освен това съществуват много тесни връзки и зависимости между

мисия, целии основни перспективи на бизнеса (фиг.16):

Фиг.  16.  Преки  и  обратни  връзки  между  мисия  ,  цели  и
перспективи на бизнеса

1)Финанси – за да се повиши печалбата и активите (богатството), е

необходимо да се повиши рентабилността на продажбите;

2)Потребители – по отношение на потребителите за да се увеличи

пазарният дял на фирмата, е необходимо да нараства процента на

лоялните  потребители,  а  това  се  осъществява  чрез  повишаване

процента на удовлетворените потребители;

3)Вътрешни бизнес процеси – чрез тях трябва да се увеличи обема

на  производството,  повиши  качеството  и  да  се  увеличи

ефективността на производството;

62



4)Обучение  и  развитие  на  човешките  ресурси  –  за  по-добро

развитие е необходимо да се повиши мотивацията на персонала и

квалификацията им.

Системата на Каплан и Нортън “Балансирана карта за оценка на

резултатите(БОКР)” дава възможност да се обвържат по вертикала

и  хоризонтала  всички  аспекти  на  мениджърския  процес  в  едно

единно цяло (фиг. 17 и фиг. 18).

По вертикала обхватът е от разработване на мисията ( визията) или

идеала  нафирмата  до  крайната  реализация  на  оперативните

планове и програми:

 Мисията  (идеалът) е  перспективният  възглед  за  бъдещото

развитие на компанията. Неговата цел е да води, контролира и

стимулира дадената организация за реализиране на общата

концепция за развитието й в бъдеще. 

 Перспективите – чрез тях цялостното виждане за идеала се

разбива  (декомпозира)  в  няколко  направления  (групи

перспективи). 

 Такива  са  :  перспективата  за  обучение,  повишаване

квалификацията  на  персонала,  перспективата  за  бизнес

процесите  и  развитието,  клиентската  перспектива  и

финансовата перспектива.

 Стратегическите цели: виждането за идеала се изразява чрез

многобройни по-специфични стратегически цели в посочените

по-горе  четири  основни  перспективи  и  те  служат  като

ориентири по пътя към идеала.

 Критични  фактори  за  успех:  това  са  факторите,  които  са

решаващи за постигането на успех на компанията.
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 Стратегически  критерии:  това  са  критичните  мерки,  които

обезпечават реализирането на стратегическото направление.

Те изразяват минималните изисквания за ниво на факторите,

които  са  критични  (решаващи,  значими)  за  успеха  на

компанията.

 План:  системата трябва да даде отговор какъв трябва да е

той,  за  да  успее  компанията  и  да  реализира  своя  идеал.В

хоризонтален  разрез  системата  обхваща  измерването  на

дейността  и  развитието  на  бизнеса  в  четири  основни

направления:  финанси,  потребители,  вкл.доставчици,

вътрешни бизнес процеси и персонал (служители).

 За измерване на  дейността  (нейното  състояние  и  развитие)

във всяко от разгледаните основни направления (перспективи)

се  използва  система  от  обобщаващи  и  частни,

количествени и качествени показатели.

 Обобщаващите  показатели  във  всяка  група  индикатори  са

обвързани в система.

За всеки показател, използван в системата се определят следните

параметри  (фиг.17),  а  именно:  цел,  формула  за  изчисляване,

източник на информация, периодичност на наблюдение, отговорник

и зона  за  особено наблюдение  –  норматив,  под  които  се  налага

особено внимание и наблюдение на показателя.

Фиг. 17. Вертикални и хоризонтални връзки на цялостния 
мениджмънтски процес
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Фиг. 18. Основни параметри, определяни за всеки показател на 
системата.

1 Стратегическа цел
2 Показател
3 Формула за изчисляване
4 Източник за установяване

равнището на показателя
5 Периодичност на 

наблюдение
6 Наблюдаващо лице
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7 Зона на особено внимание
8 Регистрация и анализ на

отклоненията между план 
и
отчет

9 Тревожна симптоматика
10 Задачи и инициативи

Обобщаващите (ключови) показатели във всяка основна 

перспектива са

обвързани в система.

Ключови показатели за финансово направление са:

 нетна рентабилност на база продажби) (PM);

 обращаемост на активите (OM);

 финансов ливъридж ( LR);

 данъчно бреме (NI / EBT);

 лихвено бреме (EBT / EBIT);

 операционна (оперативна) рентабилност (EBIT/ NI);

 възвръщаемост на активите (капитала) – (ROI)

 възвръщаемост на акционерния капитал (ROE).

Спомагателни (първични) показатели:

 чиста печалба (NI);

 акционерен капитал (CE);

 общи активи (TA);

 нетни приходи от продажби (NS);

 печалба преди данъци (EBT);

 печалба преди лихви и данъци (EBIT).
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На  базата  на  спомагателните  (първичните)  показатели  се

изчисляват  крайните,ключови  финансово-икономически

показатели.Най-важните,  обобщаващи  ключови  финансово-

икономически показатели са :

възвръщаемост на активите (капитала)- (ROI) и възвръщаемост на

собствения  капитал  -  (ROE).  Останалите  крайни  финансови

показатели за факторни по отношение на обобщаващите и връзката

между  тях  е  от  мултипликативен  вид.Три  факторният  модел,

изразяващ  зависимостта  на  обобщаващия  показател

“Възвръщаемост  на  собствения  капитал”  (ROE)  от  факторните

показатели има следния вид:

Възвръщаемост на (собствения) акционерния капитал:

Пет факторният модел,  изразяващ връзката между обобщаващия

показател

“Възвръщаемост на собствения капитал” и факторните показатели

има следния вид:
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където:

ROE – възвращаемост на акционерния капитал;

ROI – възвращаемост на активите;

R – лихвен процент;

СЕ – собствен капитал;

NI – чиста печалба;

TA – общи активи;

NS – нетни приходи от продажби;

PM – рентабилност на приходите от продажби;

ОМ- обращаемост на активите;

LR – финансов ливъридж или коефициент на мултипликатора на 

собствения капитал (К мулт);

EBT – печалба преди данъци;

EBIT – печалба преди лихви и данъци;

Моделът, изразяващ зависимостта между “Възвръщаемостта на 

собствения капитал”, възвръщаемостта на целия капитал, лихвения 

процент (r ) и капиталовата структура (привлечен/ собствен капитал 

(ПК/СК) на фирмата има следния вид:
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Ако ROI – r > 0 e основание за привлечен капитал.

Ако ROI – r < 0 e основание за намаляване или увеличаване на 

привлечения капитал.

Възвръщаемост на продажбите (ROS - Return on Sales)

ROS = Печалба за годината след данъчно облагане÷Приходи от 
продажби 
Целта е да се измери каква част от печалбите зависи от 

големината(обема, маржа) на всяка единица продажби.

Възвръщаемост на капитала (Return on Capital)

ROC = Печалба за годината преди данъчно облагане÷Средния общ 
капитал
Информира за успех(възвращаемостта), постигнат по отношение на 

общия капитал.

Възвръщаемост на вложения капитал (Return on Capital 

Employed)

ROCE = Оперативен резултат преди данъчно облагане÷Средния 
общ капитал – безлихвени задължения
Развитие на ROC, с подобна функция и голямо значение в 

практиката.

Възвръщаемост на инвестицията (Return on Investment)

ROI =  Печалба за годината след данъчно облагане и 
лихви÷Средния общ капитал
За разлика от показателя възвращаемост ROC не се отчита ефекта

от  лихвата и  по  този  начин  собствения капитал  и  привлечения

капитал  се отчитат заедно като единица от инвестицията. Висока

значимост в практиката.
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Този  модел  дава  възможност  бързо  да  се  установи  при  дадена

капиталова

структура  и  дадено  ниво  на  лихвения  процент  каква  ще  бъде

възвръщаемостта на собствения капитал или да се установи коя е

оптималната  капиталова  структура  при  дадено  ниво  на  лихвения

процент,  при  което  ще  се  максимизира  възвръщаемостта  на

собствения капитал.

Вътрешните  бизнес  процеси са  другата  основна  перспектива,

която подлежи на измерване и оценка.

Това направление обхваща измерването и оценката на цялостната

вътрешна организация на фирмата. Значимостта на измерването на

дейността  в  това  направление  произтича  от  постановката,  че

устойчивото развитие на всяка организация е преди всичко резултат

от  нейното  модернизиране  и  иновациите.  Усъвършенстването  на

вътрешните  бизнес  процеси  намира  израз  в  повишаване  на

операционния  контрол,  въвеждането  на  прогресивни  технологии,

взаимодействие между сътрудниците и др.

По-важни ключови показатели, които са обект на измерване и 

оценка са:

-производителността на труда;

-обращаемост на запасите;

-дял на разходите за информационните технологии към 

административните

разходи;

-индекс на конкурентоспособност;

-среден срок между заявка и изпълнение на поръчка;

-дял на своевременно изпълнените поръчки;

-средна продължителност за разработване на нов продукт.
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Някой от тези показатели, като например показателя “Индекс на 

конкурентоспособността” се изчисляват на база няколко (примерно 

10) частни показателя. 

Нововъведенията  и  повишаването  на  знанията (иновации  и

развитие) са другият основен индикатор (направление, перспектива)

за  измерване  и  оценка  на  фирмената  дейност,  чрез  който  се

акцентира  върху  персонала  на  фирмата  и  неговите  творчески

способностти, като решаващ фактор за усъвършенстване, развитие

и  конкурентоспособност.  По-важни  (ключови)  в  тази  група

показатели са:

-инвестиции в подготовката и обучението на персонала;

-дял на разходите за изследване и развойна дейност;

-продължителност на проектите за изследване и развойна дейност;

- инвестиции за разработване на нови пазари;

-мотивационен индекс;

-индекс на доверие на персонала и др.

Нивото на последните два показателя се определя на база оценките

по 10 други по-аналитични показатели.

Фиг. 17. Основни критични показатели за фактора Обучение и 
развитие
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В другата основна перспектива “Потребители” по-важни (ключови) 

показатели за измерване и оценка са:

- пазарен дял;

- разходи за маркетинг;

- индекс на броя на потребителите;

- индекс на неудовлетвореност на клиентите и др.

По-важни спомагателни показатели са :

-индекс на търговската марка;

- разходи за обслужване на един потребител;

-брой загубени клиенти;

- брой рекламации;

- годишен обем на продажбите на един клиент и др.

Систематично това е показано на фиг.18

Фиг. 18. Основни критични показатели за фактора 
„Потребители“
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“Балансираните карти за оценка на резултатите на Каплан и Нортън

(БОКР)”намират  много  широко  приложение  в  целия  свят.  Много

фирми ги развиват и усъвършенстват или пригаждат за приложение

във  своите  организации,  като  ги  привеждат  в  съответствие  със

особеностите на своята дейност.

Обобщение на причинно-следствените връзки в една 
Балансирана карта

Всички елементи на една Балансирана карта за оценка образуват

структура,  която  спомага  за  изпълнение  на  ктакосрочните,

средночсроните и дългосрочните цели на една компания. Връзките

между различните цели, които могат да бъдат постигнати и тяхното

взаимно влияние е показано на фиг. 19

Фиг. 19.Причинно-следствени връзки между целите 
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Въвеждане на Балнсираната карта за оценка в управлението
Използването  на  една  Балансирана  карта  в  бизнеса  на  дадена
компания не завършва само с неното създаване. Въвеждането  е
един цялостен процес, който трае от 3 до 5 години, а понякога е
дори и неосъществим за някои компании. Процеса по въвеждане е
представен схематично на фиг. 20

Процес на въвеждане на Балансираната карта за оценка 
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Поставянето на основи на проекта включва: определяне на екип за

съставяне на картата (обикновено това е по един представител на

всеки  отдел  от  компанията,  като  целта  е  единно  да  се  вземат

решения кои са най-важните цели, които да бъдат използвани за

нея),  определяне  на  срокове  за  извършването  й,  бюджета  за

изпълнението й. 

Втората стъпка е изясняване на стратегията – всеки от компанията

трябва да е наясно каква точно е стратегията , за да може да си

представи какви биха били единичните цели, които да доведат за

нейното  постигане  (изясняването  на  визията  и  стратегията  на

компанията). Обикновено визията се разглежда като представа за

мястото на компанията в бъдещия свят,  което се възприема като

целеви  ориентир  за  действие.  На  тази  основа  се  изяснява

стратегията като комплекс от действия за реализация на мисията.

Изясняване на целите и връзките между тях – при провеждане на

семинара  за  създаване  на  Балансираната  карта  за  оценка  (BSC

Workshop) екипа по време на дискусия стига до идентифиситрането

на самостоятелните цели за всяка от четирите сфери от картата и

се уточняват какви са връзките между тях, т.е. как постигането на

една  цел  влияее  върху  постигането  на  друга.С  други  думи-

разработват се ключовите аспекти на дейността на компанията и

стратегическите  цели  за  всеки  един  от  тях.  Възприемат  се  или

допълнително  се  детайлизират  и  обогатяват  схващанията  за

съществените аспекти (“финанси”, “потребители”, “вътрешни бизнес

процеси”,  “ръст  и  обучение”),  вижданията  от  стратегията  се

конкретизират  за  всеки  от  аспектите,  и  на  тази  основа  се

формулират стратегическите цели за всеки от тях.
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Постигането  на  консенсус  и  разбиране  по  тези  въпроси  е  много

важно за въвеждането на Балнсираната карта в работния процес,

защото много  компании се провалят  точно на  този  етап  и нямат

успех, дори и при използването на такава карта.

Идентифициране на ключовите показатели (ключовите фактори на

успеха във всеки от съществените аспекти на дейността) – за всяка

цел  се  идентифицитрат  до  3  показателя,  които  са  избрани  от

служителите.  Изясняват  се  причинно-следствените  връзки  между

показателите,  характеризиращи  овладяването  на  ключовите

фактори на успеха и се дефинират показателите с най-съществено

влияние.  Изготвя  се  картата  на  компанията,  в  която  се  посочват

съществените  аспекти,  ключовите  фактори  на  успеха,  ключовите

показатели и причинно следствените връзки между тях,  целевите

стойности  на  ключовите  показатели  за  периода  и  инициативите,

които трябва да бъдат реализирани за тяхното достигане.

Поставяне на целеви стойности и действия за постигане – за всеки

показател  се  определя  и  целева  стойност  и  според  нейното

изпълнение  се  определя  степента  на  постигане  на  всяка

цел.Определят  се   и  отговорници  за  постигане  на  всяка  цел  и

определените  действия(специфични  функции  и  задачи).

Разработването  на  картите  на  подразделенията  се  основава  на

техниките и технологиите, които се използват за разработването на

картата на компанията.

Съставянето  на  план  за  действие  е  последната  стъпка –  коя

дейност в какъв срок трябва да бъде свършена и какви са нените

извършители, отговорни лица. Разработва се план за внедряването,

който предвижда мероприятия за разясняване, обучение, мотивация

и контрол.
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Програмите  за  внедряване  на  балансираните  карти  се

осъществяват  под  непосредственото  ръководство  и  с  прекия

ангажимент на висшия мениджмънт, ангажират се широки среди от

персонала  на  всички  равнища  и  обикновено  са  с  период  на

продължителност от няколко месеца.(фиг.21)

Фиг. 21. Етапи по внедряване на Балансирани карти за оценка
 

Етап Описание на
видовете

работа

Използвани подходи
и методи

Ориентировъчно
време за

изпълнение
1 Определяне на 

характерните 
особености и 
пътища за 
развитие на 
отрасъла и 
ролята на 
компанията в 
него.

Интервюта с възможно
повече респонденти 
във и извън 
компанията за 
получаване на 
максимално обективни
резултати. Изследване
на положението в 
отрасъла и 
тенденциите на 
неговото развитие.

1-2 месеца.

2 Разработване и
потвърждаване 
на визията на 
компанията.

Съвместен семинар на
формалните и 
неформалните лидери
на компанията.

1-2 семинара с 
продължителност 
1-2 дни всеки.

3 Определяне на 
ключовите 
аспекти на 
дейността на 
компанията.

Съвместен семинар на
топ-мениджърите, 
членовете на 
инициативната група 
за внедряване и хора 
с опит във 
внедряването на 
картите.

1-2 дни.

4 Детайлизация 
на мисията на 
компанията за 
ключовите 
аспекти на 
дейността и 

Семинар в състава от 
етап 2.

2-3 дни заедно с 
етап 5.
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определяне на 
стратегическите
цели.

5 Определяне на 
ключовите 
фактори на 
успеха.

Семинар в състава от 
етап 4.

2-3 дни заедно с 
етап 4.

6. Разработване 
на система от 
показатели, 
разкриване на 
причинно-
следствените 
връзки, 
съгласуване на 
дългосрочните 
и 
краткосрочните 
цели.

Семинар в състава от 
етап 4, ако това е 
възможно. Някакво 
прекъсване между 
тези етапи е полезно.

Влиза в периода, 
посочен за етап 5,
а в противен 
случай 1-2 дни.

7 Разработване 
на 
корпоративна 
карта.

Топ-мениджърите и 
инициативната група 
по внедряването 
(желателно при 
участието на 
консултанти, имащи 
предварителен опит в 
работата по такъв род 
проекти) определят 
формата и 
съдържанието на 
картата.

1-2 дни

8 Разработване 
на формата и 
системата от 
показатели за 
картите на 
отделните 
подразделения.

Под ръководството на 
инициативната група 
по внедряването се 
определят 
подразделенията, 
отговарящи на 
изискванията към 
пилотните 
подразделения по 
проекта. Предпочита 
се във всяко 

2 месеца и 
повече. 
Семинарът във 
всяко 
подразделение – 
1-2 дни.
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подразделение в 
работата да участват 
максимално 
количество 
сътрудници; 
оптималната форма 
на работа е 
семинарът. Топ-
мениджърите 
контролират и 
координират процеса. 
Особено важна е 
помощта на опитни 
консултанти при 
идентифицирането на 
ключовите фактори на 
успеха и разработване
на системата от 
показатели

9 Определяне на 
конкретните 
цели.

Предложения на 
отговорниците за 
реализация на проекта
на равнище отделно 
подразделение.

Не се определя.

10 Разработване 
на плана от 
мероприятия.

Готви се от 
инициативната група 
за всяко 
подразделение.

Не се определя.

11 Внедряване на 
картите.

Постоянен контрол 
под ръководството на 
топ-мениджърите.

Не се определя.

Източник: Ольве Н., Ж. Рой, М. Веттер, Оценка эффективности деятелности 
компании /пер.с англ./, М., 2003, с. 64-65.
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Систематизирана последователност на стъпките, които ще ви 

помогнат да разработите балансирана карта:

 Попитайте се какви са визията и стратегиите ви.

 Разгледайте факторите за успех, които могат да се определят 

и реализират чрез тази стратегия. 

 Формулирайте целите си на базата на тези фактори.

 Те трябва да са измерими. За тази цел се определят 

индикатори (ключови показатели), например печалбата ви.

 Последната стъпка е най-важната. Трябва да осъществите 

мерките, за да достигнете целевата стойност на ключовия 

показател.

В някои компании се съставят и Балансирани карти за оценка на

успеха на всеки отдел или екип от фирмата.

Фиг.  22.Въвеждане  на  допълнителни  Балансирани  карти  за
отделите
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Заключение – представяне на бизнеса във вид на карта

Ключово  значение  в  разработването  и  внедряването  на

балансираните  карти  има  практическата  реализация  на

концепцията  за  “учещата”  организация.  Практически  се

осъществява процес на споделяне на интелектуални модели, т.е. на

представи за успеха  и на пътя до него,  в  който участват широки

кръгове  от  персонала.  От  една  страна  този  процес  обслужва

изработването  на  балансираните  карти  на  всички  равнища.

Използват се знанията и опита на множество членове на персонала

за  изработването  и  оценката  на  множество  хипотези  за

измеренията, факторите и показателите за успеха на компанията и

нейните  подразделения.  От  друга  страна  процесът  на

разработването на картата създава важни предпоставки за нейното

внедряване. Широкото обсъждане цели постигането на консенсус по

окончателните  параметри  на  картите  и  реализиране  на  обратно

влияние  върху  индивидуалните  интелектуални  модели.  С  което

картите се утвърждават и възприемат с убеденост като ръководство

за действие.

Методът  на  балансираните  карти  предлага  цялостен  и  подробен

преглед  на  ефективността  на  фирмата  чрез  поставяне  на

стратегическите цели в специфични измерения, които трябва да са

изравнени с визията на фирмата. Следователно картата „придава

особено  значение  на  визията,  стратегията,  исканията  на

конкуренцията  и  нуждата  да  се  поддържат  фирмите  с  поглед  и

движение  напред  –  вместо  по-традиционното  фокусиране  върху

контрола." Brander Brown
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Според Питър Дракър мениджерите на всяка организация трябва по

един съкратен начин във вид на карта да представят своята “теория

за  бизнеса”  който  ръководят,  т.е.  да  представят  своите  идеи,

виждания, и преценки, заложени в тяхната стратегия за развитие на

дадена организация.

Сполучлив начин за такова представяне на бизнеса е във вид на

карта. Разработването на картата за представяне на теорията за

бизнеса става, като се задават въпросите “какво” и “ как”, отговорите

на които въпроси се подреждат един под друг.  Тези действия се

повтарят, докато се получи йерархична поредица от “какво” и “как”

във вид на схема (модел),  изразяващ идеята на мениджмънта за

целите, резултатите и начина на тяхното достигане (фиг.23).

Разгледаният инструментариум от модели и схеми за измерване на

бизнеса,  получил  широко  разпространение  в  практиката  на

развитите страни, е важна предпоставка и надеждно средство за по-

нататъшно усъвършенстване на неговото управление.

Фиг. 23. Представяне на бизнеса във вид на карта.
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Управление на качеството. Метод Six Sigma  

Венцислав Витанов

Съвременните  изследвания  показват  ,че  усилията,  които

правят  организациите  за  подобряване  на  качеството  на

произвежданите продукти или извършваните услуги, са печеливши

по отношение на финансовите резултати и удовлетвореността на

клиентите5.  Затова  качеството  и  неговото  управление  се

възприемат като съществена част от бизнеса и заедно с това се

създават различни системи за управление на качеството, които се

включват  в  стратегическите  и  оперативните  планове  на  дадена

фирма.В  това  есе  ще  бъдат  накратко  засегнати  някои  различни

методи за управление на качеството, като по-специално внимание

ще бъде отделено на  метода  Six  Sigma  и  ще бъдъде разяснено

какво точно представлява.

Същност на управлението на качеството 

Управлението на качеството представлява процес, включващ

управленските  функции  планиране  и  вземане  на

решения,организиране,мотивиране  и  контрол,  насочени  към

дейностите и ресурсите в организацията с цел постигане на пълно

съответствие  между  крайните  резултати  от  дейността  и

стандартизираните изисквания за целта.6

Според  стандартите  на  Международната  организация  по

стандартизация-ISO, качество е „степента, до която съвкупността от
5 Харизанова,Маргарита, Мениджмънт „Авангард Прима“,стр.230 С,2011
6 Мирчев, Милчо, Организационно поведение  „Авангард Прима“, стр. 296 С, 2007
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присъщи  характеристики  удовлетворяват  изискванията“.  Според

ISO 9000:2000 управление на качеството е „ координирани дейности

за  насочване  и  контрол  на  една  организация  по  отношение  на

качеството “.

С развитието на концепцията за управлението на качеството

са  свързани  различни  модели,  прилагани  на  практика  в

организациите. Такива модели са : моделът на Деминг, моделът на

Джуран, моделът на Фигенбаум, моделът на Ишикава, моделът ма

Имей  и  други.  Към  други  спадат  така  наречените  съвременни

подходи за управление на качеството. Методът Six Sigma може да

се разглежда като един от тях. 

Същност на концепцията Six Sigma 

В края на 80-те години на ХХ-ти век компанията Motorola с нейния

изпълнителен  директор  (по  това  време Боб  Галвин  )  формулира

основните принципи и понятия на концепцията. Тогава компанията

си  поставя  амбициозната  цел  в  рамките  на  четири  години  да

увеличи  десетократно  производителността  при  едновременно

намаляване нивото на брака 100 пъти. Като резултат от проучвания,

собствени разработки и практически усилия се появява една от най-

перспективните  днес  концепции в  мениджмънта.Също  така

компанията декларира по документи ,че с въвеждането на метода

Six  Sigma  е  постигнат  успеха  от  спестяването  на  16  милиарда

долара7.
7 History of Six Sigma , 2010 , http://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/history/history-six-sigma/
 SixSigma http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82_
%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BC
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 Six  Sigma  представлява  процес,  сбор  от  инструменти  и

разбиране на висшето ръководство за качеството, като пряк път към

рентабилността.Концепцията  също  може  да  бъде  наречена  и

философия на качеството, базирана върху агресивни краткосрочни

цели при формиране на дългосрочна перспектива, като под цели 

Подходът Six Sigma осигурява : 

 Определяне  на  всички  процеси  в  едно  производство,  които

влияят на качеството ;
 Откриване на дефектите при изпълнение на тези процеси ;
 Измерване  на  всеки  процес/операция  и  също  така  търси

възможности за подобряване на тези процеси .

Приложението на методът Six Sigma зависи от ръководството в

дадена  организация  като  то  залага  резултатите,  които  желае  да

бъдат постигнати с провеждането на Six Sigma . Всичко това говори

и за йерархия на участниците в метода. На  Фигура 4.1 могат да

бъдат проследени участниците в процеса на концепцията .

%D0%B0
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Самото  название  (Sigma) идва  от  латинската   азбука  и  се

използва  като    статистически  термин,  параметър  за  измерване,

който още се нарича средноквадратично (стандартно) отклонение.

Когато  тази  буква  се  използва  в  бизнеса,  тя  указва  броя  на

дефектите  на  изхода  на  процеса  и  определя  доколко  дадения

процес се отличава от съвършения. Ако бъде достигнато нивото от

Six Sigma, това означава, че на 1 000 000 (изделия) възможности  от

протичането на даден процес ще има само 3,4 дефектни .

 Чрез  прилагането  на  метода  Six  Sigma  се  има  за  цел:

Съкращаване на времето на производствения цикъл;
 Повишаване на печалбата.

В  по-долу  представената  таблица  са  показани  нивата  сигма,

които  са  определени  от  Motorola  (с  използване  инструменти  на

статистиката  и  обсъждани  многократно  в  печатните  издания  на

компанията):
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Фиг. 4.2 

 

Прилагането на общ еталон за измерване, позволява да се поставят

достижими краткосрочни и дългосрочни цели по качество и да се

измерват съответните резултати.

Параметърът сигма е бил разработен, за да помогне :

 Да  се  формулират  показатели  на  дейности  касаещи

потребителя,  за  които  те  плащат  реални  пари.  Много  от
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Сигма Брой

дефекти

на милион

събития

Ниво на качеството

2 σ 308700.0 Неконкурентоспособно

3 σ 66810.0 Средно по отрасли

4 σ 6210.0 Високо ниво

5 σ 233.0 Световен клас

6 σ 3.4 Ниво на

конкурентоспособност



използваните  от  компаниите  показатели  (работно  време,

разходи,  обем  на  продажбите  )  изобщо  не  интересуват

потребителя. 

  Да се създаде единен метод за измерване и  сравнение на

различни процеси. Използвайки скалата сигма, всеки може да

сравни производителността на съвършено различни процеси -

примерно изработка на заготовки и доставка на мебели. 

Разбирането на показателя сигма и неговото значение започва от

момента, когато се установи какво точно желаят потребителите. На

езика  6  сигма  изискванията  и  очакванията  на  потребителите  се

считат критични за качеството и от там за успеха на компанията.

Характеристики на 6 сигма : 

 Активно участие  на висшето ръководство в проектите "шест

сигма";
 Мениджмънт на база анализ на факти и данни;
 Ориентация на всички нива в организацията към потребителя; 
 Процесна ориентация на всички видове дейност;
 Разрушаване на организационните бариери;
 Единна методология за решаване на проблемите

 

Базови положения на концепцията Six Sigma8:

1. Броят дефекти на единица продукция и броят дефекти на 1

милион събития представляват стандартно измерване,  което
8 Туджаров, Христо, Шест Сигма ,Базови приложения на концепцията,2008, 
http://tuj.asenevtsi.com/6S/6S20.htm
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може  да  бъде  приложено  към  всички  аспекти  на  всяко

предприятие:производство ,услуги, администрация

2. Задължително  е  провеждане  на  интензивно  обучение  на

персонала с последващо разгръщане на проектни екипи за:

 Повишаване на рентабилността;
 Съкращаване на производствени и други дейности; 
 Съкращаване времето на производствения цикъл.

3. Важно е използването на корпоративни спонсори, отговарящи

за дейността на проектните екипи. Тези спонсори осигуряват

механизми, необходими на екипите, за да:

 Преодолеят съпротивление на промените;
 Получат допълнителни ресурси;
 Удържат екипите от  отклоняване от стратегическите цели

на организацията.

4. В  рамките  на  програмата  по  внедряване  на  Six  Sigma се

провежда  подготовка  на  квалифицирани  експерти  по

подобряване  на  бизнес  процесите  (наричат  ги   «зелени

пояси», «черни пояси» и «водещи черни пояси»). Те трябва да

умеят да прилагат качествени и количествени инструменти за

усъвършенстване  на  процесите,  с  цел  достигане

стратегическите цели на бизнеса.

5. Всички показатели за измерване на процеса се идентифицират

предварително,  като  техните  значения  трябва  да  отразяват

резултатите  от  бизнеса  преди  и  след  промените  ,  както  и

ролята им в крайния резултат. 
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6. Поставят  се  цели   (задачи),  ориентирани  към  величина  на

подобрение с един порядък ( 10 пъти) по-високи.

7. Обучението  и  внедряването  на  концепцията  продължава  от

една до три години. В този период сертифицирани експерти по

подобряване на бизнес процеси ръководят проектните екипи. 

Проактивно управление 

Чрез  провеждането  на  метода   Six  Sigma  се  цели  да  се

постигне т.нар. проактивно управление (изпреварване на събитията

с действия) т.е. предотвратяване на проблемите още преди тяхното

появяване.  За  да  се  постигне  това  проактивно  управление  е

необходимо да се вземат под внимание няколко ключови фактора : 

  1)  Клиентно-ориентиран подход -  Всички подобрения ,  които се

правят  на база на приложението  на метода  Six  Sigma  трябва да

удовлетворяват  изискванията  на  клиента  и  какво  той  очаква  от

дадения продукт / услуга ( виж Фигура 4.1 ) 

2)  Управление  на  базата  на  данни  и  факти   -  Това  включва

изясняване  на  това,  кои  критерии  играят  ключова  роля  в

измерването на ефективността на организацията , както и анализ и

обработка  на  данни,  която  се  извършва  така,  че  на  база  на

ключовите променливи да се оптимизират резултатите.

  3) Ориентация към процесите - Всяко действие или операция се

разглежда  като  процес.  Независимо  дали  става  дума  за

проектиране на продукти, измерване на резултати, повишаване на
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ефективността,  удовлетворяване  на  потребителите  или  за

управление на организацията като цяло, основния принцип остава

неизменен: Процесът е двигател на успеха. 

  4)  Сътрудничество  без граници  -  Ефективното  сътрудничество

както  вътре  в  организацията,  така  и  между  организациите,  е

изключително  важно.  Всеки  ден  се  губят  огромни  суми,  поради

отсъствие на съгласуваност, даже наличие на враждебност между

групи, които трябва да работят заедно в името на общото дело –

създаване  на  добавена  стойност  за  клиента.Six  Sigma създава

обстановка  и  управленски  структури,  благоприятстващи

ефективната работа в екип. Позволява на сътрудниците да видят

своята роля в организацията и в нейната перспектива

Фиг.4.3
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Причини за успех на Six Sigma 9 

В литературата  се  разглеждат  различни  причини  за  успеха  на

концепцията Six Sigma, като най - общо ключовите фактори за успех

могат да се сведат до следното:

 Висока  степен  на  организираност  –  цялата  дейност  се

провежда в рамките на проекти, всеки от които има установени

цели,  срокове,  бюджет,  разпределение  на  правата  и

отговорностите и оценен риск, подробно деловодство и т.н. 

 Ориентация  към краен  финансов резултат.  нито един проект

не  получава  одобрение,  ако  не  е  определен  неговия  краен

резултат във вид на печалба 

 Наличие  на  изградена  инфраструктура  –  обезпечаване  на

дейността по усъвършенстване с необходимите ресурси.

 Използване на интегриран подход – обединява ориентацията

към процесна организация с по-пълно използване на човешки

фактор10

 Обединяване  на  инструментите  за  усъвършенстване  в  една

система – ефективно използване на известни и мощни методи

с помощта на добре обучени екипи. 

 Подреден  във  времето  и  доказал  се  в  практиката  подход

 (цикъл   MAIC) ,  за  реализация  на  проекти  по

усъвършенстване

9 Туджаров, Христо, Шест сигма,Причини за успеха на концепцията,2008 
http://tuj.asenevtsi.com/6S/6S20.htm
10 Advantages of Six Sigma,2014, http://www.sixsigmaonline.org/six-sigma-training-certification-
information/articles/the-advantages-that-six-sigma-companies-have-over-their-competitors.html
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 Лидерство и активна позиция на топ мениджмънта.

 Приемане  на  решения,  базирани  на  факти,  а  не  на

предположения – развита информационна система.

 

 Маршрутна карта Six Sigma ( Методология ) 

При  реализация  на  концепцията  се  използва  следната

последователност:

1. Идентификация на ключови процеси и потребители; 

2. Определяне на очакванията на потребителите; 

3. Измерване на текущите резултати; 

4. Разполагане  на  приоритетите,  анализ  и  внедряване  на

подобренията и иновациите; 

5. Разширяване и интеграция на системата “Шест Сигма”. 

Фиг. 4.4 Стъпки за реализиране на методологията Six Sigma

DMAIC11 : Define, Measure, Analysis, Improvement, Control )  

1)Дефиниране 
1. Избор на характеристиката, подлежаща на

промяна

2)Измерване
2. Определяне  стандартите  на  работа  

3. Потвърждаване на система за измерване

11 Six Sigma Methodology , 2014, http://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/history/history-six-sigma/
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3)Анализ

4. Установяване възможностите на продукта  

5.  Определяне  целите  от  гледна  точка  на

производителността  

6. Откриване източника на отклонения

4)Усъвършенстване

7. Преглеждане  на  потенциалните  причини  

8. Откриване  взаимоотношенията  на

променливите

9.  Установяване операционните допуски

5)Контрол

10. Потвърждаване на система за измерване  

11. Определяне  възможностите  на  процеса

12. Реализация на средствата за управление

на процеса.

 

Има  и  още  една  разновидност  на  методологията

-DMADV:Define, Measure, Analysis, Design , Verify

Фиг. 4.5 Описание на ролите в Six Sigma12 

                                                                                         
12 Туджаров, Христо, Шест сигма, Роли в концепцията, 2008, http://www.sixsigmaonline.org/six-sigma-
training-certification-information/articles/the-advantages-that-six-sigma-companies-have-over-their-
competitors.html
Six Sigma roles and responsibilities, http://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/roles-responsibilities/six-
sigma-roles-and-responsibilities/
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  В  рамките  на  концепцията  се  създава  определена  бизнес

среда и инфраструктура, чрез която се осъществява внедряването

на този подход и се изгражда културата на организацията. Six Sigma

не се реализира от висшето ръководители (макар неговата роля да

е  твърде  важна),  както  и  не  се  ръководи  от  средното  ниво  на

управление   (макар  неговото  участие  да  е  задължително).

Компаниите  поели  пътя  на  Six  Sigma    се  стремят  да  делегират

колкото е възможно повече отговорност на сътрудниците, работещи

непосредствено с потребителите.

Списъкът на лицата, които могат да се назоват агенти на Six Sigma

включва: 

 Проектите се осъществяват от междуфункционални екипи.
 Лидерите на екипите са с „черен” или „зелен” пояс.
 На лидерите помагат «шампион» и «собственик на процеса».

1)Шампиони и спонсори

Един  от  висшите  ръководители,  познаващ  идеологията  на

концепцията и активно работещ за нейното внедряване (например,

изпълнителния  вице-президент на компанията). 

Освен това се използват следните определения:

 Шампиони – неформални лидери, които използват методите 6

сигма в своята ежедневна дейност и споделят тези идеи при

всяка удобна възможност.
 Спонсори  –  собствениците  на  процеси,  които  подпомагат

инициативата 6 сигма и координират съответните дейности в

пределите на своите отговорности.
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2)Майстор на черния пояс

Лица,  обладаващи  високи  технически  и  организационни

умения. Те осигуряват техническото ръководство на програмите Six

Sigma. Майсторите на черен пояс трябва:

 Да знаят всичко, което знаят черните пояси;
 Да разбират статистическите методи и да са способни да ги

прилагат в нестандартни ситуации;

Да  могат  да  обучават  в  използване  на  статистически  методи

черните и зелени пояси, както и да проверяват дейността им. Те са

изцяло заети с обучение и наставничество.

3)Черни пояси 

Лица, преминали обучение и тренинг по специална програма, и

заети  с  работа  над  проектите  6  сигма  от 50  до  100%  от  своето

време.  Схема на обучение – седмица обучение и след това три –

четири седмици прилагане на изучените методи на работно място в

процеса на осъществяване на поредния проект 6 сигма, след което

отново седмица обучение и т.н.Отговарят за измерване, анализ и

управление  на  ключови  процеси  и  изцяло  се  занимават  с  тази

дейност. 

 

4)Зелени пояси

Лидери на конкретни проекти, ръководещи съответните екипи.

Те получаван намален курс за обучение (6-10 дней), и за разлика от

черните пояси изразходват за проект по 6 сигма само малка част от

своето време. 
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5)Жълти пояси

Най-често  временни  работници,  които  са  преминали

въвеждащо обучение по инструментите на DMAIC,  с цел осъзнато

участие в работата на екипа, ръководен от черните и зелени пояси.

6)Необходими агенти на 6 сигма

Ориентировъчната  численост  на  агентите  изглежда  по  следния

начин:

        Критерий –  численост  на  персонала  1000  човека  и  100

милиона долара оборот

 Майстор на черния пояс  - 1
 Черни пояси – 10 (1 черен пояс на 100 човека персонал и 10

мил. долара оборот ) 
 Проекти 6 сигма  - 50:70 в година (по 5:7 проекта на черен пояс

в година)
 Средна икономия на проект – 150 до 240 хил. долара.
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Фиг. 4.6 Агенти на Six Sigma

Приложения 

 Примерен план  за изготвяне на методология  по прилагане на 

метода  Six Sigma в Идеал Стандарт ( Vidima) , Севлиево , 

2001г. 
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 Това са две видеа , които дават кратка и обобщена 

информация за метода Six Sigma :

1) http://www.youtube.com/watch?v=wEBPVQ7W2wg

2)http://www.youtube.com/watch?

feature=player_embedded&v=Yyk8G0zrfpU
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Измервателни скали и формулиране на изследователски 
въпроси

Деница Добрева

Измерване - определение

Под  измерване  се  разбира  процедурата,  чрез  която

характеристики  на  измервания  обект  се  сравняват  с  някаква

мярка  (еталон),  в  резултат  на  което  се  получава  числово

изражение в определен мащаб или скала.13 В бизнес измерването

има най-общи три смисъла. Първо, числата дават възможност да се

правят  изчисления  върху  съответните  данни.  Второ,  числата

превеждат информацията на един общодостъпен език и позволяват

по-лесното и възприемане и предаване. Трето, числата подпомагат

да се изгради цялостна и вярна картина на действителността.

Скала - Определение

Скалите  са  инструмент  или  механизъм,  чрез  които

единиците  се  различават  в  зависимост  от  конкретното

проучване14.  Чрез  скалите  може  най -  общо да  се  категоризират

обекти  по  дадени  променливи  или  фино  да  се  диференцират

единиците  по  определени  променливи  с  различна  степен  на

сложност.  Скалирането  има  за  цел  да  се  приведат  качествено

разнородни данни към съпоставими количествени  показатели.  На

скалирането  трябва  да  се  гледа  като  на  продължение  на

измерването. 

13 Желев, С., 2008. Маркетингови изследвания. София: Университетско издателство „Стопанство“, с. 183.
14 Secaran, Uma, 2003. Research Methods for Business. USA: John Wiley & Sons, Inc., p. 185
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Елементи на скалите15  

Елементите на скалите са най-общo три:

1. Дължина  на  скалата.  Всяка  скала  има  свой  минимум  и

максимум. Това е следствие от факта, че всяко качество има

някакво разпространение, някаква сила и интензивност.
2. Мярка на скалата. Всяка скала е разделена на дяловете или

единиците  на  скалата,  за  да  се  установи  мястото  на  всеки

един изследван човек. В някои случаи тези единици са равни,

в други не са. Колкото една скала е по-раздробена, толкова е

по-прецизна.
3. Индекс  на  скалата.  Представлява  мястото  на  изследваното

лице.

Видове скали 

Съществуват  четири  различни  типа  скали  за  измерване:

номинална  ординална,  интервална  и  пропорционална.  Основният

критерий за дефиниране на всяка скала са правилата за съотнасяне

на числата към характеристиките на измервания обект. Степента на

сложност  на  измерваните  променливи расте  от  номиналната  към

пропорционалната  скала.  Това  означава,  че  по-подробна

информация за променливите може да се получи когато се използва

интервална или пропорционална скала. 

Номинална скала

Номиналната  скала е най-слабият тип скала и класифицира

анализираните обекти в зависимост от наличието или отсъствието в

тях  на  определени  признаци.  Този  тип  скали  се  използват  при

15 Стойчева, К., Измерване и скалиране. Видове скали. Трансформация на данни и стандартизиране на 
величини.
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неметриран  признак  или  при  словесно  дефинирани  стойности  на

даден признак. Пример за такава скала е:

Какъв е семейният Ви статус?

Неженен/а……………………………………….1

Женен/омъжена………………………………..2

Разведен/а………………………………………3

Вдовец/Вдовица……………………………......4

Номиналните скали се състоят от числа, които се използват

като кодови означения на изучаваните признаци на обектите, като

важно правило е всеки отделен признак да притежава уникален код.

Трябва  да  се  отбележи,  че  няма  по-значим  или  по-предпочитан

признак и в този смисъл номиналната скала е класификационна, но

не е оценъчна. 

Това  е  най-слабата  от  четирите  типа скали,  тъй като  тя  не

дава никаква информация за степента на притежавания признак и

границите, в които той варира. 

Единствените  аритметични  операции,  които  могат  да  се

извършват с номинални данни, е преброяването им във всеки клас

(категория) и изчисляване на проценти за обектите, попадащи във

всяка  категория.  Не  могат  да  се  изчисляват  медиана  и  средна

аритметична, но може да бъде изчислена  мода.

Въпреки че номиналните скали са най-слабите, те все пак са

полезни.  Когато  няма  как  да  бъде  използвана  друга  скала,

номиналната скала почти винаги позволява да се класифицира един

набор от свойства в набор от еквиваленти класове.16 Този тип скали

са изключително полезни в изследователската  работа, когато целта

16 Emory, William, 2002. Business Research Methods. McGraw-Hill Education, p.88
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на изследването е да се разкрие връзката между две променливи

вместо  те  да  бъдат  прецизно  измерени.  Намират  широко

приложение  и  в  изследвания  и  последващи  проучвания,  когато

данните се класифицират в големи подгрупи от населението.

Ординалнална скала

Ординалните  скали  представляват   числа,  букви  и  други

символи, използвани за класифициране и степенуване на обекти. Те

характеризират  измерваните  обекти  според степента на изява на

определено  относително  свойство  в  прекъснат  порядък17.

Получените данни означават само порядъка между категориите, но

интервалите между тези категории са неизвестни, т.е. не може да се

каже дали и с колко интервалът между  A  и  B e различен от този

между B и C. 

Трябва да се има предвид и това, че числата от ординалните

скали  не  дават  информация  за  степента,  в  която  даден  обект

притежава  изследваната  характеристика.  От  тук  следва,  че

операциите  с  числовите  стойности  представляват  операции  с

рангове,  а  не  с  количествено  изражение  на  даден  признак.  Тези

скали  позволяват  да  се  прави  класификация  в  съответствие  с

предпочитанията  на  респондента,  обстановката  или  нагласите,

които  имат  общ  признак  и  по  такъв  начин  да  се  установи

отношението на респондента към измервания признак.

Ординалните скали имат три разновидности:18

17 Валов, Иво. 2014. Метрики в бизнеса
18 Бошнаков, Доц. Д-р. В., 2013. Лекционен курс по статистика – Тема №1 Статистиката като наука. 
София: Университет за национално и световно стопанство
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 Полуподредена ординална скала.  Характерното за нея е,  че

значенията на признака се дефинират само словесно. Пример

за такава скала е:

Какво е Вашето образование?

Основно………………………………………1

Средно………………………………………..2

Полувисше…………………………...……...3

Висше…………………………………………4 

 Бална  скала.  При  този  тип  скали  значенията  на  признака

представляват бални оценки като за всяка оценка се избира

условен числов еквивалент. Пример:

Как оценявате обслужването в магазин X?
Отлично……………………………...………..1

Много добро………………………………......2
Задоволително.…………………………....…3
Незадоволитено..…….…………………..….4

Много лошо……………………………………5

 Рангова скала. Тази скала характеризира измерваните обекти

според  степента  на  изява  на  определено  относително

свойство  в  прекъснат  порядък.  Пример  за  използване  на

рангова  скала  е:  Подредете  следните  напитки  според

Вашите  предпочитания,  като  отбележите  с  1  най-

предпочитаното питие.

Напитка Предпочитание

Coca Cola …………………….

Coca Cola Zero …………………….

Sprite …………………….

Fanta …………………….
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Освен посочените аритметични операции,  които могат да се

извършват  с  номинални  данни,  при  ординатните  скали  са

характерни и монотонното преобразуване на числата и действието

сравнение.  За  измерител  на  централната  тенденция  се  използва

мода  и  медиана,  но  най-силните  статистически  аналитични

инструменти при ординално скалираните променливи са ранговите

корелации по Спирман и Кендал.

 Ординалните  скали  главно  се  използват  за  измерване  на

предпочитания, мнения и нагласи. Често употребявана техника за

измерване е сравнението по двойки.

Интервална скала

Интервалните  скали  представляват  набор  от  числа  за

степенуване  на  обекти,  които  са  на  числено  еднакви  разстояния

едно  от  друго.  Те  съдържат  определения  на  метриран  признак.

Характеризират измерваните обекти според степента на изява на

определено  абсолютно  свойство  в  прекъснат  порядък.  При

интервалните скали числово еднаквите разстояния между степените

на скалата представляват еднакви разстояния между измерваните

характеристики19,  но  мястото  на  нулата  не  е  фиксирано  (няма

смислена  нулева  точка  или  дадена  точка  е  целево  избрана  за

нулева). Пример за такава скала е:

В кой възрастов интервал попадате:

a) 15 – 30 г.
b) 31 – 45 г.
c) 46 - 60 г.
d) Над 61 г.

19 Pagano, R., 2004. Understanding Statistics in the Behavioral Sciences. USA: Cengage Learning
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При интервалните скали могат да се извършват и операции по

събиране  и  изваждане.  Може  да  се  изчисляват  мода,  медиана,

размах  и  др.  Върху  данните  от  интервалните  скали  може  да  се

използват  статистически  по-силни  техники  като  корелационен  и

регресионен анализ.

Пропорционална скала

За разлика от интервалната скала, пропорционалната има още

едно предимство – наличието на “истинска” или абсолютна начална

точка, която  се  изразява  в  пълното  отсъствие  на  измерваното

свойство.  Това  допълнително  свойство  дава  възможност  да  се

сравняват  не само разликите  между обектите,  но и да се строят

отношения между тях. Могат да се разгледат две разновидности на

пропорционалните скали:

 Абсолютна  скала.  Тя  характеризира  измерваните  обекти

според степента на изява на определено абсолютно свойство

в непрекъснат порядък. Пример за такава скала е:

Вашата възраст в навършени години е?

Примерен отговор: 27

 Относителна  скала.  Тя  характеризира  измерваните  обекти

според  степента  на  изява  на  определено  относително

свойство в непрекъснат порядък. Пример за такава скала е:

Каква е разликата в оборота на магазин Х през тази

година спрямо миналата в проценти?

Примерен отговор: +26%

Всички  статистически  методи  са  приложими  при

пропорционалните  скали.  С  данните  от  тези  скали  могат  да  се
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извършват всички аритметични действия включително и умножение

и  деление.  Могат  да  се  изчисляват  средна  геометрична,  средна

хармонична, стандартно отклонение и др.

Обобщение

Казаното  до  тук  за  типовете  скали  може  да  бъде  обобщено  по

следния начин:20

 Номиналната скала класифицира без да задава наредба.
 Ординалната  скала  класифицира  като  задава  и  линейна

наредба.
 Интервалната  скала  класифицира  като  и  задава  линейна

наредба,  но  допълнително  задава  относителна  единица  на

измерването и относително начало на измерването.
 Пропорционалната скала класифицира като задава и линейна

наредба, освен това има зададена единица на измерването и

абсолютно начало на това измерване.

20 Калинов, Кр., 2002. Практическа статистика за археолози и антрополози. София: Нов български 
университет, стр.7
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Фиг. 5.1 – Свойства на скалите
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Инструментални скали

В бизнес изследванията съществува набор от широко използвани

инструментални скали. Те се поделят на две категории:

 Несравнителни  (рейтингови)  скали.  Те  се  използват,  за  да

разкрият  отношението към определен обект.
 Сравнителни (рангови) скали. Чрез тях се прави сравнение на

обектите  по  даден  признак,  цели  се  да  се  разкрият

предпочитанията  на  едни  обекти  пред  други  и  те  да  бъдат

рангирани.

Несравнителни скали 

Характерно  за  несравнителните  скали  е,  че  при  тях

подлежащите  на  оценка  обекти  се  измерват  независимо  един  от

друг.  Първо един обект бива подложен на оценка и след това се

преминава към следващия. 

Дихотомна скала

Дихотомните  скали  се  използват  за  избор  между  две

алтернативи. Те могат да бъдат както номинални, така и ординални.

Пример:

Притежавате ли апартамент?

Да

Не
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Категорийна скала

Категорийната скала се използва за избор на една измежду

няколко  алтернативи.  Този  тип  скали  също  могат  да  бъдат

номинални или ординални. Пример:

В кой град сте роден?

Варна

София

Пловдив

Ликертова скала

Ликертовата  скала  включва  набор  от  твърдения,  относно

оценявания  обект,  спрямо който  изследваните  лица трябва  да

кажат в каква степен са съгласни или несъгласни. Анализ може

да бъде извършен твърдение по твърдение (профилен анализ)

или на всички твърдения заедно. Този тип скали са интервални.

Пример:

Доколко сте съгласни със следните твърдения: 

Твърдение

Лесно се ориентирам в сайт Х. 1 2 3 4 5

Системата за разплащания е удобна. 1 2 3 4 5

Доставките се извършват бързо и своевременно. 1 2 3 4 5

1 – напълно несъгласен/а

2 – по-скоро несъгласен/а

3 – нито съгласен/а, нито несъгласен/а

4 – по-скоро съгласна

5 – напълно съгласна
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Скала на семантичния диференциал

Скалата  на  семантичния  диференциал  изисква  от

респондентите  да  изразят  своите  чувства,  преценки  и  нагласи

относно даден обект в рамките на двойка антонимни прилагателни.

Отговорите  могат  да  бъдат  начертани,  за  да  се  добие  по-добра

визуална  представа.  Този  тип  скали  са  причисляват  към

интервалните. Пример:

Светъл __  __  __  __  __  __  __  __  Тъмен

Голям    __  __  __  __  __  __  __  __   Малък

Атрибутна скала

Атрибутната скала представлява модификация на скалата на

семантичния диференциал. Обикновено е 5 или 7 степенна и при

нея се използват ключови думи като критерии за оценка на даден

обект.  Респондентите  трябва  да  преценят  доколко  отделните

атрибути или определения се отнасят или не до изследвания обект.

Този тип скали също се причисляват към интервалните. Пример:

Доколко сте доволни от обслужването в магазин Х.?

Изключително доволен  1  2  3  4  5  6  7  Изключително недоволен

Детайлизирана рейтингова скала

При  детайлизираната  рейтингова  скала  значенията  на

отделните  опции  са  изписани  с  думи  и  подредени  в  логически

порядък. Скалата е вид интервална. Пример:

До каква степен сте удовлетворен от работата си?

Напълно удовлетворен…………………………………1

По-скоро удовлетворен…………………………………2

Нито удовлетворен, нито неудовлетворен……….3
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По-скоро неудовлетворен………………………………4

Напълно неудовлетворен……………………………….5

Този тип скали се поделят на няколко типа:

 Според  наличието  или  отсъствието  на  неутрален  отговор

биват: скали с неутрален отговор и форсирани.
 Според  симетричността на „положителните“ и „отрицателните“

отговори биват: балансирани и небалансирани.

 Скала на Стапел

Скалата на Стапел представлява несравнителна скала, която

измерва едновременно посоката и интензивността на отношението

на  респондента  към  изследвания  обект.  Изследваната

характеристика се поставя в центъра на цифрова скала. Това дава

представа колко силно даденият признак се отнася до обекта. Тъй

като  при  тази  скала  няма  смислена  нула,  то  тя  се  приема  за

интервална. Пример:

Оценете доколко следните думи се отнасят до магазин Х.

+3

+2

+1

Добра локация

-1

-2

-3

+3

+2

+1

Добро обслужване

-1

-2

-3
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Графична рейтингова скала

Графичните рейтингови скали онагледяват разположението на

признаците на изучавания предмет. В този случай респондентите са

помолени да отбележат своите отговори върху съответната „линия“.

Тази скала също е интервална (Желев, 2008,  Zikmund, Babin, Carr,

Grifin,  2013),  въпреки че някои автори я оприличават по-скоро на

ординална (Secaran, 2003).

Тази скала има няколко разновидности:

 Графична рейтингова скала с екстремални позиции. При този

тип  скали  са  посочени  само  екстремалните  стойности  без

междинни позиции между тях. Пример:

Доколко сте удовлетворен от Вашите резултати:

Много

удовлетворен
____________________

Много

неудовлетворен

 Графична рейтингова скала с междинни позиции. Тази скала е

по-мощна  от  предходната,  тъй  като  позволява  сравнение

между данните. Пример:

Доколко сте удовлетворен от Вашите резултати:

Много

удовлетворен
|___|___|___|___|___|

Много

неудовлетворен

 Графична  рейтингова  скала  тип  термометър.  Използват  се

главно при анкетиране на деца или при наличие на езикова

бариера пред респондентите. Пример:

Моля посочете доколко болезнена беше процедура Х като

отбележите нивото върху следната скала:
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21

 Графична  рейтингова  скала  с  „лица“.  Аналогична  е  на

предходната. Пример:

Моля посочете доколко болезнена беше процедура Х като

изберете едно от следните лица:

22

Сравнителни скали

Сравнителните  скали  дават  възможност  да  се  определят

предпочитанията към даден обект измежду два или повече такива.

Не винаги обаче получените резултати дават категоричен отговор

21 Stinson, Jennifer, 2009. Tools For Measuring Pain. [online] Available at: 
http://www.aboutkidshealth.ca/en/resourcecentres/pain/painassessment/measurementofpain/pages/tools-for-
measuring-pain.aspx [Accessed 11 May 2014].
22 Пак там
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на  изследователските  въпроси.  Повечето  сравнителни  скали  са

рангови. 

Сравнение по двойки 

При  тези  метод  пред  респондента  се  представят  няколко

двойки обекти, като от него се изисква да избере  по един обект от

всяка двойка, според някакъв критерий. Всеки респондент трябва да

сравни всички възможни двойки обекти. Важно е да се отбележи, че

има линейна зависимост между броя на изследваните обекти и броя

на двойките, които се образуват от тях. При n обекта се генерират 

 двойки,  затова този метод се прилага при малко на брой

обекти.  Целта  е  да  се  оцени  предпочитанията  към  различните

обекти, спрямо останалите23. Пример: 

Моля, за всяка от двойките посочете коя е предпочитаната от Вас марка майонеза като я

напишете в съответната клетка от таблицата.

Краси Олинеза Дерони

Краси ***

Олинеза *** ***

Дерони *** *** ***

 Има няколко разновидности на тази скала:

 Сравнение по двойки, включващо възможност за отговор „Не

мога да преценя“/“Няма разлика“.
 Парично-метрично сравнение по двойки. Чрез тази техника се

изследва не само кой е по-предпочитаният обект, но и с колко.

23 За повече информация вж. Smith, 2004. Measurement and Scaling in Marketing Research. [online] Available
at: http://www.sagepub.com/upm-data/4553_Smith_Chp_10.pdf, p. 2-4 [Accessed 11 May 2014]
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 Сравнение по двойки, измерващо степента на подобие между

оценяваните двойки.

Форсирана скала

При нея респондентът трябва да подреди поредица от обекти

по определен критерий. Форсираните скали широко се използват за

измерване  на  предпочитания  към  продукти,  търговски  марки  и

продуктови свойства. Пример:

Подредете  следните  марки  бутилирана  вода  според  вашите  предпочитания,  като

отбележите с 1 най-предпочитаната, а с 5 – най-малко предпочитаната.

Марка Предпочитание

Девин ––––––––––––––––

Банкя ––––––––––––––––

Горна Баня ––––––––––––––––

Бачково ––––––––––––––––

Михалково ––––––––––––––––

Хисаря ––––––––––––––––

Скала с константна сума

При скалата с константна сума се изисква от респондента да

разпредели  дадена  сума  между  два  или  повече  обекта  или

свойства, като с това трябва да изрази относително предпочитание

към  всеки  обект,  значимостта  на  обекта  или  степента,  в  която

измервания  обект  притежава  дадени  свойства.  При  този  метод

могат се включат неголям брой обекти, тъй като с нарастване на

техния  брой  се  затруднява  изпълнението  на  задачата  от

респондентите. Според някои автори тази скала е пропорционална,

тъй  като  има  смилена  нулева  точка  (Желев,  2008;  Parasuraman,
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Grewal, Krishnan, 2004), според други – ординална (Malhotra, 2006;

Secaran, 2003). Пример:

Ако разполагате с 10 лв., за да закупите бутилирана вода и може да избирате само сред

тези марки, колко лева бихте похарчили за всяка?

Марка Цена Лева

Девин 0,70 ––––––––––––––––

Банкя 0,70 ––––––––––––––––

Горна Баня 0,75 ––––––––––––––––

Бачково 0,60 ––––––––––––––––

Михалково 0,65 ––––––––––––––––

Хисаря 0,75 ––––––––––––––––

 Q сортираща скала

Тази скала се използва, когато е необходимо да се сравняват

голям  на  брой  обекти  (между  60  и  90).  Тя  цели  да  се  оцени

предпочитание  към дадени  обекти,  събития  и  ситуации.  При  нея

респондентите  сортират  обектите  в  няколко  групи  според  своите

нагласи. Пример:

Моля  подберете  5  от  посочените  радио  станции,  които  харесвате  най-много  и  ги

впишете в колана „Харесвам най-много“.  След което впишете 10 в колона „Харесвам“,  20 в

колона „Нито харесвам, нито не харесвам“, 10 в колона „Не харесвам“ и 5 в колона „Най-много

не харесвам“

Най-

много

харесвам

(5)

Харесвам

(10)

Нито

харесвам,

нито не

харесвам

(20)

Не

харесвам

(10)

Най-много не

харесвам

(5)
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Обобщение

 Номиналните данни се използват главно при дихотомните и

категорийните скали. 
 Ординалните  данни се използват  при повечето сравнителни

скали – сравнение по двойки, форсирани скали и Q-сортираща

скала.
 Интервалните  данни  и  данните  наподобяващи  на  тях  се

използват при несравнителните скали.
 Несравнителните  скали  се  използват  главно  за  оценка  на

поведението,  докато  чрез  сравнителните  скали  се  прави

сравнение на обекти и техните характеристики – т.е. признаци

от номиналната скала.
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Анкетиране

Цветомира Ганева

Същност на анкетирането

Анкетирането  по  своята  същност  спада  към дескриптивните

методи  за  събиране  на  данни  и  по-конкретно  към  методите  на

допитване,  както  посочва  Желев  (2008).  При  всички  методи  на

допитването „източник на данни е самосъзнанието на изследваните

лица“ (Желев, 2008), а конкретните данни се набират на базата на

предварително разработени въпросници,  които  включват  ключови

въпроси, отнасящи се до поведението, намеренията, нагласите на

респондента.

Методът на анкетиране основно се характеризира с това, че

респондентът  без  помощта  на  компетентен  служител   прочита

въпросите и сам попълва техните отговори (Желев, 2008). 

Класификация на анкетите

Анкетите  могат  да  се  разделят  на  отделни  видове  според

различни  признаци.  Желев  (2008)  групира  анкетите  в  четири

категории в зависимост от начина, по който анкетата се предоставя

на  респондента  –  персонална,  пощенска,  анкета  в  обектите  на

продажба и интернет анкета. 

При  персоналната  анкета  компетентен  служител  (анкетьор)

посещава  респондента  на  място  в  дома  му.  Това  позволява
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анкетираното лице да получи указания за попълване на анкетата.

Двете  лица  си  уговарят  среща  за  вземане  на  вече  попълнения

въпросник.  Анкетьорът проверява вече попълненият въпросник за

коректно  и  пълно  посочване  на  отговорите  и  в  случай  на

необходимост  изисква  от  респондента  да  внесе  поправки  и

допълнения в отговорите си.

    Пощенската анкета е  характерна с това,  че пристига по

пощата.  В  нея може да се открие и писмо,  което има за цел да

убеди лицата да попълнят анкетата. Желев посочва още (2008), че

„заедно  с  въпросника  и  придружителното  писмо“  се  изпраща  и

надписан с адреса на изследователската агенция плик със залепена

на  него  марка,  с  който  трябва  да  се  изпрати  попълненият

въпросник“.  

Анкетите, които се предоставят в обектите на продажба, могат

да  бъдат  раздавани  от  анкетьори  или  да  бъдат  оставени  на

определени  за  целта  места,  като  и  в  двата  случая  анкетите  се

изпълняват  в  съответния  обект  на  продажба –  магазини,  хотели,

културни заведения, превозни средства и т.н. 

Както подсказва и наименованието им, интернет анкетите се

осъществяват  посредством  интернет  връзка.  Този  вид  анкети  от

своя страна се подразделят на e-mail анкети и online анкети (Желев,

2008),  като  в  първия  случай  въпросниците  се  изпращат  на

определени респонденти, а във втория – анкетата е инсталирана на

конкретен сайт.

Забунов (2005) разделя анкетите по други признаци.  Според

степента си на структуриране и степента на откритост, той разделя

анкетите на: стандартизирани открити, нестандартизирани открити,
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нестандартизирани закрити и стандартизирани закрити. 

Важно  е  да  се  отбележи,  че  за  разлика  от  Забунов  (2005),

Желев (2008) класифицира всички видове въпросници според тази

класификация,  но  нарича  анкети  единствено  гореспоменатите

въпросници. Докато за Забунов всички видове дискусии се наричат

анкети, при Желев те се делят на интервюта и анкети.  

Според  класификацията  на  Забунов  (2005),  при

стандартизираните открити анкети въпросите се задават по един и

същ начин  (с  неизменна  формулировка)  и  в  един  и  същ ред  на

всички респонденти. Отговорите също са стандартни. Използват се

т.нар. въпроси с многовариантен отговор. 

За нестандартизираните открити анкети Забунов (2005) дава

следната дефиниция: „Нестандартизирани открити са анкетите при

които целта на изследването е ясна, но отговорите на въпросите са

открити,  т.е.  респондентът  отговаря  със  свои  думи,  а  не  се

съобразява  с  предварително  предвидени  в  анкетата  отговори.

Въпросите с открити отговори водят до неформално интервю. То се

нарича дълбочинно.“

По  отношение  на  анкетите  от  нестандартизиран  закрит  тип,

според класификацията на Забунов (2005), „въпросите се задават

колкото  се  може  по-неформално,  а  отговорите  са  открити  и

респондентът има пълна свобода да отговори със свои думи“.

Във  връзка  със  стандартизираните  закрити  анкети,  Забунов

казва,  че  „под  въздействието  на  текстови  и  визуални  стимули

(въпроси  и  картинки  или  снимки)  респондентите  отговарят  или

описват  ситуация  със  свои думи,  но  при  наличие на  определени

ограничения“.
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Предимства, недостатъци и сравнения на видовете анкети

На база класификацията си по отношение на анкетите, Желев

(2008) прави следните сравнения:

 Най-голяма гъвкавост при събирането на данните притежава

интернет анкетата;
 При анкетите като цяло спрямо другите методи на допитване

контролът върху полевата среда е нисък;
 При всички  анкети  не съществува  проблем с  контрол върху

полевите сътрудници, поради липса на такива;
 Най-голямо  количество  данни  може  да  се  събере  чрез

домашните анкети, а след тях се нареждат интернет анкетите

и пощенските анкети;
 С най-висока степен на поверителност се възприемат анкетите

в  обектите  на  продажба,  пощенските  анкети  и  интернет

анкетите;
 Анкетите  като  цяло  не  са  подходящи  за  събиране  на

деликатни данни, като данъци, доходи, проституция, аборт и

т.н.;
 Най-бързи  за  изпълнение  са  интернет  анкетите  спрямо

другите методи на допитване;
 Най-ниски разходи за изпълнение предлагат анкетите спрямо

другите  методи  за  допитване,  като  особено  силни  по  този

критерий  са  домашните  анкети,  анкетите  в  обектите  на

продажба и интернет анкетите. 
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Видове въпроси за анкета

Желев (2008) посочва, че въпросите, които се използват при

създаването на един въпросник,  се подразделят в  зависимост от

това, дали съществуват предварително формулирани отговори. От

тази  гледна  точка  въпросите  се  делят  на  открити,  закрити  и

полузакрити. 

Открити  въпроси  са  тези,  при  които  няма  предварително

формулирани отговори и респондентът има възможност свободно

да формулира и да изрази своето мнение. Желев (2008, стр. 209)

казва,  че  „откритите  въпроси  са  подходящи  при  изучаването  на

сложни теми“.

Закритите  въпроси  от  своя  страна  се  характеризират  с

предварително  формулирани  отговори,  измежду  които

респондентът има възможност да избира. Тези въпроси могат да се

подразделят (Желев, 2008) на въпроси с възможност за посочване

на само един отговори и на такива, при които могат да се посочат

няколко отговора от респондента.  

Полузакритите въпроси, както посочва Желев (2008, стр. 212)

са „онези, при които наред с изредените възможности за отговор е

включена и допълнителна възможност от рода на „друго, посочете

какво““.  Така  може  лесно  да  се  избегне  проблемът  с

изчерпателността на отговорите,  който съществува  при закритите

въпроси.

Разработване и структура на анкета

Въпросите,  които  се  използват  при  разработването  на  една

анкета трябва непременно да бъдат точни, кратки и ясни, а също и
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да са формулирани с прости изречения (Желев, 2008). 

Най-общо  една  анкета  съдържа  три  части  (Желев,  2008)  –

въведение,  чрез  което  се  цели  респондентът  да  се  отзове  на

поканата за попълване, както и той да се запознае със задачите си;

основна част, в която се включват въпроси, свързани с предмета на

изследването  и  заключение,  което  съдържа  класификационни

въпроси.

Въпросите  в  една  анкета  трябва  да  се  групират  в  отделни

блокове,  като  групирането  може  да  стане  по  няколко  показателя

(Желев, 2008) – по предмет, по изучавани обекти,  по техники,  по

повече от един критерий. 

В  разработка  беше  разгледана  същността  на  понятието

„анкетиране“ и мястото му сред другите методи за допитване. Още,

може  да  се  открие  целта  на  метода,  различните  видове  анкети,

предимства, недостатъци и сравнения. В края на есето може да се

открие  информация  за  видовете  въпроси,  които  могат  да  се

използват  при  разработването  на  анкета,  както  и  за  основните

техники, които се прилагат при създаване на анкета.  
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Оценка на кандидати за работа

Нели Чолакова

Същност на оценяването на кандидатите за работа .

Оценяване  на  кандидатите  за  работа  е  тясно  свързано  с

оценяване  на  тяхната  мотивация.  Мотивирания  кандидат  е  най-

добрия  избор  за  дадена  позиция.   Ако  кандидатът  е  достатъчно

мотивиран, дори и да няма всички необходими качества, ще успее

доста бързо да ги получи. Затова е много важно правилно да може

да  се  оцени  кандидата.  Днес  все  повече  хора  са  склонни  да

демонстрират  голяма  мотивация  при  кандидатстване  за  дадена

позиция,  защото  са  добре  осведомени  за  очакванията  на

работодателя към тях. Има няколко основни причини за това:

 Кандидатът  може  да  планира  да  не  остава  дълго  на

съответната  позиция,  а  да  се  стреми  да  си  намери  по-

интересна работа, като същевременно не прекъсва трудовия

си стаж. 
 Кандидатът може просто да събира информация за пазара на

труда, като за целта сравнява предложенията на различните

работодатели.
 Много  кандидати  възприемат  ходенето  по  интервюта  като

процес  за  формиране  на  навици  за  общуване,  процес  за

усъвършенстване при последващи интервюта.

Затова  е  необходимо  поетапно  оценяване  на  кандидата.  Всяка

организация сама определя през какви стъпки трябва да премине
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оценяването и какви методи да използва за най-реално отсяване на

подходящия кандидат. Тези стъпки трябва добре да са планирани и

да са съобразени със следните основни фактори:

 Целите на организацията
 Свободното работна място
 Реалната икономическа среда
 Потенциала на кандидата

Важно  е  първо  да  се  определят  критериите  по  които  ще  се

оценява  кандидата,  след  това  се  определя  адекватен  метод  за

оценяване  по  всеки  критерий.  Добре  е  първо  да  се  направи

предварителен  подбор  на  кандидатите,  чрез  формулярите  за

кандидатстване.  „Това  е  доста  добра  практика,  особено  когато

кандидатите  за  една  позиция  са  адски  много  и  провеждането  на

всички  стъпки  от  селекцията  би  коствало  на  фирмата  много

финансови, времеви и човешки ресурси.“24 На това ниво биха могли

да се използват критерии като: недостатъчно ниво на образование,

недостатъчен  трудов  стаж,  недостатъчна  мотивация,  несериозно

отношение към работното място и др. 

„Целта  на  подбора  е  да  осигури  „точния  човек”  на  „точната

работна  позиция”,  който  се  идентифицира  с  организационните

ценности.  Това  зависи  преди  всичко  от  коректната  прогноза  за

бъдещето  трудово  изпълнение  на  кандидата,  като  се  отчита

съдържанието на съответната длъжност и организационната среда,

в която тя се изпълнява“ 25.

24 М. Харизанова, Д. Бояджиев, Н. Миронова – „Управление на човешките ресурси”, София

2006

25  М. Харизанова, М. Ламбовска – Модел на управленския процес на набиране и подбор на

човешките ресурси, с.58
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Методи за оценяване на кандидати за работа:

Основни методи за оценка

1.1. Интервю
1.2. Тестове
1.3. Център за оценка /Аssessment Сentres/

Интервю

Метода  на  интервюто  е  един  от  най-използваните  методи  за

подбор  и  основен  източник  за  получаване  на  разнообразна

информация  за  кандидата.  При  неговото  провеждане,  т.е.

междуличностната  комуникация  между  двете  страни,  се  събира

информация,  която  следва  да  се  попълва  в  предварително

разработени за целта формуляри. Целта е да се избегне влиянието

на определени компетенции на по-рано явилите се кандидати и те

да  влияят  на  интервюиращите.  Има  много  видове  интервюта:

структурирано,  полуструктурирано,  неструктурирано,  в  жури,

епизодично, компютърно и други. Проблемът не е в избора на вида

на  интервюто,  което  ще  се  използва,  а  в  неговата  подготовка.

Добрата организация при провеждане на интервюто предразполага

кандидата да се изяви в положителна посока. Интервютата са много

полезни  при  оценяване  на  междуличностните  умения,

интелигентността,  опита,  комуникационните  умения,  гъвкавостта,

адаптацията,  мотивацията,  т.е.  личностните  качества  на

кандидатите.  Главната  му  цел  е  да  се  определи  до  колко

кандидатът  се  интересува  от  работата  и  е  мотивиран  да  я

изпълнява.  Също  така,  чрез  интервюто  се  определя  дали  даден

кандидат е достатъчно компетентен за работата.
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Функции на интервюто:

 Да се обясни същността на работата в дадена организация
 Да  се  опише  длъжността,  да  се  определи  евентуален

изпитателен срок
 Да се определи дали кандидатът е подходящ за работата
 Да се уточни какво очакват двете страни една от друга
 Да  се  даде  възможност  на  кандидата  да  обмисли  дали  да

приеме предлаганата му длъжност

Фази на интервюто:

 Подготовка:  Тук  интервюиращите  трябва  да  разполагат  с

пълна информация за длъжността /условията за назначаване,

работната  заплата,  описание  на  работата,  формулярът  за

кандидатстване,  както  и  препоръки  за  кандидата,  ако  има

такива/.  Интервюто може да бъде проведено самостоятелно

или чрез комисия. Предимството на интервюто с комисия е по-

голямата надеждност на преценките.
 Провеждане: Практически задачата на интервюиращите е да

предразположат кандидата да говори около 70% от времето

предназначено  за  интервюто.  Вземайки  това  предвид,  те

трябва предварително да обмислят и формулират въпросите

си.  Необходимо  е  да  се  задават  едни  и  същи  въпроси  на

всички  кандидати,  за  да  може  да  се  правят  сравнения  на

отговорите им.

Приключване:
След  приключване  на  интервюто  е  важно  да  се  даде

възможност на кандидата:
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 Да  засегне  тема,  която  по  време  на  интервюто   не  е  била

адекватно  засегната  /например  някакво  постижение  на

кандидата/
 Да се зададат въпроси, чрез които да се изяснят условията на

работата и да се уточнят аспектите от нея.

Следва обобщаване на разбиранията и споразуменията, след това

е същинското приключване на интервюто.

 Вземане на решение

Тестове 

В процеса на оценяване на кандидатите могат да се използват

също  и  психологични  тестове.  Те  са  стандартизиран  метод  за

установяване на определени качества и способности на личността. 

Прилагат се основно поради схващането, че реакциите на хората се

определят чрез личностни белези, които могат да бъдат измерени,

като  по  този  начин  се  правят  заключения  за  качествата  и

способностите  на  тестваните  лица.  Психологически  тестове

намират приложение както в малки и средни фирми, така и в гиганти

като Pepsi, Sara Lee, Hewlett  Packard, McDonald’s Corp, Wal-Mart и

General  Motors.  „В  САЩ  близо  40%  от  големите  корпорации

прибягват до тях за оценка на своите служители“ 26.

Психологичните тестове могат да се разделят на две групи: 

 Тестовете,  отнасящи се до личността:  Обхващат характерни

черти  на  кандидата,  които  до  голяма  степен  зависят  от

ситуацията  и  времето.  Те  измерват  проблемите,  които  носи

26 М. Харизанова, Д. Бояджиев, Н. Миронова – „Управление на човешките ресурси”, София 
2006
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със  себе  си  личността,  възможностите  за  реакция  на

кандидата. Към тях спадат: субективни и обективни тестове.
 Тестове  за  способности:  Прилагат  се  за  изследване  на

способността  на кандидата по отношение на предварително

определена дейност. Съществуват: общи тестове за действие

(внимание,  концентрация,  воля);  тестове  за  интелигентност;

тестове за специални способности;

Основни предимства на тестовете :

 Резултатите от тестовете са обективни, тъй като не се влияят

от личностни преценки.
 Стандартизираната  изпитна  ситуация  гарантира  еднакви

шансове за всички кандидати;
 Използването на скали за преценка улеснява сравняването на

резултатите на различните кандидати;
 Съществува възможност за преценка на резултатите по всяко

време;
 Събираните  чрез  други  методи  данни  могат  да  бъдат

допълнени чрез теста;

Основни недостатъци на тестовете:

 Тестовете  анализират  качества  и  поведение,  откъснати  от

основния поведенчески фактор – ситуацията;
 Съдържанието  на  тестовете,  с  изключение  на  тези  за

способности, не е свързано с характера на трудовата дейност;
 Тестовете  са  по  –  трудно  приложими  за  висши  нива  в

йерархията  на  управлението  на  организацията,  където

нормите  за  интелигентност,  талант  и  постижения  не  се

определят лесно;

Второстепенни методи
137



I.1. Методът DISC
I.2. Рамка на компетентност
I.3. Решаване на казус 
I.4. Среща за изясняване на очакванията
I.5. Симулации

Методът DISC за оценка подбор на персонал

DISC  оценява  четири  фактора  на  човешкото  поведение.  Те

могат  да  се  характеризират  като  асертивност27,  комуникативност,

търпеливост,  структурираност.  Ефективността  на тази  система се

определя  от  възможността  да  се  намери  връзка  между  тези

фактори. Те могат да се комбинират така, че да се получат повече

от 1 000 000 възможни профила.   Използвайки тази информация

системата може да бъде използвана за описание на личния подход,

включвайки и мотивация  и антипатия, силни и слаби страни, както и

някои от основните отношения спрямо други хора. 

DISC e начин  на  описание  на  поведението  на  хората.

Използвайки това описание работодателите могат да предвидят как

даден  кандидат  за  работа  би  реагирал  в  дадена  ситуация  със

специфични  особености.  Чрез  DISC  моделът  се  създава

“поведенчески профил” или оценка на кандидата.

В резултат на модела се получава лесно разбираема система

от  графични  диаграми и  текстов анализ,  който  предоставя  много

детайлна информация свързана както с личностните качества, така

и с отношението към работата.

27 Асертивността  е  форма  на  поведение,  при  която  се  демонстрира  собственото

самоуважение  и  уважението  към  другите.  Тя  се  основава  на  философията  за  личната

отговорност и съзнанието за правата на другите хора. Асертивното поведение отразява

разбирането  за  личната  ценност  на  всеки  -  своята  и  на  другите  хора  като  отделни

индивиди
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Чрез метода DISC се разкрива истинският начин на поведение,

а също и уменията за приспособяване  към различни ситуации. От

тази  информация  работодателите  могат  да  установят  какви  са

силните страни на кандидата, както и основни бъдещи причини за

стрес при него. 

Този метод е подходящ както при набиране на нови служители

(предимно  от  мениджърски  клас),  така  и  при  развитието  на

персонала,  при  създаване  на  нов  екип  в  организацията,  при

установяване на проблем в даден екип и т.н.

В света едни от най – известните и големи компании използват

DISC моделът за  да  открият  най  –  правилният  и  най-  подходящ

служител. Фирми като Coca Cola,  Motorola,  Philip Marris,  IBM,  Nokia

от години са се доверили на вече доказалият се метод за оценка на

поведението.

В България този метод тепърва навлиза. Причините за това са, че

методът  е  твърде  неизвестен  сред  българското  общество,  а  и  е

доста скъп за българските фирми. 

Рамка нa компетентност 

Според  този  модел  това,  което  следва  да  се  оценява  в

кандидатите за работа е степента на тяхната компетентност спрямо

очакваните резултати.

Съществуват  четири  вида  компетентност:  когнитивна,

функционална, социална и мета-компетентност.

 Когнитивната  (познавателната)  компетентност включва

познанията:  Например,  ако  се  оценява  когнитивната

компетентност  на  даден  кандидат  за  определена  длъжност,
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следва  по  време  на  подбора  да  се  провери  доколко знае

как да изпълнява определена работа (задача), а също така и

доколко  е  убеден  (знае  защо),че  трябва  да  изпълнява

определена  работа  (задача)  по  определен  начин.  За

когнитивната  компетентност  на  кандидата  символично  може

да се съди по дипломата на кандидата, учебното заведение, в

което  е  учил,  интересите,  които  има,  опита  в  други  фирми,

препоръките, сертификати от различни обучения. Не бива да

се съди в голяма степен за познавателната компетентност на

кандидата по тези критерии, нито пък да се подценява който и

де  е  от  тях.  Взети  заедно,  символите  на  когнитивна

компетентност  формират  достатъчно  достоверна  картина

какво  кандидатът  знае  и  какви  са  неговите  обяснения  и

аргументи.
 Функционалната  компетентност са уменията,  с  които

индивидът  си  служи,  за  да  изпълнява  различни  задачи

(функции). Например, умението да изказва подходящи реплики

на чужд език е част от функционалната компетентност. Или,

умението да се задават въпроси и да се слуша, както и да се

изкаже благодарност, извинение. Достатъчно е кандидата да

бъде  помолен  да  зададе  някакъв  въпрос,  да  изкаже

благодарност, да се извини – със свои думи, така както той го

разбира.
 Социална  компетентност се  отнася  до  това,  доколко

кандидатът знае  как  да  постъпи  в  определени  работни

ситуации.   Тази  компетентност  е  свързана  с  познанията  на

човек за нормалните човешки взаимоотношения.
 Мета-компетентността  се  отнася  до справянето  с

несигурност. Например, липса на информация за нещо. Какво
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е това, което може да се направи? Интуицията и решението,

което кандидатът има по отношение на несигурната ситуация,

изразява неговата мета-компетентност.

Съществуват  още  много  методи  и  техники  прилагани  при

оценяване на кандидати за работа. Всяка фирма сама решава кои

от  тях  да  прилага,  съобразявайки  ги  със  своите  собствени  цели,

ценности  и  идеали.  Използването  на  един  или  комбинация  от

няколко от методите може да покаже най - подходящият, не най –

добрият  вариант  за  оценяване  на  кандидатите.  Важно  за

организацията  е  не  само  да  го  назначи  на  работа,  но  ако  той

действително се окаже ценен кадър,  да съумее да го  задържи и

насърчи да развива потенциала си и този на фирмата.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. М. Харизанова,  Д.  Бояджиев,  Н.  Миронова – „Управление на

човешките ресурси”, София 2006

2. М. Харизанова, М. Ламбовска – Модел на управленския процес

на набиране и подбор на човешките ресурси

3. Оценка и формиране мотивацията на кандидатa за работа

at   <http://www.training-center.bg/ocenka-i-formirane-motivaciiata-

na-kanditata-za-rabota/>

4. Компетентността е това, което се оценява при подбора
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Човешки капиталови контракти

Леман Мустафа

Човешки капитал - същност и определение

Едно  от  предизвикателствата  пред  мениджмънта  на  XXI  век  е

новото  разбиране  за  човешкия  ресурс  в  предприятието

като човешки  капитал. Под “капитал”,  независимо  от  неговата

форма  (пари  или  друга  собственост,  съвкупност  от  средства  за

производство  и  др.),  се  разбира  всеки  ресурс,  в  резултат  на

оперирането  с  който  във  времето  се  осигурява  прираст  на

стойността,  т.е. натрупване. Традиционно, от икономическа гледна

точка,  капиталът  се  разглежда  като  категория,  свързана  с

придобиването  в  резултат на  инвестиране на  материални,

нематериални или финансови активи, които с течение на времето

пораждат  поток  от  приходи.

 Инвестирането  е  процес  на  влагане  на  средства  с  цел  в

бъдещ период те да се възвърнат (възстановят) с увеличен размер

или  изгода  за  вложителя.  Когато  се  инвестира  в  качеството  на

работната  сила,  целта  е   осигуряване  на  повече  прираст  за

компаниите.  Това  означава,  че: създаването  на  професионални

умения  и  способности  на  хората  за  труд,  тяхното  развитие  и

използването им в процеса на труда, има инвестиционен характер.
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Същност на човешкия капитал28

Първоначалният човешки капитал се формира, когато дадена

личност (сам или с помощта на родителите си), инвестира в себе си,

плащайки  за  образование  и  за  придобиване  на  професия  или

специалност.  След  постъпването  на  работа  тази  инвестиция  се

изплаща в течение на времето под формата на по-високи заплати

или  възможност  да  се  извършва  работа,  носеща  по-голямо

удовлетворение.  От  тази  гледна  точка  можем  да  дадем

следното общо  определение  на  човешкия  капитал:  “Човешкият

капитал е стойността на доходоносния потенциал, въплътен в

индивидите,  включващ  както  вродените  им  способности  и

талант, така и образованието и придобитата квалификация.”

Процесът  на  създаване  на  човешкия  капитал е  сложен  и

продължителен  процес,  с  множество  фази  и  етапи.  Човешкият

капитал няма собствено битие и не може да се отдели от неговия

носител,  затова  е  незабележим  и  трудноустановим.  Вложените

средства се възвръщат не веднага и не цялостно, а в течение на

дълго  време  и  то  под  въздействието  на  множество  фактори  и

условия. Например един магистър, ако не упражнява специалността

си,  а  работи  нещо  друго,  вложените  в  магистърското  обучение

средства  не  се  възстановяват,  не  носят  ползи  на  инвеститора.

Рискът от това вложените средства за обучение и специализация да

не  се  възвърнат  в  бъдеще  чрез  подходяща  и  добре  заплатена

работа е голям.

28 Казаков, Ат., „Човешки капитал”, 2001г., София.
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Форми на финансиране

Живеем  във  времена  на  все  по  засилваща  се  нужда  от

образование,  добра  квалификация,  нужда  да  бъдеш  добър  в

работата си и в това, което вършиш. Всичко това обаче е свързано с

заплащането на определена цена. Трябва да направиш инвестиция

в себе си, в обучението си, за да станеш добър кадър на пазара на

труда. Осъзнаването на нуждата от образование е първата крачка

по пътя към успеха. Но след това неизменно се стига до въпросите

„КАК“  и  най-вече  „С  КАКВО“.  Налагат  се  инвестиции  в

образованието  и  професионалното  обучение,  които  осигуряват

обща  фундаментална  подготовка  и  базови  знания  и  умения  на

младите  хора,  приложими  в  различните  сфери  и  дейности  на

икономиката.  Върху  тази  основа  впоследствие  се  изгражда

системата  за  професионална  квалификация  на  работниците  и

служителите. Обществените потребности и ползи от образованието

и професионалното обучение зависят от държавната политика за

инвестиране  в  тази  област.  Чрез  държавни  инвестиции  се

финансират разходите за предучилищно, начално, средно и на една

част от  висшето образование.Голяма част от  тези инвестиции се

правят  от  отделните  индивиди,  както  и  от  членовете  на  техните

семейства. Това са разходите за такси, учебници, учебни помагала,

допълнително обучение и др. Тези разходи са значително по-големи

за обучението в частните училища. 

Не  всеки  млад  човек  има  възможността  да  получи

образованието,  което  желае.  То  е  свързано  с  влагането  на
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определени ресурси и не всеки има готовността да заплати за него.

От тук вече започва да се наблюдава готовността да поемеш риска,

за да получиш това, което желаеш, а именно светло бъдеще.  Днес

съществуват  много  алтернативи  за  получаването  на  определени

средства. А те именно са: студентско кредитиране и финансиране

чрез частен капитал. 

Разлики между потребителски  и студентски кредит

29Макар  студентските  кредити  да  са   разновидност  на

потребителските, те притежават някои важни отличителни белези: 

 Ако  потребителските  заеми  имат  предназначението  за

покупка  на  потребителски  стоки  от  домакинствата  с

дълготрайна  и  краткотрайна  употреба,  студентските  се

отпускат за консумация на услуга, т.е. предназначението

им не се изчерпва с покупката на една или няколко стоки.
 Ако  има  и  други  заеми  за  финансиране  на  услуги,

потребявани от домакинствата, студентските заеми са за

ползване  на  публична  услуга.  Като  под  термина

„публична”  се  има предвид  факта,  че  образованието  е

сред благата, осигурявани (финансирани и предлагани)

от държавата.

Образованието е част от смесените публични блага, които се

осигуряват както на публична, така и на частна основа.  30От своя

страна  публичните  смесени  блага  се  финансират  смесено  –  от

29 Атанасов,Н., 2009г.,  Студентското кредитиране – средство за улесняване на достъпа до висше 
образование, Икономически алтернативи,брой 5, 2009, 110-111
30 Стоянов, В., 2003, Основи на финансите, Том първи, 7-мо допълнено и преработено издание, С., Галик,
2003, 107-108.
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държавата,  чрез  субсидии,  и  от  потребителите  им,  заплащайки

различни.  Студентските  заеми  (в  т.ч.  и  докторантските)  са

специфична разновидност на потребителското кредитиране, чието

предназначение е финансиране на домакинствата за консумираните

от  тях  публични  блага,  предлагани  от  системата  на  висшето

образование.

31Придобиването  на  определена  степен  от  висшето

образование  повишава  знанията,  уменията  и  културата  на

индивида. Повишаването на равнището на квалификация дава по-

големи възможности за успешна реализация на завършилите висше

образование. Един от критериите  за успешна реализация е нивото

на  бъдещото  възнаграждение  за  положения  труд.  Очаква  се

получилите висше образование и реализирали се по специалността

си млади бакалаври, магистри и доктори да получават доходи, по-

високи от средните за съответните сфери. В този смисъл висшето

образование „добавя” стойност, което намира израз в нарастване на

реалните  приходи  в  семейния  бюджет.  Следователно  от

икономическа гледна точка тази очаквана, добавена стойност ще е

източникът  за  погасяване  на  получения  студентски  кредит.  На

придобитото  ниво  на  образование  от  формална  гледна  точка  би

могло  да  се  гледа  като  на  своеобразен  нематериален  актив,

притежаван  от  личността  и  осигуряващ  прираст  на  бъдещите

доходи от труд или от предприемаческа дейност.

От една страна, цената на актива  би могла да се измери с

разходите  за  придобиване  на  съответната  образователна степен,

включващи университетски и колежански такси, цената на нужните

31 Атанасов,Н., 2009, Студентското кредитиране – средство за улесняване на достъпа до висше 
образование, Икономически алтернативи,брой 5, 2009, 111-111.
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книги  и  учебни  пособия  и  издръжката  на  живот  на  студента  в

периода  на  следване.  От  друга  страна,  цената на  висшето

образование в качеството му на специфичен актив, носещ бъдещ

доход, може да се дефинира като сума от настоящите стойности на

прирастите на дохода (само тази част от очаквания доход, която се

дължи  на  придобитата  по-висока степен  на  квалификация)  на

бъдещия висшист. Разбира се, вторият подход следва да интегрира

и равнището на риск на бъдещите доходи дотолкова, доколкото те

самите са очаквани, вероятностни величини. Равнището на риск би

следвало да  намери отражение върху нормата на  сконтиране на

бъдещите  доходи.  Цената  на  придобитата  квалификация  би

следвало да е своеобразен ограничител на максималния размер на

студентския кредит.

Видове студентско кредитиранe

Според  Милтън  Фридман  студентските  кредити  не  са

подходящ инструмент за финансиране на рискови инвестиции, тъй

като  лихвените  проценти  би  следвало  да  бъдат  изключително

високи, за да покрият риска.32 Финансирането чрез частен капитал е

постижимо и логически обосновано решение, тъй като се прилага за

всички други рискови инвестиции. 

Съществува  голяма  трудност,  за  да  се  оцени  точно

потенциала  на  инвестицията  в  човешки  капитал,  поради

неликвидната природа на актива. Известна е и голяма несигурност в

бъдещите доходи на индивидите. Това правят студентските заеми

32 Friedman M., R.D. Friedman, „Capitalism and freedom”, The University of Chicago Press,1982, Chicago and 
London  
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рискови  за  заинтересованите  да  ги  финансират.  Именно  това  е

причината  търговските  банки  да  бъдат  скептично  настроени  за

отпускането на студентски заеми. Рискът е сравнително по-голям,

отколкото при другите видове заеми. За това съществуват редица

критерии  и  обезпечения,  които  кредитополучателите  трябва  да

предоставят.  Това  от  своя  страна  води  до  невъзможност  на

индивидите  от  по-ниските  социални  слоеве  да  получат

финансиране чрез студентски  кредит за своето образование.  При

студентския  кредит,  дори  и  при  гаранция  –  поръчителство,  се

предполага, че кредитополучателя ще бъде способен да изплаща

своите  фиксирани  вноски  на  база  по-високите  си  доходи  след

дипломиране.

Различните инструменти за финансиране на образованието имат и

различни дефекти, но те биха могли да бъдат обобщени по следния

начин:

Заеми, гарантирани от държавата:

 Ресурсите на държавата, които се отделят за финансиране на

образованието са ограничени и следователно в даден момент

биха могли да бъдат недостатъчни;
 Рискът от инвестицията се прехвърля върху данъкоплатеца;
 В  България  тези  заеми  покриват  само  разходите  за

семестриални такси;33

 Не се прави оценка на индивида; 
 Във всяка страна съществуват ограничения за ползвателите

на тези кредити, които са изкуствено наложени, следователно

не са пазарни.

33 Освен в случаите по Чл. 5, ал. 2 от Закона за кредитиране на студенти и докторанти, който гласи, че 
„Правото на кредит за издръжка важи при раждане или при пълно осиновяване на дете по време на 
обучението…”, 2009г., Държавен вестник, София
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34Студентски заеми, които не са гарантирани от държавата: 

 Изискват определени обезпечения, които не всички индивиди

имат възможността да предоставят;
 Вноските са с точно определен размер и са фиксирани;
 Оценката  на  индивида  за  получаване  на  заем  не  се  прави

спрямо  неговия  потенциал,  а  потенциала  за  изплащане  на

вноските в бъдеще.

Отпускане на заем според ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА 

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

В  България  все  още  финансирането  е  насочено  към

университетите, a не към студентите, а говорейки за инвестиция в

човешки  капитал  не  би  следвало  да  е  така.  35С  приемането  на

ЗАКОН ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ се прави

голяма крачка в посока на изместване на необходимата инвестиция

за финансиране на образованието от държавата към индивида. Той

дава  известни  привилегии  на  студентите  и  им  предоставя

възможността да започнат да го изплащат след като приключат с

обучението  си.  Недостатъкът  тук  е  че,  е  напълно  вероятно

индивидът да не започне работа веднага след дипломирането си и

да няма реалната възможност да изплаща вноските по погасяването

на  заема.  Сега  действащия  Закон  за  кредитиране  на  студенти  и

докторанти  има  силно  изразена  социална  насоченост.  В  него  се

предвиждат  облекчения,  насърчаващи  раждаемостта  и

облекчаващи  индивидите,  изпаднали  в  трайна  загуба  на

работоспособност.  Въпреки  това  той  е  стъпка  напред  в  посока

34 Първанова, П., 2010, Авангардни научни инструменти в управлението том 3,Човешки капиталови 
контракти или студентско кредитиране, УНСС, София, 2010, 16-17.
35 Закон за кредитиране на студенти и докторанти,2009, Държавен вестник, 13.02.2009
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подобряване  достъпа  до  образование,  а  оттам  и  подобряване

качеството на човешкия капитал в страната.

Характеристики на кредита :

 Той има формата на кредитна линия – отпуска се на части, в

зависимост от нуждите;
 Той е револвиращ – възобновява се при същите или сходни

условия  при  възникване  на  посочените  в  закона

обстоятелства;
 Срокът на усвояване е между 4 и 8 години;
 За банката той носи нисък кредитен риск, тъй като е изцяло

гарантиран от държавата;
 Фиксираната  лихва  е  не  повече  от  7%  за  целия  период  и

кредитополучателят  е  освободен   от  такси,  комисионни  или

други  разходи,  непосредствено  свързани  с  отпускането  и

управлението на кредита.
 Той е стандартизиран. 
 Гратисен период по време на и една година след завършване

на обучението;
 Погасяването на кредита става на равни вноски в с
 Срок до 10 години след гратисния период.

Критериите за получаване на заем са сравнително занижени и всеки

индивид на възраст до 35 години, обучаващ се в редовна форма

има реалната възможност да получи кредит.  

С разглеждането на тези видове студентски кредити се достига до

няколко съществени недостатъка, а именно :

Фиксирани вноски на фиксирани интервали от време;

 Фиксирана лихва;
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 Гратисен период -  Периодът от сключването на договора за

кредит  до  изтичане  на  една  година  от  първата  дата  за

провеждане  на  последния  държавен  изпит  или  защита  на

дипломна  работа  съгласно  учебния  план  за  съответната

специалност и образователно-квалификационна степен.

Човешки капиталов контракт като финансов инструмент  за 

кредитиране

Недостатъците,  които  се  наблюдават  при  студентското

кредитиране  са  съществени  за  един  млад  човек.  Пред  него

предстои  перспективата  за  намиране  на  желаната  работа,

устройване  на  живота,  създаване  на  семейство,  устройство  на

жилище  и  ред  други.  Рискът  от  бавното  осъществяване  на

„житейския“  му план би довел до големи неприятности и неволи,

свързани  с  изплащането  на  студентския  кредит.  За  избягване  на

тези недостатъци би  спомогнал финансовия  инструмент  Човешки

капиталов контракт.  Същността му се състои в това, че позволява

образованието  да  се  финансира  от  частния  сектор,  чрез

инвестиции, подобни на тези в ценни книжа. 

36

36 Марчев А., П. Първанова, А. Марчев мл., 2008, Пазарът на Човешки капиталови контракти – Доклади 
от научна конференция с международно участие Равда, 2008  
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Инструментът е договор, по силата на който индивидът-студент 
привлича ресурси, чрез които финансира образованието си, 

като в замяна се задължава да изплаща процент от бъдещите 
си доходи на финансиращата организация за предварително 

фиксиран  период от време.

 

Инструментът е договор, по силата на който индивидът-студент 
привлича ресурси, чрез които финансира образованието си, 

като в замяна се задължава да изплаща процент от бъдещите 
си доходи на финансиращата организация за предварително 

фиксиран  период от време.

 



Този  инструмент  има  потенциала  да  увеличи  размера  на

разполагаемото финансиране за студентите, като едновременно с

това се редуцира цената му. Това би увеличило възможностите на

индивидите от домакинства с по-ниски доходи да завършат висше

образование.  Парадоксът  се  състои  в  това,  че  развитието  на

Човешките  капиталови  контракти  не  изисква  почти  никакви  или

минимални ресурси от страна на правителството, а в същото време

липсва законодателна рамка, която да подпомогне внедряването на

инструмента. Този инструмент значително повишава ефективността

на пазара на образователните услуги.

Същественото,  с  което  се  разграничава  този  финансов

инструмент е, че интересите на инвеститора и студента съвпадат. И

двете страни са заинтересовани след приключване на обучението

си,  индивидът  да  упражнява  професия  по  специалността  му  (да

бъде  добър  специалист  в  тази  област)  и  да  получава  по-голямо

възнаграждение.

Процес на функциониране на Човешки капиталови контракти

37Процесът на функциониране на Човешкия капиталов контракт

се състои от 9 основни етапа:

1) Договаряне на  условията,  при които ще бъде отпуснато

финансирането

37 Първанова П., А. Марчев мл., А. Марчев, Акционерен подход при инвестирането в човешки капитал - 
Доклади от научна конференция с международно участие, 2009, Равда.
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На този етап се прави оценка на бъдещите доходи на индивида и се

взема решение дали и за какъв период те биха могли да покрият

задълженията му.

2) Изработване на Човешки капиталов контракт и първично

публично предлагане

Това  е  обличането  на  сделката  в  юридическа  форма  и

първоначалното му разпространение сред инвеститорите 

3) Търговия с инструмента

4) Инвестиции или отпускане на необходимите ресурси

5) Това  е  моментът  или  поредицата  от  моменти,  в  които

финансовите ресурси преминават във владение на фонда

за човешки капитал

6) Натрупване на фонд

Средствата  се  натрупват  във  фонда,  който  от  своя  страна  ги

разпределя между студентите, които са получили финансиране.

7) Усвояване 

Студентът получава отпуснатото финансиране изцяло или на части.

8) Изплащане на процент от бъдещия доход или изплащане на

месечните задължения към управляващото дружество. 

9) Разпределение на дивидентите

Получените от различните контракти средства се разпределят, за да

бъдат изплатени на инвеститорите. 
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   10) Дружеството изплаща дивиденти на инвеститорите 

 Възвръщаемост от инвестицията. 

155



Фиг.  2.1:  Функциониране  на  Човешките  капиталови

контракти

38Фигура №1  не отчита как се развиват Човешките капиталови

контракти  във  времето,  но  е  съществено  да  се  отбележи,  че  на

всяка  итерация  на  процеса  (разгледана  на  годишна  база)

инвеститора трябва да получава все по-голяма възвръщаемост.

Участниците  в  процесът  са  студентите,  които  биват

финансирани,  инвеститорите,  които  косвено ги  финансират  с  цел

печалба и АДСИЦ, което извършва всички посреднически операции

в процеса, описани по-горе.

38 Първанова П., А. Марчев мл., А. Марчев, Акционерен подход при инвестирането в човешки капитал - 
Доклади от научна конференция с международно участие, 2009, Равда.
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39Променливи, отчитащи оценката на студента преди 

предоставяне на финансиране чрез Човешки капиталов 

контракт 

Важни променливи, които може да се отчитат при оценка на

студента  преди  предоставяне  на  финансиране  чрез  Човешки

капиталов контракт са следните:

39 Първанова, П., 2010, Авангардни научни инструменти в управлението том 3,Човешки капиталови 
контракти или студентско кредитиране, УНСС, София, 2010, 20-21.
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Примери 

MyRichUncle

40MyRichUncle е марка за услуги  на несъществуващата вече MRU

Holdings,  която се превърна в четвъртия по големина доставчик на

частни  студентски  заеми  в  САЩ  през  2007  година.  Компанията

предлага студентски заеми. MyRichUncle е пионер в използването

на  кредитни  алгоритми  ,  специфични  за  обстоятелствата  на

студентски  заеми  ,  разработване  на  собствен  подход   -

"инвестиране  в  човешкия  капитал",  на  застрахователните

студентски заеми в допълнение към използване на традиционния

кредитен скоринг.  MyRichUncle активно се бори да се създаде ново

ниво на прозрачност в рамките на сектора на студентски заеми и се

опитва  да  се  позиционира  като  безпроблемно  предоставяне  на

заеми на студенти.

41MyRichUncle  е  на  16  място  в  класацията  на  „50-те  Най-бързи

компании“ за 2006 г. 

42Съоснователите:  Raza Khan  и Vishal  Garg,са включени  в Бизнес

седмицата на „Най-добрите млади предприемачи" през 2006 година

40 MyRichUncle, Август 2011, http://en.wikipedia.org/wiki/MyRichUncle
41  "The 5th Annual Fast 50 - MyRichUncle". Fast Company. 2006. Retrieved 2006-11-22.

42 "Tech's Best Young Entrepreneurs: Under 30, on the Cutting Edge: Raza Khan and Vishal Garg". 
Business Week. 2006. Retrieved 2006-11-11.
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Човешки капитал

Симона Стефанова

Едно от най-големите предизвикателства пред мениджмънта

на  XXIв.  е  разбирането  и  приемането  на  концепцията  за

управлението  на  човешкия  капитал.   Човешкият  капитал  е  този,

който  надгражда  областта  на  Човешките  ресурси  и  създава

възможностите пред всяка една организация. 

Под  “капитал”,  независимо  от  неговата  форма,  се  разбира

всеки ресурс,  в резултат на оперирането с който във времето се

осигурява  натрупване. Традиционно, от икономическа гледна точка,

капиталът се разглежда като категория, свързана с придобиването в

резултат  на  инвестиране на  материални,  нематериални  или

финансови активи, които с течение на времето пораждат поток от

приходи.

Инвестирането по принцип е процес на влагане на средства с цел в

бъдещ период те да се възвърнат с увеличен размер или изгода за

вложителя..  Това  означава,  че  създаването  на  професионални

умения  и  способности  на  хората  за  труд,  тяхното  развитие  и

използването им в процеса на труда, има инвестиционен характер.

Първоначалният човешки капитал се формира, когато дадена

личност (сам или с помощта на родителите си), инвестира в себе си,

плащайки  за  образование  и  за  придобиване  на  професия  или

специалност.  След  постъпването  на  работа  тази  инвестиция  се

изплаща в течение на времето под формата на по-високи заплати
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или  възможност  да  се  извършва  работа,  носеща  по-голямо

удовлетворение. От тази гледна точка можем да се даде следното

общо определение на човешкия капитал: 

“Човешкият капитал е стойността на доходоносния потенциал,

въплътен в индивидите, включващ както вродените им способности

и талант, така и образованието и придобитата квалификация.” 

Тези и още интересни насоки относно заложената концепция

следва да бъдат обстойно разгледани в последващото изложение.

Историческо развитие на системите за управление на хората

В началото на 70-те години в организациите не съществува

отдел „Човешки ресурси“ , а „Личен състав“, ангажиран с трудовите

взаимоотношения. 

Терминът „Управление на персонала“ е въведен в края на 19-

ти  век.  В  този  период  вниманието  е  фокусирано  върху

благосъстоянието  на  работната  ръка  в  организациите.  В  САЩ

според задачите, които изпълняват, хората занимаващи се с това са

наричани  "Welfare  Officers"  /социални  служители/.Особеното  в

случая е, че с тези въпроси се занимават само жени.

В периода 1914 – 1939 много организации бележат ръст и това

води до известна промяна в извършваните операции в следствие на

променени  нужди.  Поради  усложнение  в  процесите  дейностите

извършвани до този момент от жени започват да се изпълняват от
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мъже. Тези служители се наричат "Labor managers" /мениджъри по

трудовата дейност/.

След Втората световна война, през периода 1945 – 1979 се

наблюдава трансформация в „Управление на персонала“  с фокус

основно  върху  административните  въпроси,  свързани  със

служителите и правните аспекти.

В края на 70-те години, вследствие на икономически промени,

трудът на служителите в една организация започва да се разглежда

като  важен  ресурс.  Концепцията  за   „Управление  на  човешките

ресурси“ се заражда през 80-те години и се утвърждава постепенно,

бележейки ръст през 90-те. 

Днес  Управлението  на  човешките  ресурси  обхваща  много

повече  функции  и  дейности  в  една  организация,  отколкото

Управлението на персонала. Модерните компании ползват термина

„Управление на човешкия капитал”, където се включват и дейности

като оценка на възвращаемостта от инвестициите в хора. 
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Управление на хората в контекста на съвременната икономика

Управлението на хората в  организацията е стратегически и

последователен подход за управлението на най-ценния капитал на

организацията. С течение на времето се осъществява  еволюция от:

Хора  = ресурс =  разходи = финансов товар = заплаха за

организацията

в:

Хора =  основен  ресурс = капитал   =  инвестиция  =

възможности за бизнеса

Можем  със  сигурност  да  направим  извода,  че  бъдещето

принадлежи на управлението на човешкия капитал.

В процеса на управление  на хората се наблюдават най-общо два

модела:  „твърд“  и  „мек“  модел на управление.  „Твърд“ модел –

свързан е  с  разбирането  за  управлението  на  хората  като  всички

други  ресурси  в  организацията.  Тук  няма  място  за  инициатива.

Ограничава  се  и  дори  се  елиминира  ролята  на  творческото

мислене,  обратната  връзка  и  синдикатите. „Мек“  модел –

акцентира върху комуникацията, мотивацията и лидерството. Това е

съвременното  управление.  Съществуват  точни  правила  и

процедури,  произтичащи  от  ценности,  фирмена  култура  и  т.н.

Свободата цели да се засили инициативата в организацията.

Без  оглед  на  това  кой  от  двата  модела  се  прилага  в  дадена

организация могат да бъдат откроени три конкретни тенденции в
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управлението на персонала, човешките ресурси и човешкия капитал

с техните съответни особености:

Персонал:

 Функционален подход
 Не влияе върху бизнеса
 Няма данни за печалба

       Човешки ресурси:

 Системен подход на управление
 Увеличават  се  инвестициите  в  човешките  ресурси,  което

гарантира конкурентоспособност
 Всеки индивид е отделна личност, оценена по достойнство
 Подбор на най-доброто

      Човешки капитал:

 Инвестиция в образователни програми
 Мотивация и самоинициатива
 Инвестиции в географска мобилност
 Програми на желани нагласи

Като  един  генерален  извод  от  всичко  казано  до  тук  могат  да

бъдат  изведени  следните  основни  причини  за  превръщането  на

човешките ресурси в човешки капитал:
 Увеличаващ се дял на разходите
 Потребност  от  поддържане  на  високо  ниво  на

конкурентоспособност
 Възприемане на личността като основен фактор за успеха

на организацията
 Висока  степен на  образованост  на  заетите  и  повишените

изисквания към същността на работата
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HR срещу HC метриките – каква е разликата?

Предвид  факта,  че  мениджмънта  все  още  трудно  прави

разликата между двете дефиниции – Човешки ресурси и Човешки

капитал и доста чести ги използва като взаимнозаменяеми понятия

е  добре  да  се  внесе  яснота  относно  показателите,  които  ги

измерват.  На  кратко  систематизирано  HR метриките  описват  HR

функциите,  докато  HC  метриките  –  детайлни  показатели  относно

хората, работещи в цялата организация;  награди, организационни

тенденции, рискове и др. 

Защо това разграничаване е важно….?

Все повече се засилва интересът към мениджмънта основан

на доказателства, метрики и анализи. Все повече фирми започват

да гледат на своите служители като на един много ценен актив, при

който:

 Всеки  похарчен  и  вложен  долар  трябва  да  генерира

печалба;
 За   вземане  на  правилните  решения  ,  трябват  факти  и

доказателства; 
 За проследяване  възвръщаемостта на инвестициите си ,

всяка  организация  има  нужда  от  обективни  измерители,

които да дават нужната обратна връзка

В  исторически  аспект  организациите  са  били  в  капана  на

рутината свързана единствено с проследяването на показателите

относно функциите на  HR - как работи този отдел във всяка една

166



компания,  дали  е  ефективна  неговата  работа,  какви  разходи  се

генерират.   HR   показателите  по  принцип  са  количествени

показатели за функцията като цяло на отдела по човешки ресурси и

на процесите, за които отдела отговаря . В тази връзка има един

безкраен набор от HR метрики, които обхващат възнагражденията,

обезщетенията,  текучеството,  задържането  на  персонала,

обученията   и  други.  Всеки  един  от  тези  показатели  могат  да

осигурят  невероятен  поглед  върху  това  как  HR  отдела

функционира  .  Четири  са  водещите  съображения,  с  които  HR

специалистите трябва да се съобразят,  преди да направят подбор

на показателите, които ще включат в оценката: 

 Кои показатели са най-важни за организацията?
 Какви данни трябва да бъдат събрани и анализирани?
 Как  ще  бъдат  анализирани  и  съпоставени  получените

данни?
 Как ще се използва анализа при планирането на бъдещите

действия,   организационно  развитие  и  разрастване,

решаване на проблемни ситуации?

След като бъде намерен отговора н горепосочените въпроси могат

да бъдат селектирани и метриките, чиито резултати да послужат в

оценката и вземането на решения в организацията. Някои основни

видове, както и формулите, необходими за тяхното изчисляване са

следните:
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Фиг. 3.1 Основни HR метрики

Параметър Формула и показатели

Процент отсъствия

Общ брой дни отсъствие в

месеца ÷ (средно брой

отсъствали служители по време

на месец х брой  работни дни)

Разходи за нает служител
Общо разходи за наети лица  ÷

общ брой служители

Изчислени ползи като процент

от заплатите

Сума от годишните ползи  ÷

годишните заплати

Общ процент компенсации

Годишна заплата ÷ общи

компенсационни разходи

(заплати + бонуси +

допълнителна компенсация)

Разходи за наемане

Генерирани разходи за подбор ÷

(себестойност обезщетения +

себестойност придобити ползи)

Обща удовлетвореност

Процента на работниците и

служителите, удовлетворени

цялостно или от даден аспект на

работното място

Процент постигнати и

реализирани цели

Брой постигнати цели ÷ общ

брой начертани цели за

постигане
Процент принос и приход от

всеки служител

Общо генерирани приходи  ÷

общ брой служители
Инвестиционна (Общо генерирани приходи –
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възвръщаемост общо генерирани разходи) х 100
Общ брой часове инвестиране

в развитие и обучение на

персонала

Сумата на общия брой часове за

обучение ÷ общия брой

служители

Процент оползотворяване

Общ брой служители,

използващи дадена програма  ÷

общ брой на служителите, които

би трябвало да използват

програмата

Процент обезщетения при

болест

(Брой инциденти и/или

заболявания на 100 щатни

служители / общо отработени

часове от всички наети лица

през календарната година) х 200

000

Това е само част от параметрите, които биха могли да бъдат

използвани от една организация, за да се прецени ефективността

на  HR  отдела.  Има още десетки  такива,  които потенциално биха

могли  да  бъдат  от  полза  за  проследяване  и  измерване,  в

зависимост от специфичните нужди на организацията.

Показателите, измерващи Човешкият капитал, измерват области

като:

 Работна сила на актива
 Въздействие  на техниките за управление на работната сила
 Влияние на човешкия капитал върху бизнес резултатите
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По  този  начин   въз  основа  на  корпоративната  култура,

организационни ценности и стратегически бизнес цели и мерки, HC

метриките показват здравословното състояние на организацията.

Докато  HR  показателите  са  основополагащи  за  ефективното

управление  и  са  полезни  за  получаването  на  обратна връзка,  те

често  не  са  достатъчни  при  вземането  на  решения  относно

управлението  на  хора.  HC  показателите  насочват  организацията

към начините, които биха имали положително и позитивно влияние

върху постигането на целите на компанията. Това са изключително

полезни   показатели   за  бизнес  планирането  и  решаването  на

сериозни  проблеми  и  са  тясно  свързани  с  бизнес  стратегията  и

резултати. Още едно разграничаване между двата вида показатели

е че, HR метриките са съсредоточени върху разходите, докато HC

показатели  се  фокусират  върху  стойността.   При  по-ефективното

управление  на  човешкия  капитал,  компанията  може  да  постигне

максимални  резултати  от  него  и  да  заеме  водещи позиции  сред

своите конкуренти.

7 Водещи  тенденции при управлението на човешкия капитал

Както вече няколкократно бе отбелязано, успехът в повечето

организации  зависи  от  ангажираността  и  таланта  на  работната

сила  .  Според  третия  годишен  доклад  на  Deloitte,  свързан  с

трендовете  на развитие в областта на Човешкия капитал на тема

“Leading Indicators” ,  мениджърите от  висшите управленски  етажи
170



трябва да  обръщат по- критичен поглед към това как талантите се

отразяват  на  успееха  в  организациите,  коитоуправляват.   

      Барбара  Адачи,  генерален  изпълнителен  директор  „Human

Capital“,  в  “  Deloitte  Consulting,  LLP“  ,  казва:  "Много  компании  са

изправени  пред  постоянната  динамика, която се наблюдава  в

областта  на  технологиите  ,  глобализацията,  демографията,  и

регулирането  .  Овладяването  на  тази  динамика  е  от  решаващо

значение  за  мениджърите  при  справянето  с  тези  разнородни

проблемни  ситуации.“  

 В  доклада  са  представени  седем  тенденции,  които  се

наблюдават  при  управлението  на   човешкия  капитал,  чието

овладяване  от  мениджърите  на  различни  организации  би  им

осигурило възможност да вземат едни по-информирани решения и

да се справят с възникналите проблеми по-лесно:

 Икономика ориентирана към усъвършенстване и развиване на

талантите  и  сътрудничеството  -   една  организация,  която

обхваща  зараждащата  се  идея  за  този  тип  икономика  и

сътрудничество,   може  използват  възможностите  си  от

генериран  талантопоток   и  да  се  потопи  по-ефективно  на

пазара на таланти в световен мащаб.
 Създаване  на  гъвкава  работна  среда   -   много  водещи

организации се стараят да осигурят гъвкавостта на работното

място, защото тя се явява един доста значим фактор , оказващ

влияние върху креативността и желанието за работа.
 Развиване на собствена  марка таланти - с цел ефективно да

задържат  и  привлекат  най-добрите  таланти,  компаниите

трябва да се фокусират върху изграждане на водещи практики

171



за задържането на талантите , възможностите за развитие и

иновативна политика в този аспект.
 Справяне  с  проблема  на  недостиг  на  таланти  -  В  едно

предходно свое проучване, Deloitte отчита, че 34 процента от

служителите  в  САЩ  имат  намерение  да  продължат своята

трудова  дейност  дори  и  след  пенсионна  възраст.  В  тази

ситуация  организациите  трябва  да  намерят  оптималният

вариант  за  комбиниране  на  хората  в  пред  пенсионна  и

пенсионна възраст с младата генерация от таланти. Трябва да

се  извлече  максимална  стойност  и  за  по-възрастните

работници и за младите ентусиасти, които са готови тепърва

да се доказват .
 Развенчаване  на  мита  за  Супермен   -  имайки  се  предвид

изменчивата бизнес среда днес, включително навлизането на

нови  технологии  и  въвеждането  на  постоянни  иновации,

компаниите се нуждаят от лидери, които могат да работят в

различни среди и условия и да се адаптират в кратки срокове

към неочакваното.
 Разрешаване на пъзела свързан с ефективните управленски

резултати  и  постигнати  цели  -  за  да  мотивират  ефективно

служителите  си,  някои  водещи  организации  обмислят

въвеждането  на  нови  инструменти  за  управление  на

изпълнението свързани най-вече с партньорски, клиенти, както

и друг тип обратна връзка на заинтересованите страни .
 Развиване  и  установяване  на  икономически  тип  мислене   -

икономическата  мисъл  в  посока  на  увеличаване

икономическите  данни,  както  и  вземането  на  решения,

основани  на  факти  помагат  на  всеки  един  член  в
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организацията  да  отключи  своя  потенциал  и  да  разгърне

възможностите си.

Интегрирането  на  бизнес  стратегията  на  една  компания  със

стратегията за развитие на  талантите ,  би било мощно конкурентно

предимство в днешния силно конкурентен пазар. Интегрирането на

изброените водещи тенденции изисква определена доза смелост.

Извършване  на  промени  в  една  организация  може  да  изглежда

обезсърчително,  но   тези,  които  ги  осъществяват,  ще  извлекат

безценни ползи в бъдещето.

Най-важното в HR-а сега

nibleschadule.com

Нова, гореща тема се обсъжда в HR индустрията на развитите

икономики:  ангажиментът  на  служителя.  Чувството  му  за

ангажираност.  За  съпричастност  към  бизнеса.  Емоционалната

взаимовръзка с работодателя. Лоялността.

Личната производителност според мнозина може да е всичко,

но ангажиментът сега е сочен за дори по-важен от нея. Той трябва

да  е  истински,  защото  се  оказва,  че  е  от  огромно  значение  във

времето. Представлява нещо, върху което мениджърите трябва да

започнат да работят веднага. 

Хората  не  са  машини  и  никога  няма  да  бъдат.  Затова,

гледната  точка,  че  производителността  им  в  работата

(интелектуална  или  материална)  е  най-важна,  вече  се  смята  за

173



неправилна.  А  кадрите,  които  продължително  пренебрегват

показването  на ангажимент към фирмата,  винаги  ще губят  важни

работодатели. Няма да ги вземат достатъчно на сериозно. Няма да

са толкова ценни, колкото тези, които видимо се вълнуват.  

Какво всъщност означава ангажираност с фирмата? 

Осигуряването  на  условия  служителят  да  постигне  най-

високия  потенциал  на  възможностите  и  силите  си,  ако  желае.

Имайки  под  ръка  повече  такива  служители,  всяка  фирма  си

гарантира  материални,  морални  и  психологически  ползи.

Потребителите получават по-добро обслужване. Много по-високи са

нивата  на  ефективността  при  изпълнението.  Намалява  се

неефективнитe часове платен труд и работата по възстановяването

на грешки. 

Стимулирането  на  пиково  изпълнение  в  човека  означава

задвижване  на  всеки  аспект  от  ангажираността  му  с  работното

място  и  постоянно  наблюдение  в  търсене  на  начини  то  да  се

подобри. Ниското ниво на ангажираност струва реални пари. Загуба

е на енергия и други важни ресурси. 

В такъв случай, кои са индикаторите, че липсва ангажимент?

Честите закъснения за работа и пропуснатите смени. Опитът да се

избяга от  моменти на  изпълнението на големи задачи.  Видимата

липса на ентусиазъм и желание. 

Поставянето  на  приоритети  е  първата  стъпка  към

подобрението на ангажираността у човека. Преди това е необходим
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чисто мениджърски анализ на случващото се негово представяне.

Колко  често  отсъства?  Колко  закъснява?  Ако  се  отдаде  повече

свобода на даден екип да пристига и да си тръгва от офиса когато е

удобно, може да се добие по-добра картина кой колко желание има

за  работа  и  как  се  чувства  в  офиса.  (По  правило  някои  от

служителите вършат повече за по-малко време и това е важно за

анализа. Както и други фактори от личния живот и семейния статус

на хората.)

Кое поражда липсата на ангажираност? 

Тихото съпротивление срещу работодателя се поражда често

от поставянето на още и още допълнителни задачи върху човека,

които първоначално той не е вършил, но с които впоследствие е бил

натоварен, заради способността му да се справя. Допълнителният

трудов  товар  прави  всички  хора  нещастни  на  работното  място.

Заради  него  дори  най-прилежните  работници  са  отблъсквани.

Стратегията  след  поставянето  на  допълнителен  товар  от  работа

винаги трябва да бъде даване на награда.
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Лидерски стилове

Дебора Желязкова

„Различни стилове за различните хора.“

„Но ако това е вярно, как тогава третирате различно хората си? –

попита гостенката.

- Защо не поговорите с някои от тях? – контрира Едноминутният

мениджър.  –  Те  ще  ви  разкажат  за  моите  различни  лидерски

стилове.

- Лидерски стил? – повтори като ехо тя.
- Това  е  начинът,  по  който  ръководиш някого  или  работиш с

него. Как се държиш в хода на времето, когато се опитваш да

повлияеш на представянето на другите в работата."43

Лидерският стил е начин на поведение, когато се опитваш да

повлияеш на представянето в работата на някой от подчинените си.

Лидерският  стил  е  комбинация  от  директивно  и  подкрепящо

поведение.

Директивно поведение

То включва: ясно да кажете на хората си какво, как и кога да

направят и след това да следите отблизо тяхното изпълнение.

43 Цитат от книгата „Лидерството и Едноминутният мениджър“ – Кен Бланчард, (2011г.,стр.20)
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Подкрепящо поведение

То включва: изслушване на хората, подкрепа и насърчение на

техните усилия, подпомагане на участието им в отстраняването на

проблемите и вземането на решения.
Лидерските  стилове  са  четири:  директивен,  коучинг,

подкрепящ  и  делегиращ.  НО...  НЯМА  НАЙ-ДОБЪР  ЛИДЕРСКИ

СТИЛ.

Основни лидерски стилове:

 Директивен  стил:  Лидерът  дава  конкретни  насоки  в

работата и следи отблизо изпълнението на поставената

задача.
 Коучинг:  Лидерът  продължава  да  дава  насоките  и

наблюдава  отблизо  изпълнението  на  задачата,  но

едновременно  с  това  обяснява  решенията,  изслушва

предложения и съдейства за напредъка.
  Подкрепящ  стил:  Лидерът  улеснява  и  подкрепя

усилията  на  подчинените  си  за  изпълнение  на

поставените  задачи,  но  освен  това  споделя  с  тях

отговорността за вземането на решения.
 Делегиращ  стил:  Лидерът  прехвърля  на  своите

подчинени  отговорността  за  вземането  на  решения  и

разрешава проблемите.

Тези четири стила съдържат различни комбинации на двата

основни  типа  мениджърско  поведение,  а  именно  Директивно

поведение и Подкрепящо поведение. Директивното поведение може

да бъде описано с четири думи: СТРУКТУРИРАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ,

ОБУЧЕНИЕ  и  КОНТРОЛ.  За  подкрепящото  поведение  е
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разпространено  да  се  използват  други  думи:  ПООЩРЕНИЕ,

ИЗСЛУШВАНЕ,  ЗАДАВАНЕ  НА  ВЪПРОСИ,  ОБЯСНЕНИЕ  и

ПОДПОМАГАНЕ. 

 Директивният стил се ползва, за да се демонстрира по-силно

директивно  поведение,  отколкото  подкрепящо  поведение.

Обясняваме на изпълнителя каква е крайната цел и как изглежда

добре свършената  работа,  но  едновременно с  това му даваме и

подробен план за действие. Ние преодоляваме проблема и вземаме

решения. А подчиненият просто изпълнява нашите нареждания.

Подкрепящия  стил  той  съдържа  в  себе  си  много  повече

подкрепящо,  отколкото  директивно  поведение.  Вие  подкрепяте

усилията  на  хората  си,  вслушвате  се  в  техните  предложения  и

улеснявате взаимоотношенията им с околните. Насърчавате ги и ги

хвалите,  за  да  повишите  тяхното  самочувствие  и  мотивация.

Мениджърите,  използващи  Стил  №3,  много  рядко  обясняват  как

самите  те  биха  преодолели  даден  проблем  или  биха  изпълнили

дадена задача. Те помагат на хората си да стигнат до собствени

решения, задавайки им въпроси, които разширяват тяхното мислене

и насърчават поемането на рискове. 

„Няма  нищо  по-неподходящо  от  еднаквото  отношение  към

различните хора.“
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В книгата  си „Лидерство и Едноминутният мениджър“  Кен

Бланчард дава следният пример и описва за всеки стил лидерство

какво би предприел. Ситуацията е следната:  Представете си, че

от съседния офис долита някакъв шум, който ни дразни. 

Ето и какво би казал Едноминутният мениджър:

 Директивен стил – „ Моля ви, излезте и кажете на секретарката

ми  да  накара  хората  отвън  да  разговарят  някъде  на  друго

място и след като изпълните  тази  молба се  върнете да  ми

докладвате резултата“
 Коучинг  (стилът  съдържа в  себе си  както  директиви,  така  и

подкрепа)  –  „Навън  се  вдига  много  шум,  който  ни  пречи.

Мисля, че трябва да излезете и да помолите секретарката ми

да предупреди тези хора да преместят спора си по-нататък в

коридора. Имате ли някакви други въпроси или предложения?“
 Подкрепящ  стил–  „В  коридора  се  вдига  шум,  който  ни

безпокои.. Как да постъпим според вас?“
  Делегиращ стил – „Този шум навън ни пречи. Ще се погрижите

ли?“

Директивният стил е най-подходящ при извънредни ситуации.

Например,  по  време  на  заседание  избухва  пожар.  Най-вероятно

няма да ги карате да се разделят на групи, да обсъждат решения и

да ви  ги  съобщават  едно по  едно,  а  ще кажете:  „Ето  я  вратата,

последвайте  ме!“.  Разбира  се  това  носи  и  голяма  отговорност,

особено в дадената ситуация.

Директивният стил е подходящ също така при неопитни хора,

които обаче според вас имат потенциал да овладеят дадена работа.

Също така е подходящ и за хора, които притежават нужните умения,
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но не познават компанията – нейните приоритети, политика и начин

за  правене  на  бизнес.  Не  бива  да  се  забравя  обаче  и  фактът,

например, когато служителят няма достатъчно натрупан опит и вие

го напътствате – той е ентусиазиран и желае да постига резултати.

Важното  в  случая  е  обаче  резултатите  да  бъдат  правилно

оценявани, защото в противен случай служителите губят интерес.

Ентусиазмът им спада и си дават сметка, че няма значение как се

представят – добре или отлично – вие все ще им плащате. Тогава

защо е нужно да се тормозят? А понякога се случва и така, че те

просто  не  получават  указанията,  от  които  се  нуждаят,  а  само ги

хокат. Напредват бавно или никак,  губят увереност в силите си и

започват да се съмняват, че ще научат достатъчно, за да се справят

с поставената им задача. Когато това разочарование заеме мястото

на  първоначалния  ентусиазъм,  идва  времето  на  коучинг  стила,

който предоставя повече насоки и подкрепа. Какво правим в този

случай?  Продължаваме  с  указанията,  защото  те  все  още  не  са

изградили  умения,  но  едновременно  с  това  изслушваме  техните

проблеми, предлагаме перспективи и хвалим напредъка. Целта е да

ги включим максимално в процеса на вземане на решения, защото

само по този начин можем да възвърнем тяхното самочувствие.

Делегирането от своя страна е подходящо за хора, които са

самостоятелни и успяващи, компетентни и решителни хора, които

не се нуждаят  от особени насоки и които умеят  да се подкрепят

сами.  Те  са  способни  са  самооценка.  Топизпълнителите  не  се

нуждаят от кой знае какъв надзор и оценка, тъй като знаят, че се

справят добре.

Умението  да  поставиш  диагноза  на  ситуацията,  преди  да

действаш, е най-важното умение на ситуационния лидер.
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„Когато забавям темпото, аз вървя по-бързо.“ 

Както във всяка друга житейска ситуация – необходимо е 

първо да мислим, преди да действаме.

Фиг. 4.1 Обобщение на четирите основни лидерски 

стила:

(високо)

Високо подкрепящо и

ниско директивно

поведение

S3

ПОДКРЕПЯЩ

Високо директивно и

високо подкрепящо

поведение

S2

КОУЧИНГ

Ниско подкрепящо и

ниско директивно

поведение

S4

ДЕЛЕГИРАЩ

Високо директивно и

ниско подкрепящо

поведение

S1

ДИРЕКТИВЕН

(ниско)        (високо)

Всеки  ръководител  обаче  е  необходимо  първо  да  прецени

хората и тогава да прилага съответният подход. Един от факторите,

който трябва да бъде определен преди прилагането на конкретния

лидерски стил е опитът на съответният служител. При изследването

на опита и представянето на служителя трябва да се разгледат два

фактора:  компетентността  и  ангажираността.  Когато
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служителят  не  се  представя  добре  без  пряк  надзор,  обикновено

става въпрос за проблем с компетентността, с ангажираността или с

двете едновременно.

Компетентността е функция на знанието и уменията, а те

от своя страна произтичат от образованието, обучението и/или от

опита.

Ангажираността  е  комбинация  между  увереност и

мотивация.  Увереността измерва вярата в собствените сили – т.е.

чувството, че човекът може да изпълни дадена задача без особен

надзор.  А  мотивацията,  от  друга  страна,  е  личният  интерес  и

ентусиазмът  за  добро  изпълнение  на  задачата. Всеки  притежава

различни  комбинации  от  компетентност  и  ангажираност.  В

практиката  съществуват  четири  комбинации  от  компетентност  и

ангажираност, които определят така нареченото „ниво на развитие“.

Фиг. 4.2 Четири нива на развитие :

Висока

компетентност

Висока

ангажираност

Средна до

висока

компетентност

Променлива

ангажираност

Известна до

ниска

компетентност

Ниска

ангажираност

Ниска

компетентност

Висока

ангажираност

D4 D3 D2 D1
РАЗВИТ                    

Хората с различно ниво на развитие се нуждаят от различно

отношение.  Тези,  които  могат  да  работят  самостоятелно,  без

надзор, притежават ниво на развитие D3 или D4. Когато са на тези

нива те са доказали уменията и знанията си да работят отлично.
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Разликата между D4 и D3 е ангажираността. Когато става въпрос за

проблем  в  самоувереността,  D3  се  нуждае  от  подкрепа,

насърчаване и похвала. Ако проблемът е в мотивацията, лидерът

трябва да изслуша внимателно своя подчинен, а след това да реши

проблема.  По  принцип  обаче  D4  означава  увереност  и  лична

мотивация. Хората на това ниво на развитие се нуждаят от по-малко

похвали в сравнение с останалите. Те знаят, че вършат нещата по

правилния начин и почти не се нуждаят от управление.

„Всеки притежава върхов потенциал – просто трябва да знаеш

от какво ниво идва отделният служител и да го срещнеш там.“44

При  D1  и  D2,  също  се  вижда,  че  разликата  между  тях  е  в

ангажираността.  Също  така  и  при  двете  липсва  компетентност,

което означава и липса на нужните умения и опит за представяне на

високо ниво без ръководство. Разликата е, че D1 е мотивиран, а D2

не е.  Високата ангажираност на  D1 произтича от първоначалното

чувство на възбуда от перспективата да научи нещо ново. D1 може

да бъде и изключително самоуверен, въпреки че това чувство може

да се окаже фалшиво. Често се случва увереността и мотивацията

на хората да спада с нарастването на уменията им. Те започват да

осъзнават  колко  много  трябва да се учат,  за  да станат наистина

добри  работници.  Като  в  старата  поговорка:  КОЛКОТО  ПОВЕЧЕ

ЗНАМ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ОСЪЗНАВАМ, ЧЕ НИЩО НЕ ЗНАМ. С

коучинг увереността на D2 започва да нараства и това се подкрепя

от постигнатите резултати. 

А  ето  и  каква  е  взаимовръзката  между  четирите  нива  на

развитие и четирите лидерски стила:
44 Цитат от книгата „Лидерството и Едноминутният мениджър“ – Кен Бланчард, (2011г.,стр.57)
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Фиг.  4.3  –  Лидерски  стилове,  които  са  подходящи  за

различните нива на развитие:

НИВО НА РАЗВИТИЕ ПОДХОДЯЩ ЛИДЕРСКИ

СТИЛ
D1

Ниска компетентност

Висока ангажираност

S1

ДИРЕКТИВЕН СТИЛ

Структуриране, ангажиране,

обучаване и ръководство
D2

Ниска до известна

компетентност

Ниска ангажираност

S2

КОУЧИНГ СТИЛ

Насоки и подкрепа

D3

Средна до висока

компетентност

Променлива ангажираност

S3

ПОДКРЕПЯЩ СТИЛ

Похвали, изслушване и

подпомагане

D4

Висока компетентност

Висока ангажираност

S4

ДЕЛЕГИРАЩ СТИЛ

Прехвърляне на

отговорността за

всекидневното вземане на

решение

Директивният  стил  (Стил  1)  е  подходящ  за  хора  без

достатъчно компетентност, които обаче кипят от ентусиазъм
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(D1).  Те  се  нуждаят  от  насоки  и  честа  обратна  връзка,  за  да

потеглят напред.

Коучинг  (Стил  2)  е  за  хора,  които  имат  известна

компетентност, но им липсва ангажираност (D2). За да започнат

да действат, те се нуждаят от указания и обратна връзка, тъй като

все  още  са  сравнително  неопитни.  Освен  това  се  нуждаят  от

подкрепа и похвали, за да изградят самочувствие. Плюс участие във

вземането на решения, за да възстановят ангажираността си.

Подкрепящият стил (Стил 3) е за хора, които притежават

компетентност, но им липсва увереност и мотивация (D3). Те не

се  нуждаят  от  много  указания,  защото  са  достатъчно  опитни,  но

подкрепата  им  е  нужна  за  повишаване  на  тяхната  увереност  и

мотивация.

Делегиращият стил (Стил 4) е предназначен за хора, които

притежават както компетентност, така и ангажираност  (D4).

Те могат да имат желание да работят сами върху даден проект, при

минимален надзор или подкрепа.

Когато  определяме  конкретният  стил,  подходящ  за  дадено

ниво  на  развитие,  трябва  да  помним,  че  лидерите  трябва  да

свършат  това,  което  подчинените  им  не  могат  да  направят

сами в дадения момент.  След като  D1  има ангажираност,  но му

липсва компетентност, лидерът трябва да му предложи насоки (S1

директивен  стил).  D2  не  притежава  нито  компетентност,  нито

ангажираност, лидерът трябва да даде насоки и да окаже подкрепа

(S2  коучинг  стил);  тъй  като  D3  притежава  компетентност  и

променлива ангажираност, лидерът трябва да предложи подкрепа

(S3 – подкрепящ стил), а след като D4 притежава компетентност и
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ангажираност, лидерът не му предлага нито насоки, нито подкрепа

(S4 – делегиращ стил).

Кривата, която преминава през различните стилове се нарича

„крива на представянето на работата“. Когато нивото на развитие се

придвижва от  D1 към  D4,  кривата показва как лидерският стил на

мениджъра се измества от S1 (директивен стил) към S4 (делегиращ

стил), като най-напред се увеличава подкрепата (S2) и след това се

намаляват указанията  (S3)  в посока евентуалното намаляване на

подкрепата  (S4). На  D4  човек може да насочва и подкрепя все по-

голяма част от своята работа. 

Петте  стъпки,  които  трябва  да  предприемат  лидерите  за

повишаване на компетентността и ангажираността:

1) Първата от тях е да обясним на хората какво трябва да

правят.
2) Втората стъпка е да  покажем какво да правят, т.е. да

моделираме поведението им. Когато хората знаят какво

да правят, те трябва да разберат как изглежда доброто

представяне. Те трябва да знаят какви са стандартите за

доброто представяне.
3) Когато  изясним  целите  и  насоките,  идва  ред  на

третата  стъпка  в  развитието  на  компетентността  и

ангажираността на хората – да ги оставим да опитат.
4) Четвъртата стъпка – наблюдение на представянето в

работата.  Когато  използваме  директивния  стил,

задължително трябва да  поддържаме близък контакт  с

лицето и да правим чести проверки на представянето му.
5) Петата стъпка – похвалата за напредъка. Похвалата е

ключова в помощта на хората да се придвижат от едно

ниво на развитието към друго – от D1 на D2 и от D2 на D3
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–  това става с плавно намаляваща външна подкрепа от

страна на шефа.
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Фиг.  4.4  Промяна  поведението  на  мениджмънта

едновременно с подобреното представяне на служителите

Стъпките нагоре по кривата показват как мениджърът 

постепенно намалява директивното поведение с повишаване 

квалификацията на работника. Отначало оказва по-силна подкрепа, 
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която постепенно намалява – това е отбелязано от стъпките по 

кривата в посока надолу.

Основната цел на лидера обаче си остава той да променя 

постепенно своя лидерски стил, позволявайки на подчинените си да

подобрят своята работа и да я вършат с минимално ръководство и 

подкрепа.

Когато лидерът си е свършил работата добре, хората му казват

„Ние се справихме сами!“

Лидерските  стилове  помагат  на  мениджърите  да  усвоят

изкуството на лидерството с прости и ясни термини – една система,

която  отхвърля  конвенционалния  мениджмънт  на  еднакво

отношение към всички служители. Разбрахме още и защо е  толкова

важно  нагаждането  на  лидерския  стил  към  индивидуалните

служители, защо трябва да знаем кога да делегираме, подкрепяме и

насочваме, а също така и как да идентифицираме лидерския стил

по  отношение  на  отделен  служител  и  как  да  прилагаме  по  най-

добрия начин техниките за постигането на максимални резултати и

да стимулираме мотивацията на всички нива. Това забележително и

лесно  разгадаемо  есе  е  безценен  наръчник  за  творческо  и

персонализирано  лидерство,  с  чиято  помощ  ще  постигнете

максимално добро представяне  в  работата  на  своите  служители,

независимо от спецификата на вашия бизнес.
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ефективността чрез ситуационното лидерство, Бланчард. К., 2011г., 

„Класика и стил“  
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Мотивационен профил

Милена Пирянкова

Мотивация и мотивиране

Мотивацията е това, което ти помага да започнеш. Навикът е

това, което те поддържа да го правиш.

Джим Рон

Посейте мисъл, пожънете действие; посейте действие,

пожънете навик; посейте навик, пожънете характер; посейте

характер, пожънете съдба.

Стивън Хови

Мотивацията е движеща сила към постигането на определени

цели.  Мотивът  може  да  се  приеме  като  фактор,  който  инициира

движение,  а  самата  мотивация  кара  хората  да  действат

целенасочено  по  определен  начин.  Тя  стимулира  индивида  да

вложи  усилия  към  постигане  на  желаните  цели.  Мотивът  има

персонален характер и предизвиква съответни действия у човек.

Мотивацията може да бъде вътрешна или външна. В първия

случай  тя  е  породена  от  вътрешно  желание  за  постигане  на

определени  резултати.  Резултатът  от  вътрешната  мотивация

предизвиква  задоволство  у  самите  хора,  докато  при  външната
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мотивация  хората  са  мотивирани  от  външно  задоволство  като

парични  суми,  награди или оценка.  И  в  двата  случая  факторите,

които  определят  мотивацията  са  три:  Първият  е  този,  който

подтиква  поведението,  вторият  направлява  това  поведение,  а

третият  показва  как  то  може  да  бъде  поддържано.  Подтикващи

основно към определено поведение са енергийните сили на хората.

Те  често  се  влияят  от  външната,  обкръжаваща  среда.  Вторият

фактор се отнася до целевата организация – поведение, което се

направлява  и  стреми  към  нещо.  Третият  фактро  са  силите,

характерни  за  всеки  човек.((1)  Бояджиев,  1994)  Несъмнено  всеки

един  от  тези  фактори  е  важен  за  разбиране  на  поведението  на

човека не само по време на работа. 

Малцина  са  хората,  които  са  постоянно  мотивирани,  затова

непрекъснато  има  нужда  от  мотивиране.  Мотивирането

представлява процес на целенасочено въздействие върху човека,

което има за задача да го подбуди към определени действия чрез

създаване на съответни мотиви у него. В следствие на извършените

действия ще има определени резултати.

Проблемът с мотивацията винаги е много сериозен.  Важно е в

една организация служителите да са мотивирани да работят, за да

постигат максимално високи резултати. За да успее ръководството

да  мотивира  своя  персонал,  то  трябва  да  е  добре  запознато  с

основния  мотивационен  процес  и  факторите,  които  влияят  върху

него.  За постигането на висока ефективност на труда е много важно

да се познават и разбират факторите, които определят поведението

на човека в процеса на работа, както и начините, по които може да

се повлияе на мотивацията и ангажираността на отделната личност

или на групата в този процес. ((16) Шопов, 2002)
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В повечето случаи изпълнението на един служител се влияе от

три неща:  мотивация – желание да работи добре,  способности –

качества,  позволяващи  да  работи  добре  и  трудова  среда  –

необходими средства, интериор, материали и информация. В много

от  случаите,  когато  мениджъра  забележи,  че  служителите  не  са

мотивирани да работят, те започват да променят трудовата среда,

което  до  един  момент  подпомага  по-доброто  изпълнение  на

персонала. След това ръководството осигурява обучения, но когато

проблемът   е  в  мотивацията,  задачата  на  ръководителя  е  по-

предизвикателна.

Чрез процесите на мотивация се провокира ангажираност към

фирмените цели.  За да могат мениджърите да използват пълния

потенциал на служителите си трябва да им предлагат възможности

за  удовлетворяване  на  техните  потребности.  За  да  може

ръководството да поддържа удовлетвореността  и мотивираността

на своя персонал е необходимо да разбира процеса „мотивиране” и

да  осъзнава,  че  мотивирането  не  е  единствено  увеличаване  на

заплатите.( (13) Харизанова,  2011) 

Добрият  мениджър  трябва  да  е  в  състояние  да  използва

разнообразие  от  методи,  с  които  да  повлияе  задоволяването  на

потребностите на своите служители. Мотивирането на персоналът

трябва да  бъде  непрекъснат  тъй като  процесът  на  възникване  и

задоволяване  на  потребности  е  един  безкраен  цикъл  (фиг.1)((9)

Сурчева)
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Фиг.5.1. Цикъл на възникване и задоволяване на потребности

Мотивационни теории

Разработени  са  многобройни  и  разнообразни  мотивационни

теории.  Най-общо  те  се  делят  на  процесни  и  съдържателни.

Съдържателните мотивационни теории идентифицират това, което

е вътрешно присъщо на индивида, обясняват кои са точно нещата,

които го мотивират. Те отговарят на въпроса „Какво се мотивира?”.

Процесните,  или  още  така  наричани  процесуалните  теории,

дефинират основните променливи и механизми за мотивиране на

човешките ресурси.  Те отговарят на въпроса „Как се мотивира?”  
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Основните съвременни теории на мотивацията са представени във

фиг.5.2.

Фиг.5.2. Съвременни теории за мотивацията
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 Съдържателни теории

Въпреки че най-известните съдържателни мотивационни терии

от тази група са на Ейбрахам Маслоу,  Клейтън Алдефер, Дейвид

Макклилънд  и  Фредерих  Хъртсбърг,  началото  им  поставя  Хенри

Мъри със своята систематизация на потребностите. (Фиг.5.3.) 
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Фиг.5.3. Съотношение на групите потребности в четири от

съдържателните теории на мотивацията

 Систематизация  на  потребностите  според  Хенри  Мъри

Една от първите теории в областта на мотивирането на

персонала  е  тази  на  Хенри  Мъри.  Той  систематизира

изключително  подробно  човешките  потребности.  Мъри

предлага  разнообразна  съвкупност  от  двадесет  вида

потребности,  които  поотделно  или  в  комбинация  лежат  в

основата  на  всяко  човешко  поведение.  Много  точна

характеристика на концепцията на Мъри прави К.Облуховски:
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„Опростявайки неговата твърде сложна концепция, можем

да  кажем,  че  според  нея  потребността  е  определена

хипотетична  конструкция,  произтичаща  от  анализа  на

определено  поведение  в  дадена  ситуация.  Можем  да  я

наречем  характеристика  на  определено  поведение.

Следователно класификацията на потребностите, дадена

от Мъри можем да разглеждаме като систематизация на

различните типове поведение от гледна точка на тяхната

връзка с определена вътрешна или външна ситуация.” ((6)

Облуховски, 1981., с.83)
 Йерархията  на  потребностите  на  Ейбрахам  Маслоу

През  1943  г.  Ейбрахам  Маслоу  публикува  теория  за

мотивацията,  която  е  изградена  върху  систематизацията  на

човешките  потребности  на  Мъри.  Тази  теория  е  най-

популярна,  най-използвана  и  най-опростената  от  всички

останали теории за мотивацията. Маслоу смята че хората се

опитват да задоволят 5 групи потребности. (фиг.5.4)

Фиг.5.4. Йерархия на потребностите на Ейбрахам Маслоу.
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Обособяването  на  потребностите  на  хората  в  пет  групи

позволява  да  се  очертаят  основните  области  на  управленско

въздействие.  Маслоу  смята,  че  най-подходящият  начин  да  се

задържат  служителите  мотивирани  е  да  се  наблегне  на

задоволяването на потребностите от по-високите равнища, тъй като

по-висшите потребности създават по-силен импулс на мотивация..

Всеки отговорен ръководител трябва да открие за служителите си

индивидуално техните доминиращи потребности и да се стреми да

ги задоволи ако  иска да използва целия им потенциал. ((5) Мирчев,

2007 и (17) Maslow 1954.)

 E.R.G. – Теория на мотивацията на Клейтън Алдерфер

Тази  теория  е  създадена  от  Клейтън  Алдерфер.  Той

преработва  Йерархията на Маслоу, целейки да я обвърже по-силно

с  емпиричните  изследвания.  Срещу  петте  равнища  на  Маслоу,

Алдерфер  предлага  само  три.  (Фиг.5.)  От  там  и  идва

наименованието – E.R.G. – от английските думи  Existence

(Съществуване)  ,  Relatedness  (  Отношения)   и  Growth  (  Растеж).

Разликата между теориите на Абрахам Маслоу и Клейтън Алдерфер

е, че при Маслоу има движение от потребност към потребност само

отдолу нагоре, а при Алдерфер движението е и в двете посоки –

нагоре ако не е удовлетворена потребност от по-ниско равнище и

надолу  ако  не  е  задоволена  потребност  от  по-високо  равнище.

Самият Клейтън Алдерфер нарича възходящото движение процес

на  постепенно  нарастващо  удовлетворяване  на  потребностите,  а

низходящото – процес на фрустрация или поражение в стремежите

за задоволяване на потребностите.( (5) Мирчев, 2007,  (9) Сурчева и

(21) Ratzburg )
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Фиг.5.5. Теория на мотивацията на Клейтън Алдерфер

Групите  от  потребности,  които  определя  Алдерфер,  се

съпоставят с тези на Маслоу както следва:

 Потребностите  от  съществуване  отговарят  на  физиологични

потребности и потребности от сигурност и защита – I и II равнище

от йерархията на Маслоу.
 Потребностите  от  отношения  кореспондират  с  групата  от

потребности за принадлежност и съпричастност на Маслоу или

социалните потребности;
 Потребностите  от  растеж  са  аналогични  с  потребностите  от

признание и потребностите за самореализация, които дефинира

Маслоу в своята йерархия
Прилагането на тази теория в практиката на организациите е

показало нейната достоверност, за което има и редица емпирични
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потвърждения.  Тя  с  голям  успех  може  да  се  прилага  про

утвърждаване  на  потребностите  на  най-ниските  равнища,  когато

липсват условия за удовлетворяването им на високите. ((4) Мирчев,

2001)

 Теория на потребностите на Дейвид Макклилънд

В  своята  теория  Дейвид  Макклилънд  акцентира  върху

потребността от постижения и икономическата активност както на

човека, така и на цялото общество. Потребността от постиженията

за първи път е посочена от Хенри Мърей: ((9) Станчева, А, 2000,

с.283  )

 „... да постигнеш нещо трудно. Да създадеш, да манипулираш или

да организираш физически обекти, хора, идеи. Да извършиш това

толкова бързо и толкова самостоятелно, колкото е възможно.

Да преодолееш препятствията и да постигнеш майсторството.

Да надминеш другите и себе си. Да повишиш себеуважението си

благодарение на успешното използване на способностите си” 

Дейвид  Макклилънд  определя  потребността  от  власт  като

желание да се контролират други хора, стремежът да се въздейства

върху  поведението  им  –  да  имаш  подчинени.  Потребността  от

принадлежност е дефинирана като стремеж да се установиш и да

поддържаш добри взаимоотношения с другите хора, с колегите.

В книгата си “Мотиви за достижение” Аткинсън  излага теория,

според която поведението се предопределя от влиянието на две

променливи:  очакванията  за  нещо  и  ценностите.  Според  тази

концепция  съществуват  3  основни  потребности.  (  (18)  Atkinson,

1977)  
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Дейвид  Макклилънд  откроява  тези  три  групи  от  потребности  на

хората  като  потребност  от  постижения,  потребност  от  власт  и

потребност  от  принадлежност.  По-късно  Макклилънд  добавя  и

четвърта група потребности – за компетентност – или стремежът да

свършиш нещо добре, да се самодокажеш. ((19). McClelland, 1975)

 Двуфакторната теория на Фредерик Хъртсбърг

Фредерик Хъртсбърг преминава от разкриване на мотивацията

на труда към изучаване на природата му,  тъй като самия труд  и

неговото значение за работещия трябва да бъдат постоянна грижа

за всички добри мениджъри. Хъртсбърг разработва теорията си на

основата на два вида фактори – хигиенни и мотивиращи. (Фиг. 6.)

Към  хигиенните  фактори  спадат  заплатата,  условията  на  труд,

статуса,  сигурността  на  работното  място,  отношенията.

Мотивиращите фактори са шест: служебни повишения, възможност

за  развитие,  постижения,  признание  на  постиженията,  самата

работа и отговорността. ((13) Харизанова  2011) 

От анкетите, с които си служи Хъртсбърг, той стига до няколко

извода.  Първо,  теорията отразява факта,  че човек може да бъде

удовлетворен  и  едновременно  с  това  неудовлетворен  от  своята

работа. Второ, в целта си ръководителите да подобрят мотивацията

на своите служители подобряват предимно физическите условия на

труд,  което  само по  себе си  не  дава очакван резултат,  тъй като

действието  върху  хигиенните  фактори  не  влияе  върху

мотивиращите.  Трето,  теорията  доказва,  че  може  да  се  увеличи

мотивацията  у  служителите  като  се  създават  условия  за

постижения,  признания,  отговорност,  напредък  или  личностно

израстване. 
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Фиг.5.6.  Независими  процеси  на  удовлетворение  и

неудовлетворение

Процесни теории

Независимо,  че  до  тук  изброените  теории  имат  своите

различия, те имат и няколко общовалидни характеристики Теориите

се допълват една друга и отделят главно внимание на анализа на

факторите,  лежащи в  основата  на  мотивация,  и  в  същото време

практически  не  отделят  внимание  на  анализа  на  процеса  на

мотивацията.

Основната идея на процесните теории на мотивацията, е че

самата мотивация е предизвикана от външни фактори. Т.Христова

казва, че тези фактори са „... обстоятелствата, които създават

сещане,  желание да се сравнява,  да се анализира,  да се очаква

нещо, което ще се случи, ако се предприеме някакво набелязано
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действие.  Процесните  теории  развиват  тезата,  че  върху

поведението на хората може успешно да се влияе чрез представа

и  перцепция  за  справедливост  чрез  очаквания”  (  (15)Христова,

1994)
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 Мотивационна теория на очакванията на Виктор Врум

Виктор  Врум  разглежда  мотивацията  като  процес,  който

управлява избора. Той посочва, че поведението на човек е свързано

винаги с избор между две или повече алтернативи. 

Трите променливи в  мотивационната  теория на очакванията

са: избор, очакване и резултати. Изборът се свързва с посочването

на една от много алтернативни възможности. Очакването е вярата,

че избраната алтернатива е най-добрата, и че изпълнението и, ще

доведе изпълнителя до успех или неуспех. Върху очакването могат

да повлияят ред фактори: 

 нивото  на  увереност  в  уменията,  които  се  изискват  за

изпълнение на задачата; 
 нивото на подкрепа, което може да се очаква да се получи от

страна на висшестоящите и подчинените; 
 качеството на материалите и оборудването; 
 наличността на подходяща информация. 

 Смята се, че предишен успех при изпълнението на задачата

също усилва очакването за успех в конкретния момент.

Предпочитанията  се  инициират  с  различни  ценности  в

зависимост от резултатите от труда.  Те могат да бъдат различни

награди или наказания. От теорията на очакването ръководителите

трябва  постоянно  да  знаят,  че  за  поддържането  на  висока

мотивация  у  служителите  на  една  организация  е  необходимо

индивидът  да  вижда  пряката  връзка  между  представянето  си  и

възнаграждението  и  признанието,  което  ще  получи.  Самото
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възнаграждение не би следвало да има голямо значение за него.

((14)Харизанова, 2006, (23)Vroom,1964)

 Теория на справедливостта на Джон Стейси Адамс

Теорията на справедливостта е известна още като теория на

равенството. Тя е полезна с това, че не разглежда мотивацията като

строго индивидуален процес, а посочва влиянието на организацията

върху развитието на мотивите за труд. Основната идея на теорията

е,  че  хората  съпоставят  изразходваните  усилия  и  получените

възнаграждения  с  тези,  изпълняващи  аналогична  работа.  Ако  в

резултат  на  това  сравнение  се  получи  дисбаланс  или

несправедливост  възниква  напрежение  у  човека.  За  да  се

преодолее и премахне това трябва да се променят условията, да се

променят  нивата  на  възнагражденията  и  да  се  променят  хората,

които  са  били еталони за  сравнение.  Според тази  теория между

равенството  и  мотивираността  има  правопропорционална

зависимост. ((8) Паунов, 1998. )

 Теория за мотивация чрез цели на Питър Дракър

Теорията за мотивация чрез целеполагане е предложена от

Питър Дракър. Според тази теория човек може да попадне в две

различни  ситуации  –  да  бъде  информиран  за  целите  на

организацията, в която работи или да участва в определянето на

целите на собственото си подразделение. Вторият вариант е много

по-удачен за мениджърите, защото когато човек сам поставя целите

си се чувства съпричастен и се стреми много по-добре да изпълни

тези цели. Колкото по-високи цели си поставя човек, толкова повече

постига,  Изискванията  за  целеполагането  е  те  да  са  трудни,  но

достижими; да се разработи схема за оценяване на изпълнението и
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хората  да  получат  обратна  връзка  и  информация  за  хода  на

изпълнението  на  поставените  цели.  Практиката  показва,  че

прилагането на тази мотивационна теория е изключително успешна

при работа в екип. ((20) Arkani,2010)

Фиг.5.7. Модел на процеса на мотивация чрез цели

Според моделът,  описващ процеса на целеполагане (Фиг.7.)

човек  се  съобразява  с  емоционалната  си  реакция,  осъзнава

събитията и настъпващите промени в неговото обкръжение. На тази

основа всеки сам за себе си определя цели,  които се стреми да

постигне.  В  целта  си  за  самодоказване,  човек  осъществява

определени действия и изпълнява определена работа, т.е. той се

държи по определен начин, чрез който постига определен резултат

и получава удовлетворение от това. ((5)Мирчев, 2007) 
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 Модел на Портър - Лоулър

Моделът на Портър и Лоулър се опитва да изясни връзката

между изпълнение, удовлетворение и възнаграждение, но включва

и  притежаваните  от  сътрудника  умения,  способности и черти на

характера. Основната теза на тази теория е: ((11) Терзиев,2011)

„Желанието на един човек да изпълни добре своята работа

не може да обясни достатъчно пълно силата, характера и

съдържанието на неговата мотивация. Необходимо е още

да  се  има  предвид  и  как  самият  той  възприема  своите

реални възможности, за да се справи успешно.”

Тази  теория  е  основана   на   теорията  на  очакванията  на

Виктор Врум. Портър и Лоулър обясняват теорията си с помощта на

три  променливи  фактора:  положени  усилия,  способности  и

характерни особености на човека и осъзнаване на ролята от самия

служител. (Фиг.8.) Според авторите на теорията, изпълнението на

една  задача  може  да  доведе  до  два  вида  възнаграждения  –

вътрешно  и  външно.  Вътрешното  възнаграждение  е  от

изпълнението  на  задачата  –  чувство  за  компетентност  и

самоуважение,  а  външното  е  похвала  от  ръководителя,  премия,

повишение или др. ((11) Терзиев,2011 и (22) Христов)
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Фиг.5.8. Представяне на теорията на очакването

Мотивационен профил

Всяка  организация  разработва  определени  политики  и

изисквания  към  равнището  на  индивидуалната  и  общата

ефективност  на  труда  и  се  опитва  да  въздейства   върху

работниците.  За  да  се  създаде  правилна  политика  във  дадена

фирма  е  необходимо  да  се  изгради  мотивационна  стратегия  за

служителите и. За да се разработи такава стратегия е необходимо

да  се  проведат  задълбочени  анализи  на  ситуациите,  в  които  се

намира персонала, и да се приложи правилния набор от техники за

мотивация.

Мотивационен  профил  представлява  установяване  на

равнището на мотивация на хората и идентифициране проблемните

фактори. Той се представя в таблица и графика,  с  подредени по
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значимост фактори-мотиватори и оценка за тяхното влияние върху

служител или група служители от бизнес организацията.

Трябва  да  се  изгради  мотивационен  профил  на  екипите  от

служители, за да може ръководството да избере правилния микс от

мотивационни техники, които да приложи. Мотивационния профил

притежава  не  само  отделно  взетия  човек,  но  и  служителите  от

неговия екип или служителите от неговия отдел, възможно е да се

изгради  мотивационен  профил  на  фирмата  като  цяло  ако  е

необходимо. ((2) Георгиев, 2010)

Цели на мотивационния профил

Изграждането на мотивационни профили се прави с цел да се

откроят  мотивационните  проблеми  и  да  се  намерят  най-добрите

алтернативи  за  разрешаването  им.  Мотивационния  профил  е

възприет  като  изключително  подходящо  средство  за

идентифициране на неудовлетворени нужди и липса на мотивация.

Разкриването  на  тези  проблеми  създава  предпоставка  за

правилното  изграждане  на  мотивационната  стратегия  на  дадена

фирма.  Изграждането  на  мотивационен  профил  има  за  цел  да

установява  не  само  еднократно,  но  и  текущо  равнището  на

мотивация в изследвания екип. По този начин се очертават много

точно факторите и причините за неудовлетвореност у служителите.

Основната цел, за която се използват мотивационни профили

е  да  се  идентифицират  и  анализират  факторите,  които  оказват

силно  влияние  върху  изследвания  екип.  Благодарение  на

получените резултати от изследването може всички фактори да се

степенуват по важност и благодарение на тази класификация да се

подобри мотивационната стратегия на фирмата. ((7) Панов, 2012)
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Разработването  на  мотивационен  профил  е  от  голямо

значение за мениджърите на фирмите. Мотивационни профили се

разработват в  определен момент от време с цел да се установи

тенденция. Профилите се използват и от други фирми - конкуренти,

за да се разбере кои са мотиваторите, на които набляга дадената

фирмата и по този начин изграждат конкурентни предимства.

Етапи на процедурата за разработване на мотивационен профил

За разработването на мотивационен профил първо трябва да

се  изработи  анкетна  карта,  но  това  не  е  достатъчно.  За  да  се

направи правилно мотивационния профил трябва внимателно да се

планира неговото разработване:

 Първи етап – Определяне на целевата група.
 Втори етап – Разработване на анкетната карта.
 Трети етап – Инструктиране на респондентите.
 Четвърти  етап  –  Обработка  на  картите  и  обобщаване  на

резултатите.
 Пети  етап  –  Определяне  на  ранглиста  с  десетте  най-важни

фактори мотиватори.
 Шести  етап  –  Построяване  на  мотивационния  профил  на

персонала на база информацията от анкетната карта.

Изработка на анкета за изграждане на мотивационен профил

Разработването  на  мотивационния  профил  се  основава  на

метода на анкетиране на персонала. Обикновено анкетните карти

съдържат две части – първата събира информация за изготвяне на

мотивационните  профили  на  служителите,  а  втората  е

предназначена  да  даде  информация  за  начина  на  работа  в

изследвания  екип  или  фирма,  касаеща  мотивацията  на
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служителите.  По  този  начин  се  откроява  наличния  потенциал  за

подобряване  на  отделните  фактори,  които  влияят  върху

мотивацията на изследвания екип.

Често в първата част на анкетата се поставя в табличен вид

възможност на анкетираните да избират и ранжират фактори, които

влияят върху тяхната мотивация. В следващата част от анкетата,

респондентите  трябва  да  отбележат  своето  ниво  на

удовлетвореност от факторите, които са ранжирали преди това. 

Обикновено е добре в третата стъпка от анкетата да се даде

възможност  на  респондентите  да  оценят  възможностите,  с  които

разполага  фирмата,  за  подобряване  на  удовлетвореността  на

гореизброените фактори. 

Добре е втората част от анкетата да е насочена към оценка на

компанията  и  мотивационната  и  политика.  Може  да  се  зададат

различни въпроси, които дават информация за това колко често във

фирмата  се  обсъждат  и  подобряват  факторите,  носещи

удовлетвореност  у  служителите.  Въпросите  тук  могат  да  бъдат

както  отворени  така  и  затворени.  Анкетите  изцяло  с  отворен

характер  не  са  препоръчителни  за  изследване  мнението  на

персонала,  но се използват  при промени във фирмата и се иска

мнението за промените и изследване на реакциите на персонала от

възникналите промени.

 Анализ на мотивационния профил

Първата стъпка от анализа е изясняване на десетте най-важни

фактора,  които  мотивират  най-солно  респондентите.  Тук  се

очертават факторите, които са най-ценени от персонала,  дава се
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връзка между потребностите и ценностите на хората. След това се

изяснява възприемането от хората на въздействие на факторите –

показва се как тези фактори са използвани от мениджмънта като

инструментариум  за  повишаване  на  мотивацията.  Винаги  се

очертават успешно въздействащите фактори и няколко лимитиращи

фактора – фактори, които са проблемни – това са фактори с ниска

степен на удовлетвореност. Добре е да се онагледят резултатите с

различни  графики.  

Измерване на мотивационното въздействие върху служителите

Мотивационното  въздействие  представлява  оценка  на

влиянието  на  всеки  един  фактор  върху  служителите.  Именно  то

отчита  значимостта  на  факторите  върху  мотивационния  профил.

Реалното  мотивационно  въздействие  показва  положителното

въздействие  върху  изследваните  служители,  а  резервите  на

мотивационно въздействие показва онази част, при която има нужда

от  подобряване  на  мотивирането  от  страна  на  мениджмънта.((3)

Колева,2013)

Измерването на мотивационното въздействие има за цел да

установи кои са факторите-мотиватори и до каква степен те оказва

влияние върху анкетираните. Препоръчително е това да се прави

периодично, като не е задължително да се прави винаги за всички

фактори. Самото измерване също преминава през няколко етапа.

След като се определи размера и структурата на извадката се

съставя триъгълна матрица на предпочитанията. (фиг.9) За да се

изготви тази таблица трябва предварително да се определи броя на

анкетираните и факторите. Определя се ординална скала, по която
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да може респондентите  да оценят прилагането  на  всеки  един от

факторите в организацията.

Фиг.5.9. Триъгълна матрица на предпочитанията

Фактори

мотиватори

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 ...... Фактор N-

1

Фактор N

Фактор 2

Фактор 3

.......

Фактор N-1

Когато таблицата започва да се обработва първо трябва да се

изчисли важността или теглото на всеки един от факторите. След

това се изчислява претегления мотивационен профил – всеки един

фактор мотиватор е претеглен спрямо сумата на всички останали

тегла.(Фиг.10)  Претеглената  оценка  се  получава  като  теглото  на

съответния фактор се раздели на сумата на всички тегла.

Фиг.5.10.  Примерна  таблица  за  изчисляване  на  претеглен

мотивационен профил

Фактор мотиватор Тегло / Оценка Претеглено

1 2 3

Фактор 1 2 0,33
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Фактор 2 1 0,17

Фактор 3 1 0,17

Фактор 4 2 0,33

ОБЩО 6 1 (100%)

След  като  се  изчислят  претеглените  стойности  на  всички

фактори,  трябва  да  се  онагледят  и  обобщят  резултатите  в  по-

нагледна  диаграма.  Чрез  нея  може  много  лесно  да  се  видят

отговорите на въпросите Какво?  и Доколко?  Мотивират дадения

служител определените фактори (Фиг.5.11)

 

216



Фиг 5.11. Претеглен мотивационен профил

 

След  като  се  изготви  претегления  мотивационен  профил

трябва  да  се  определи  реалното  мотивационно  въздействие  и

резервите. Един фактор мотиватор има възможно въздействие 100

%, онази част от него, която е оказала положителен ефект върху

служителя, е реалното. Разликата между 100 % и нивото на реално

въздействие  показва  резервите  за  въздействие.  За  да  получим

точна  оценка,  всеки  един  претеглен  вече  мотивационен  фактор

трябва да се умножи по оценката на анкетирания. (Фиг.5.12)
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Фиг.5.12. Изчисляване на реално въздействие на персонала

Добре е да се продължи примера от Фиг.10 като се добавят

оценката  за  прилагане  на  фактора  и  реалното  мотивиращо

въздействие (Фиг.5.13)
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Фиг.5.13.  Примерна  таблица  за  изчисляване  на

мотивационното въздействие.

Фактор

мотиватор

Претеглено Оценка за прилагане

на фактора

Реалното

мотивационно

въздействие

1 3 3 4 = 3*2

Фактор 1 0,33 ( 33%) 0,2 6,6%

Фактор 2 0,17 (17%) 1 17%

Фактор 3 0,17 (17%) 0,6 10,2%

Фактор 4 0,33 (33%) 0 0%

ОБЩО 1 (100%) - 33,8%

Тези  резултати  обикновено  се  онагледяват  чрез  хистограма

(Фиг.5.15) 
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Фиг.5. 15. Ниво на мотивационно въздействие

Фактор 1

Фактор 2

Фактор 3

Фактор 4

0 5 10 15 20 25 30 35

Резерви на въздействие Реално въздействие

Накрая на анализите на мотивационното въздействие се прави

обобщаващ резултат. Изчисляването на обобщеното мотивационно

въздействие  представлява  сумиране  на  всички  нива  на  реално

въздействие и на резерви. Това може да се представи под формата

на кръгова диаграма (Фиг.5.16.)
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Фиг.5.16.Обобщено  мотивационно  въздействие  върху

мотивационния профил

66%

34% Реално въздействие

Резерв на въздействие

Методът  за  измерване  на  мотивационното  действие  е

изключително лесен и полезен за анализиране на мотивационния

профил. Методът е много полезен и при оценяване на ефикасността

и  ефективността  на  прилаганите  мотивационни  практики  във

фирмата, които от своя страна дават резултат в изследването на

мотивационния профил. .((3) Колева,2013)
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Индивидуална мотивация

Атанас Петков 

За  основен  двигател  на  поведението  обикновено  се  считат

енергийните  сили  на  хората,  подтикващи  ги  към  определено

поведение. В редица случаи, въздействие върху тези сили оказва

външната  среда.  Вторият  фактор  се  отнася  до  целевата

организация – поведение, което се направлява и стреми към нещо.

Третият фактор са силите, характерни за всеки човек и тези на

външната среда, които активират отново техните движещи сили и

насочват енергията им.

В  процеса  на  мотивация  от  една  страна  участва

организацията, а от друга – изпълнителя. За да мотивира успешно,

ръководството трябва да бъде запознато с основния мотивационен

процес /нужди-цел-очаквания/, факторите, които влияят върху него,

с реалната оценка на изпълнителите.

Причините, които провокират мотивацията в организацията е

възникването  на  неудовлетворени  потребности.  Те  тласкат

индивида да предприеме определени действия. Той ги ранжира за

себе си по важност и избира начина си на действие. Върху неговия

избор  влияят  множество  фактори,  като  ценности  и  разбирания,

обстоятелства в живота, характерни особености и др. 

В практиката, този процес не винаги протича гладко, защото

индивидът  може  да  изпитва  затруднение  да  избере  между  две
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потребности, които му изглеждат еднакво важни и неотложни. Дори,

когато направи избора за важността на потребностите, той може да

се  затрудни  при  избора  на  подходящия  начин  на  действие.

Индивидът пристъпва към действие, след като си е изяснил какво е

съществено  за  него.  В  ролята  на  ограничително  условие  са  и

неговите способности.

„Мотивът е нещо, което инициира движение. Мотивацията

е това,  което кара хората да  действат или да  се движат по

определен начин.“

 /3, с. 76/.

Личност

Личността e понятие, означаващо съвкупност от устойчиви

психологически  качества  на  човека,  съставляващи  неговата

индивидуалност. На  свой ред  индивидуалността  е  своеобразно

съчетание на индивидните свойства на човека, отличаващи го от

другите хора. А индивидът е отделно взетия човек в съвкупността

от  всичките  му  присъщи  качества:  биологически,  физически,

социални, психологически и други.

Същност на мотивацията

Мотивацията  е  тясно  обвързана  със  запазването  на

фирмената култура и ценности, които са ръководни за постигането

на високо качество и удовлетвореност от труда на служителите. За

да са налице споделени интересни и идеи, ръководството трябва да
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взема решения, които да въздействат позитивно върху персонала,

за  да  даде  той  най-доброто  от  себе  си.  Човешките  ресурси  се

мотивират поради това,  че тяхното поведение и действия са във

връзка с техните очаквания. „Един широк набор от мотиви, желания,

очаквания,  обуславя  поведението  на  всеки  човек  във

взаимодействието  му  с  външната  среда.  Тя  предопределя  и

поведението на човека“. /13/

Терминът „мотивация“ протича от латинската дума, „movere“, и

означава „движа се“. Три са факторите, определящи мотивацията:

какво подтиква поведението; какво направлява това поведение;  как

то може да бъде поддържано. /4/. Според R. Steers и L. Porter всеки

от тези фактори на мотивацията е важен за обяснение и разбиране

на поведението на човека по време на работа.

Ако индивидът прецени, че е удовлетворил потребностите си,

те престават да бъдат определящи за неговото поведение. Но, ако

потребността  не  е  напълно  удовлетворена,  човекът  отново  се

изправя  пред  избора  –  дали  да  продължава  да  я  счита  за

съществена или да се откаже от действия по този проблем.

Чрез процесите на мотивация се провокира сътрудничество,

съпричастност, ангажираност, към общите цели на ръководители и

изпълнители. Мениджмънтът умело трябва да прилага различните

мотивационни  техники,  отговарящи  и  на  ситуациите,  и  на

изпълнителите,  за  да  превърне  този  процес  не  в  еднократни

действия,  а  в  непрекъснати  решения  /мотивационна  терапия/

спрямо човешките ресурси в организацията.

За да могат мениджърите да използват възможно най-пълно

потенциала на персонала и на всеки негов член, те трябва да им
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предлагат  възможности  за  интегрирането  на  фирмените  цели  е

персоналните цели на членовете й. 

Мотивационни теории

В  теорията  и  практиката  на  управление  са  разработени

разнообразни мотивационни теории. Редица мениджъри, психолози

работят върху проблемите на мотивация на персонала. Акцентът в

тяхната дейност е да се обосноват причините на реализирането му.

Мотивационните теории се класифицират в две групи:

 съдържателни;
 процеси.

Съдържателните  мотивационни  теории  се  базират  на

установяването на потребностите на хората и ролята им в процеса

на мотивация.

Процесните  мотивационни  теории  са  насочени  към

установяване на механизмите за мотивиране на човешките ресурси

при динамично променящите се характеристики на работната среда.
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Съдържателни теории

Най-известните мотивационни теории от тази група са на Е.

Маслоу, на К. Алдерфер, на Д. Макклилънд и Ф. Хъртсбърг.

Йерархия на потребностите на Ейбрахам Маслоу

Опитвайки се да обясни защо в различни периоди хората са

движени  от  различни  потребности,  Маслоу  разполага  човешките

потребности в йерархическа значимост от приоритети.

По степента си на значимост потребностите са подредени по

следния начин:

 физиологични потребности;
 потребности от сигурност и защита;
 социални потребности;
  потребности от уважение, признание;

Развитието на човешките ресурси е свързан с движението по

йерархията  на  потребностите  /от  нисшите  към  висшите

потребности/, но трябва да се има предвид, че основните изходни

положения в теорията на Маслоу са две:

 Само  потребности,  които  още  не  са  задоволени,  могат  да

въздействат върху поведението на човека.
 Потребностите  са  подредени  йерархично  и  след  като  се

задоволи една от тях, възниква следващата по важност.
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Маслоу  не  предполага  нарушаването  на  тази  йерархия  и

самоизявата  на  изпълнителя  е  в  резултат  на  задоволени

предишни потребности.
Но  хората  са  различни  и  при  последователно  движение  по

йерархията,  започват  да  се  наблюдават  различия  в  техните

потребности.  За едни,  предизвикателствата са основния мотив за

движение,  а  за  други  –  рутинната  работа.  Тази  теория  намира

приложение  в  много  фирми  и  страни  чрез  удовлетворяване  на

потребностите  на  ниските  равнища  в  пирамидата  на  Маслоу

/програми  за  безопасност,  трудово  възнаграждение,  гъвкаво

работно време, премии и т.н./

Фиг. 6.1 Съдържателни теории: съотношение на 

групите потребности

Самоизява
Потребности от

растеж

Потребности от

власт

Мотивиращи

фактори
Оценка
Статус и

самоуважение
Признание и

уважение

Потребности от

успех

Хигиенни

фактори

Социални
Семейство

Приятелство
Принадлежност

Потребности от

отношения

Потребности от

принадлежност

Безопасност
Стабилност
(физическа,

финансова)

Потребности от

съществуване
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Физиологични

нужди
Храна,

отопление,

подслон и др.

Независимо от голямата известност на този модел, той не е

достатъчно гъвкав и адаптивен, не е универсален аз всички хора,

които имат различни приоритети.
Освен това потребностите на изпълнителите са изключително

динамични, а ситуациите – също.
Основният  принос на теорията на Маслоу е  общочовешкото

обяснение  защо  и  при  какви  условия  хората  се  стремят  към

определени цели. Това дава възможност да се изяснят и причините,

поради  които  хората  работят.  Поради  обобщаващия  характер  на

тази мотивационна теория,  всяка следваща съдържателна теория

се сравнява с нея.

E. R. G  –  теория на мотивацията

Лейтън Алдерфар изхождайки от теорията на Маслоу развива

теорията на мотивацията,  според която нуждите  на хората не се

намират  във  вертикална  йерархия  само  отдолу  нагоре,  но  и  в

обратната посока. Движението е нагоре, когато не е удовлетворена

потребност от по-ниско равнище, а надолу, когато не е задоволена

потребност от по-високо равнище.
Групите потребности, които определя К. Алдерфер са три:
• потребности от съществуване /равни на 
• потребности от отношения (III група от Маслоу);
• потребности от растеж (IV и V от Маслоу).
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При този модел на мотивация, йерархията на потребностите

отразява преминаване от по-конкретни потребности към такива с по-

мапка конкретност.
Съблюдаването  на  двете  направления  на  движение  на

потребностите открива допълнителни възможности за мотивация на

човешките ресурси в организациите от страна на ръководството.
Прилагането на тази теория в практиката на организациите е

показало нейната достоверност, за което има и редица емпирични

потвърждения.  Тя  с  голям  успех  може  да  се  прилага  при

удовлетворяване  на  потребностите  на  най-ниски  равнища,  когато

липсват условия за удовлетворяването им на високите равнища.

Теория на потребностите на Дейвид Макклилънд

В  своята  мотивационна  теория  Д.  Макклилънд  акцентира

върху  отношението  потребност  от  постижения  -  икономическа

ефективност както за изпълнителя, така за организацията и цялото

общество.
Потребността  от постижения: Един  от  първите  автори  в

областта на мотивацията, Хенри Мърей, я определя така: (10, с.283)
„...да постигнеш нещо трудно. Да създадеш, да манипулираш

или да организираш физически обекти, хора, идеи. Да извършиш

това  толкова  бързо  и  толкова  самостоятелно,  колкото  е

възможно.  Да  преодолееш  препятствия  и  да  постигнеш

майсторство.  Да  надминеш  другите  и  себе  си.  Да  повишиш

себеуважението  си  благодарение  на  успешното  използване  на

способностите си".
За  хората  със  силна  потребност  от  постижения  самата

награда, включително паричното възнаграждение, има относително
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по-малко значение. Те не ги пренебрегват, но ги ценят по-скоро като

символ  на  доброто  изпълнение  на  работата  и  на  реализираните

цели.
Потребността  от власт се  определя  като  желание  да  се

контролират други хора, да се въздейства върху поведението им,

т.е да имаш подчинени. Макклилънд определя два вида хора според

типа власт:

 които се стремят към персоналната власт;
 които се стремят към социализирана власт.

Представителите на първата група постигат удовлетворение,

когато  доминират  над  другите,  упражняват  власт,  без  да  имат

принос към успеха на организацията. Това биха постигнали хората

от втората група, защото те се съобразяват и работят съвместно с

колегите  си,  умеят  да  формулират  общата  цел  и  да  мотивират

другите участници в екипа за достигането й.
Потребността от принадлежност: стремежът да се установят

и поддържат добри взаимоотношения с другите хора, с колегите.
Според Макклилънд всички тези потребности човек може да

усвои  чрез  специално  обучение.  Тези  потребности  присъстват  у

човека  и  въздействат  върху  поведението  му  -  за  извършване  на

дейности,  изискващи  повече  умения,  обучение,  отговорност  за

действията и поведението на други хора и поддържането на активни

взаимоотношения.  С  други  думи,  наличието  у  персонала  на

посочените потребности оказва влияние върху неговата активност,

висока продуктивност и удовлетвореност от труда.
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Двуфакторната теория на Ф. Хъртсбърг

Ф. Хъртсбърг (1959 г.)  определя два вида фактори в своята

мотивационна  теория:  хигиенни  и  мотивиращи.  Към  хигиенните

фактори  той  отнася  такива  като:  заплатата,  сигурността  на

работното  място,  условията  на  труд,  статуса,  междуличностните

отношения.  Мотивиращите  фактори  в  неговия  модел  са  шест  на

брой:  постижения,  признание  за  постиженията,  служебни

повишения,  възможности  за  развитие,  самата  работа,

отговорността.  Разграничаването  на  тези  две  групи  фактори

наподобява  тези  на  вътрешните  и  външни  фактори  (според

психолозите).
Така,  той  разработва  концепцията  за  двете  групи  фактори,

които  дават  наименованието  на  мотивационната  му  теория.

Хъртсбърг  установява,  че  при  наличие  на  неудовлетвореност  у

работещите,  ръководителите  трябва  да  анализират  факторите,

кои¬то я предизвикват и да ги отстрани. Следователно, опитът да

мотивират изпълнители¬те чрез хигиенните фактори е безполезен.

За  това  вниманието  трябва  да  се  насочи  към  мотивиращите

фактори, чрез които да се стимулират високи резултати от труда и

създаване у работещите на чувството на удовлетворение.
Мотивиращите  фактори  трябва  да  се  вградят  в  самата

длъжност,  за  да  се  подобри  мотивацията  (отговорност,

автономност,  самоконтрол).  Когато  ръководителите  създават  в

организацията  условия  за  постижения,  личностно  израстване,

отговорност и признание, мотивацията може да се увеличи.
Сравняването  на  изложените  съдържателни  мотивационни

теории  показва,  че  всяка  една  от  тях  има  своя  специфичност  и
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нещо, което я отличава от другите. Възможностите на практиката да

прилага знанията за тези теории са значителни при провеждането в

организациите на мотивационната терапия.

Теории на процеса на мотивация

Основната  идея  на  тези  теории  е,  че  мотивацията  се

предизвиква от външни фактори. „Това са обстоятелствата, които

създават усещане, желание да се сравнява, да се анализира, да се

очаква  нещо,  което ще се  случи,  ако се предприеме някакво  на-

белязано действие. Процесиите теории развиват тезата, че върху

поведението на хората може успешно да се влияе чрез представа и

перцепция за справедливост чрез очаквания" (12, с. 115).

Мотивационна теория на очакванията на Виктор Врум

Тя  разглежда  мотивацията  като  процес,  който  управлява

избора.
По време на работа индивидите правят избор между различни

поведения  с  цел  да  работят  така,  че  да  бъде  получено

предпочитаното  възнаграждение.  Или  те  влагат  трудови  усилия,

които ще доведат до предпочитаните награди.
Трите променливи в мотивационната теория на очакванията

са:  избор,  очаква-  не,  предпочитание.  Изборът  се  свързва  с

насочването  към  една  от  няколкото  алтернативи  на  поведение.

Очакването е вярата, че избраното поведение от изпълнителя ще
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доведе до успех или неуспех. Това е субективна вероятност (0-1),

Предпочитанията  се  инициират  с  различната  ценност,  която  се

отдава на резултатите от труда (награди, наказания).
Друг проблем, който намира място в разглежданата теория е

инструменталността  -  вероятността,  с  която  се  характеризира

отношението изпълнение - резултат, според конкретния изпълнител.
При  прилагането  на  тази  теория  ръководителите  трябва  да

насочат  усилията  към  трите  променливи:  какво  равнище  на

изпълнение  ще  избере  изпълнителя;  резултати¬те,  които  ще  се

реализират  при  избраното  равнище  (позитивни  или  негативни)  и

какви ще бъдат предпочитанията (т.е. оценката на резултатите от

труда).  Тези  променливи  са  тясно  обвързани  с  конкретните

възприятия на конкретния изпълнител.
Мениджърите трябва да въздействат с различни решения при

тази  теория:  чрез  професионален  подбор,  чрез  обучение  и

усъвършенстване  на  уменията  и  способностите,  чрез  съвети  и

подкрепа в различни ситуации, чрез познаване на потребностите и

стремеж за тяхното удовлетворяване и т.н.

Теория на справедливостта (Ст. Адамс)

Основната  идея  на  теорията  е,  че  хората  субективно

определят  съотношенията  между  полученото  възнаграждение  и

изразходваните  усилия  и  го  съпоставят  с  възнаграждението  на

други  хора,  изпълняващи  аналогична  работа.  Ако  в  резултат  на

сравнението се отбележи различие (дисбаланс, несправедливост),

тогава възниква психологично напрежение. За да се премахне тази

несправедливост  следва  да  се  възприе¬мат  известни  действия:

промяна  на  усилията,  промяна  в  нивата  на  възнагражденията,
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промяна на  хората,  които  са били еталони за сравнение.  Докато

този проблем не бъде решен, резултатите от труда за изпълнителя

ще  бъдат  ниски  (намаляване  на  интензивността  на  труда,  ниско

качество,  увеличаване  на  брака  и  т.н.).  За  да  се  ликвидира

несправедливата  ситуация,  усилие  ще  трябва  да  направят  и

изпълнителите и ръководителите.
При  успешно  функционираща  информационна  система  в

организацията, ясни стандарти за изпълнение, оценка и система на

заплащане,  дисбалансите  могат  да  се  преодолеят.  Системното

наблюдаване  от  страна  на  ръководството  на  тези  параметри

улеснява  прилагането  на  мотивационната  теория  на

справедливостта.

Мотивация чрез цели (Management by Objective)

Предложена е от Питър Дракър. Същността на тази теория се

състои в мотивиращото въздействие на двата вида възможности за

индивида-да бъде информиран за целите на организацията или да

участва  в  определянето  на  целите  на  собственото  си

подразделение. Когато той е участник в процеса на дефиниране и

избора  на  целите,  които  впоследствие  ще  изпълнява,  у  него  се

поражда съпричастност при изпълнението на тези цели.
При избора на цели и управлението на изпълнението им се

поставят и определени изисквания:
• целите да бъдат трудни,  но достижими -  лесните цели

биват подценявани при изпълнението; много трудните цели могат

да  мотивират  хората;  трудните,  но  изпълними  цели  създават
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предизвикателството,  необходимо  за  удовлетворяване  на

потребността от постижения; 
•  да  се  разработи  система  от  критерии  за  оценяване

изпълнението на целите; 
• хората да получават точна обратна информация за хода

на изпълнение на целите.

Мотивационни техники

Сложността  на  процеса  на  мотивация  на  човешките

ресурси и динамиката в техните потребности, предизвикана от

различни ситуации, не позволяват вземането на бързи решения

от  страна  на  ръководството  на  организацията.

Разработването  на  мотивационната  стратегия  налага

задълбочени анализи на ситуацията/ите и прилагането на набор

от  техники,  адекватни  или  съобразени  с  изпълнителите  и

ситуациите. Ръководителите трябва да изучават постоянно не

само  потребностите  на  своите  подчинени,  но  и  техните

желания,  за  да  прилагат  целесъобразно  разнообразни

мотивационни техники.

На ниво индивид

• Формирането  и  формулирането  на  постижими,

реалистични цели на работещи¬те в трудовия процес с цел да се

повиши  очакването,  че  едно  въздействие  води  до  резултати.
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„Приспособяването"  на  работата  към  способностите  на

из¬пълнителя  гарантира  не  само  резултатността,  но  и  неговото

усъвършенстване и развитие (Портър и Лоулер).
• Използването на парите като възнаграждение и стимул.

Парите  имат  голямо  значение,  защото  задоволяват  редица

потребности  и  повишават  мотивацията  (в  определен  случай).  Но

според Хъртсбърг те са хигиенен фактор. Не трябва да се забравя,

че те не са единствен стимул, от който хората се нуждаят.
• Наградите  и  признаването  на  постиженията.

Достижимите награди са много добри, когато са заслужени и хората

ги  оценяват.  Те  се  възприемат  позитивно,  когато  наградите  са

обвързани с постиженията и самата система на възнаграждение. В

този  аспект,  разработването  на  „динамичен"  механизъм  на

взаимовръзка  между  постиженията  и  признанията,  с  оглед

повишаване на очаква¬нето и готовността на човешките ресурси за

постижения, е изключително позитивен. (Портър и Лоулер)
• Предоставяне на отговорност. То е предизвикателство за

индивидите, защото е свързано със статуса, с делегиране на права,

с предоставяне на информационни ресурси, с подкрепа, с избор при

получаване на резултатите и т.н.
• Обогатяване и разширяване на длъжността (Хъртсбърг).

Те  водят  до  професионалното  съзряване  на  изпълнителя,

предизвикателства  и  възможности  за  самоизява  и  растеж,  с

качеството  на  работното  място  и  удоволствието  от  работата.

Повишаването е силен мотиватор за тези, които обичат да работят

в организации, осигуряващи такива възможности. То е свързано с

новата  длъжност  и  нейните  предизвикателства,  обучение,
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ръководство  на  престижни  проекти,  но.  ви  умения  и

професионализъм.
• Обучение.  Програмите  за  непрекъснато  обучение  и

развитие мотивират хората да разширяват своите знания и умения,

за да се улесни пътя им към високите позиции в организациите, за

идентифициране на изпълнителите с организацията.
• Сигурност на работната позиция: относително постоянна

заетост, по-малка, но сигурна заплата, разнообразни осигурителни

пакети, промяна в трудовите договори за удължаване на сроковете

им.
• Създаването на ефикасна система за обратна връзка - в

смисъл  на  възможности  за  оценяване  на  персонала  в

направлението  „квалификация  -  постижения  -  признание  на

човешките ресурси" - система, която своевременно да ориентира за

причините в отклоненията на постиженията.
• Изграждането  на  екипи.  Те  увличат  участниците,

ентусиазират  ги  и  мотивират  за  изпълнение  на  целите,  за

преодоляване  на  отрицателното  влияние  или  тях¬ното

минимизиране  (при  хигиенните  фактори  според  Хъртсбърг),  за

ограничаване на бюрокрацията, за открити комуникации.
• Развиването на съпричастността и идентифицирането с

организацията. Хората са мотивирани, когато са убедени в мисията

на организацията, възприемат ценностите й, целите и действията й,

работят за осъществяването й, защото са сигурни, че резултатите

ще бъдат справедливо оценени и разпределени.
• Създаването  на  възможности  за  постоянно  улесняване

на  операциите  на  работната  позиция  чрез  въвеждане  на

постиженията  на  науката  и  техниката:  автоматизация,
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компютъризация,  Интернет  и  интелектуализация  на  управленския

труд.
• Осигуряването на взаимодействия и контакти (формални

и неформални) на човешките ресурси в организацията.
• Удовлетвореност  от  работата.  Тя  се  постига,  когато

работата се изпълнява доб¬ре, изпълнителите са информирани за

това чрез поставянето на ясни и изпълними задачи, чрез реалните

оценки на резултатите и тяхната роля, чрез справедливите системи

на заплащане. С други думи, те не само отговарят на изискванията

на длъжностите, не само притежават необходимите умения и опит,

но тяхната дейност се вгражда (пасва) на цялостния производствен

процес.

Разгледаните мотивационни техники могат да се прилагат

при  мотивационната  терапия  за  удовлетворяване  на

персоналните потребности на човешките ресурси.

На ниво ръководител

Изследванията  в  практиката  показват,  че  ръководителите

основно се мотивират от:

 независимостта;
 предизвикателствата пред дейността им;
 възможността за кариера или сигурността, която предлага

работното място (Портър);
 факторите, присъщи на самата работа;
 екипа, с който работят (активната позиция на членовете

при изпълнение на задачите, помощта, която му оказват,

решенията, които предлагат, доверието им, споделянето
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на отговорността и ангажираността при осъществяване

на целите, високите им постижения);
 превръщането  им  в  лидери  (вдъхновяващи  членовете  на

екипа).
 Видовете мотивация, които са присъщи за мениджърите са

два вида: самомотивация и външна мотивация.

Самомотивацията  е  налице  тогава,  когато  ръководителят

получава  (или  се  стреми  да  получи)  удовлетворение  от  тези

резултати, които реализира.

Външната  мотивация  обуславя  удовлетворението,  което  той

получава от високите резултати на своите сътрудници.

Анализирайки  двата  вида  мотивация,  при  ръководителите  се

установява  дали  това,  което те  правят  ги  удовлетворява

(вътрешната  мотивация)  или  това,  -  което  е  необходимо  па

извършват (външната). Вторият акцент ги определя като ефективни

ръководители/лидери, т.е. те умеят да създават и поддържат такава

среда,  в  която таланта  на  хората се използва по най-адекватния

начин за организацията, така и за самите тях.

В  различни  периоди  от  трудовия  живот,  ръководителите

преминават  от  единия  към  другия  вид  мотивация,  която  им

позволява  да  постигнат  отлични  резултати  за  себе си  и  за

организацията.

Какъв микс от мотивационни техники ще избере ръководството

на  организацията  зависи  от  изискванията  й,  потребностите  на

индивидите  и  да  ги  удовлетворява.  Приоритетът  в  този  избор

трябва да бъде фактът, че изпълнителите се влияят изключително

добре, когато се чувстват оценени, уважавани и необходими. Всеки

мениджър може да покаже добро отношение към своите подчинени,
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като  ги  оценява  отлично  завършената  работа,  дава  инструкции

тактично,  информира  се  за  тяхното  мнение.  Така  те  ще  оценят

позитивно  това  поведение  и  ще  бъдат  по-продуктивни.  За  да

мотивираш  успешно  подчинените  си,  трябва  да  се  поставиш  на

тяхното място (ако е валидна старата истина).

Изяснените  дотук  различни теории покриват мотивацията за

труд от различни частични перспективи. Всяка една от тях набляга

върху  определен  аспект  на  феномена  мотивация,  но  не  отделя

подобаващото необходимо внимание на останалите аспекти.
Глобалният модел за индивидуална мотивация се състои от

десет свързани помежду си елементи.  Потребностите на Маслоу,

Адлерфер  и  Макклилънд,  а  също  и  факторите  на  Хърцбърг  са

отразени в първия от тях. Чрез предложените модели, обединени в

един, придобиват тристранна полза. На първо място, той разкрива,

че  всички  задълбочено  осветлени  в  есето  теории  на  мотивация,

разгледани по отделно и до някъде не свързани помежду си, като

съвкупност  (система)  са  винаги  насочени  към  разкриване  на

мотивите  на  трудовото  поведение,  към  причините  за  него  и

възможното му управление.
На второ място, той служи за установяване на сложността на

феномена мотивация. Тази трудност е предизвикана от обекта на

изследване:  човешкото  същество  като  индивид.  Няма  двама

еднакви  хора  в  света.  Също  така  няма  едно  единствено  лесно

правило за управление на мотивацията и за нейното използване в

управленската дейност.
И накрая, моделът показва открояващите се главни аспекта на

мотивацията на работещите и логическия път, по който те следват
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една след друга, и че е достатъчно да се сгреши само в един от кой

да  е  елемент  на  различните  теории,  за  да  се  провали  цялата

индивидуална мотивация на човека.

243



ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Ангелов, А. Харизанова, М. и М. Кузманова. Основи на 

управлението. С., УИ „Стопанство", 1999.

2. Андреева, М. Управление на персонала. ИК „Галактика", 1995.

3.  Армстронг,  М.  Наръчник  за  управление  на човешките  ресурси.

Бургас, Делфин Прес. Лтд, 1993.
4. Бояджиев, Д. Мениджмънт на човешките ресурси. С., 1994.
5. Генов, Ю. Защо толкова малко успяваме? С., „Класика и Стил",

ООД, 2004.
6. Денизова, В. И с ограничен ресурс успешният мениджър достига

максимален резултат. - № 1, Мениджър, 2004.
7. Джей, Р. Създайте страхотен екип. С., ИнфоДар ЕООД, 2001.
8.  Дж.  Рос.  Ръководство  на  мениджъра.  Част  2.  С.,  „Инфо ДАР",

ЕООД, 2004.
9. Джулиани, Р. У. и К. Кърсън. Лидерството. С., „Класика и Стил"

ООД, 2003.
10.  Димитрова,  М.  Управление чрез  ценности.  -  № 4,  Мениджър,

2002.
11.  Донъли,  Дж.  И  др.  Основи  на  мениджмънта.  С.,  Отворено

общество, 1997.
12. Доралийски, А. Теория на управлението. С., НБУ, 1994.
13. Илиев, Й. Мотивация на персонала. С., ИК „Люрен", 1993.
14.  Мирчев,  М.  Основи на управлението.  УИ Варненски свободен

университет „Черноризец Храбър", 2001.
15. Наръчник по управление на човешките ресурси. С., ИК „Труд и

право", 2002.
16.  Общий  менеджмент.  Под  ред.  Д-р  ик.  наук,  проф.  А.  К.

Казанчета, Москва, ИНФРА
-М, 2001. *

17. Паркинсън, С. Н. и др. Ефективен мениджмънт в работата. С.,

ИнфоДар ЕООД,

244



245



Оценяване на представянето на служителите

Мариета Янева

Същност  на  оценяването  трудовото  представяне  на

служителите

Оценяването на трудовото представяне е една от най-трудните

за изпълнение дейности,  свързани с  управлението  на персонала.

Трудността  е  следствие  на  необходимостта  от  проучването  на

професионално-квалификационните  качества,  практическата  им

реализация  в  трудовата  дейност  и  постигнатите  резултати.

Въздействие  оказва  и  фактът,  че  не  съществуват  достатъчно

надеждни  социални  инструменти  и  методи,  който  да  определят

точно  професионално  –  квалификационните  качества,  тяхната

реализация и крайните резултати.  Това най-вероятно е и една от

причините, поради която някой ръководители подценяват тази част

от  управлението  на  персонала,  което  се  проявява  в  липса  на

оценяване,  големи  интервали  и  формалност  на  извършване,

значителна степен субективизъм. 

Оценяването  има  важно  значение  за  подобряване  на

ефективността от функционирането на организацията. Чрез него се

набавя  необходима  информация  за  отделните  членове  от

персонала,  която  помага  на  ръководството  на  организацията  при

решаването  на  важни  задачи.  Изяснява  се  до  каква  степен  са

извършени  правилно  подборът  и  разпределението  на  хората  и

свързаните с това проблеми. 
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Получават се отговори на въпроси като: от какви кадри се нуждае

организацията в момента и за в бъдеще, как ще ги набави, какви

специалисти  предстои  да  напуснат  и  в  каква  област,  как  ще  се

осъществява  йерархичният  растеж  и  други.  Точно  направената

оценка на персонала играе роля на движеща сила за по-доброто

изпълнение  на  неговата  работа.  От  друга  страна  всички  грешки,

направени  при  оценяването,  предизвикват  недоволство  и

противоречия,  отразяващи  се  отрицателно  върху  трудовите

резултати.

Дефиниция

Съществуват  много  причини  за  широкото  разпространение  на

оценката на трудовото изпълнение, но най-значимата от тях е, че

тази оценка удовлетворява една от основните човешки потребности

установени от Маслоу – потребността от признание. 

Оценяването на трудовото представяне според Румяна Нейкова

е  „перманентен  процес  на  събиране  и  на  обобщаване  на

информация за характеризиране дейността на отделните работници

и служители, както и за формиране на становище за качеството на

извършваната  от  тях  работа  съобразно  изискванията  на

стандартите и целите на организацията“45.

Роналд  Ригио  дава  следното  определение:  “оценката  на

изпълнението  е  формализирано  средство  за  оценяване  на

изпълнението  на  работника  с  определени  установени

организационни стандарти“46.

45 Нейкова, Р. Управление на човешките ресурси и на персонала. Габрово, Екс-Прес, 2005, с. 93
46 Ригио, Р. Въведение в индустриалната/организационна психология. С., Дилог, 2006, с.140
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Като  извод  от  тези  две  определения  можем  да  кажем,  че

оценката на трудовото представяне е системен процес на събиране

на  информация  относно  достигнатото  ниво  на  осъществяване  на

целите,  реализиране  на  задачите  и  проявеното  поведение

съобразно предварително установените организационни правила.

Защо е необходимо да се оценява трудовото представяне?

Причините, поради които възниква необходимостта от оценка на

персонала са няколко:

 Получаване  на  нужната  информация  ,за  да  се  постигне  до

колкото  е  възможно  съответствие  между  изискванията  за

длъжността и необходимите качества

 Установяване  на  необходими  промени  за  притежаваните

качествата във връзка с научно- техническите постижения

 Събиране  на  информация  относно  това  как  членовете  на

персонала  изпълняват  трудовите  си  задължения,  на  чиято

база  ръководителите  да  отстранят  отрицателно  влияещите

фактори и да стимулират факторите с положително влияние

Длъжността  като  необходимо  условие  за  оценка  на

служителите

Всеки  член  на  персона  изпълнява  своята  ежедневна  трудова

дейност  съгласно  заеманата  от  него  длъжност,  която  определя

неговото положение, социален статус и престиж в организацията.

Длъжността  е  необходимо  условие  за  оценка  на  персонала.

Изискванията  заложени  в  нея  са  основа  за  конкретизиране  на
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качествата,  който  служителят  трябва  да  притежава,  а  задача  на

оценяването е да определи до каква степен те се притежават, как се

прилагат и какви резултати се реализират. Така се стига до извода,

че преди оценката на персонала трябва да се извърши оценка на

длъжностите. 

За  оценка  на  длъжностите  в  организацията  най-често  се

използват следните методи:

 Непосредствена  беседа  с  лицето,  заемащо  длъжността  –

получената информация се обработва във вид на изисквания,

които  се  подреждат  съответно  последователността  на

трудовите операции
 Непосредствено  наблюдение  –  наблюдател  регистрира

отделните  трудови  дейности,  реда  и  времето  за

осъществяване, след което се дефинират изискванията.
 Изпълняващият  длъжността  сам  описва,  дейностите  които

извършва
 Анкетен метод 

Колкото  по-конкретно  и  ясно  са  дефинирани  изискванията  за

всяка  длъжност,  толкова  по-точно  се  определят  необходимите

качества, което е предпоставка за изготвяне на правилна оценка.

Основи  на  методиката  за  проектиране  на  дейностите  за

оценяване на трудовото представяне

Проектирането  на  дейностите  за  оценяване  на  трудовото

представяне  е  дейност  на  ръководството  на  предприятието  или
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организацията,  подпомагано  от  специализирани  звена,  групи  и

специалисти,  с  цел  да  се  възприемат  такива  принципи,  правила,

изисквания,  процедури  и  организация  на  работата  за  оценка  на

представянето,  които  ще  активизират  служителите  и  ще  ги

ангажират с целите на работодателя.

Проектирането  на  системата  за  оценяване  на  трудовото

представяне  включва  следните  дейности:  разработване  на

вътрешна нормативна уредба, подготовка на работата, подбиране

на техники, организация на работата, разработване на процедури за

обжалване на резултатите.

Разработване на вътрешна нормативна уредба за оценяване на

трудовото представяне

Във  всяка  организация  вътрешната  нормативна  уредба  за

оценяване  на  представянето  включва  различни  правила,

изисквания,  процедури  и  организация  на  работата  за  неговото

изпълнение.

Подготовка  на  работата  за  оценяване  на  трудовото

представяне

В тази подготовка се включват целите и обекта на оценяване,

оценяващите и контролиращите органи, показателите за оценяване,

критерии  и  периодичност  на  оценяването,  обучението  на

оценяващите, контролиращите и оценяваните. 
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Цели на оценяването 

Цел  на  оценяването  на  служителите  е  да  се  определи

степента  на  съответствие,  респ.  несъответствие  между

професионално-квалификационните  и  личностни  качества  на

съответното  лице  и  изискванията,  които  предявява  заеманата  от

него длъжност.

Конкретни  цели  на  оценяването  на  трудовото  представяне

могат да бъдат:

 Да се подобри качеството на изпълнение чрез откриване на

силните  и  слабите  страни.  След  това  да  се  предприемат

действия, с помощта на който да се развият силните страни, а

слабите да се преодолеят.
 Откриване  на  възможности  за  подобряване  работата  на

отделното работно място
 Определяне на служителите, които имат потенциал да поемат

по-големи отговорности сега или в бъдеще и да се определят

насоките какво трябва да се направи,  за да реализира този

потенциал.
 Установяване  на  необходимостта  от  обучение  и  развитие,

оценяване  на  настоящата  система  за  обучение  и  развитие,

разработване  на  програми  за  придобиване  на  по-висока

квалификация  и  за  преквалификация,  подпомагане  на

работниците  и  служителите  за  по-доброто  изпълнение  на

техните  задължения  и  задачи,  оказване  на  помощ  при

планирането на работната сила.
 Оценяване  на  съществуващата  мотивационна  система  и

откриване на възможности за нейното подобряване
 Установяване на работниците и служителите, които трябва да

останат и на онези, които могат да бъдат освободени
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 Коригиране на работната заплата в зависимост от трудовото

представяне
 Да се породи желание за развитие и израстване в работниците

и служителите

Обект  на  оценяване –  това  са  всички  работници,  служители  и

ръководители, независимо от позицията им в организацията, за да

бъдат поставени всички заети в еднакви условия и да се разкрият

недостатъците  и  проблемите,  които  трябва  да  се  решат  за

постигането  на  висока  ефективност  и  конкурентоспособност  при

всяка длъжност. Оценявани могат да бъдат само служителите или

само ръководителите. Възможно е и целият персонал да е обект на

оценка.

Субекти  не  оценяване – орган,  който  оценява  трудовото

представяне  може  да  бъде  както  прекия  ръководител,  така  и

комисии. Прекият ръководител носи отговорност за резултатите от

работата  на  работниците  и  има  непосредствен  интерес  от

обективното  оценяване  и  разкриването  на  възможности  за  по-

пълното използване на ресурсите.  Предимство на избора на пряк

ръководител  е  фактът,  че  той  познава  най-добре  работата  на

служителите си и ежедневно оценява тяхната дейност.

Показателите за оценяване 

За  успеха  на  оценяването  на  персонала  важно  значение  има

изборът  на  показателите,  по  които  то  ще  се  провежда.  Те
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произтичат от изискванията на длъжностите и от качествата, които

служителите трябва да притежават. Те трябва:

 Да отразяват специфичните изисквания на длъжността
 Да характеризират постиженията на работника и резултатите

от неговия труд
 Да съществуват критерии осигуряващи обективност
 Да  се  разграничават  един  от  друг  –  да  не  позволяват

многократно  отчитане  на  едни  у  същи  постижения  чрез

различни показатели
 Да са присъщи за всички длъжности 
 Да не са много на брой 

Показателите трябва да отразяват реализацията на качествата и

последвалите  от  нея  резултати,  иначе  не  биха  се  осъществили

трите  варианта  на  оценяване  и  не  би  могло  да  се  направи

комплексна оценка:

 Качествено  ориентирана  оценка  –  определяне  на

положителните и отрицателните качества на лицата, заемащи

съответните длъжности
 Дейностно  ориентирана  оценка  -   включва  дейностите,

осъществявани  от  лицата,  заемащи  отделните  длъжности.

Оценката е в зависимост от степента, в която дейностите са

целесъобразни или не съответстват на изискванията.
 Резултатно  ориентирана  оценка  –  установява  дали

съответстват или не съответстват постигнатите резултати на

притежаваните  от  служителите  качества  и  извършваните  от

тях дейности.

При  избора  на  показатели  най-напред  се  определят  базовите,

които отразяват най-важните качества, дейности и резултати. След

253



тях  се  определят  специфичните  показатели,  отразяващи

особеностите на конкретното работно място.

Показателите трябва да са съобразени с вида на оценяване. Те

се определят по един начин при текущите оценки, които се правят

при  сравнително  кратки  интервали  от  време,  по  друг  начин  при

идентифицираните  оценки,  които  се  правят  при  установяване  на

несъответствия между изисквания и качества, и по трети начин при

атестационните оценки , които се правят при по-големи интервали

от време.

Степени на всеки от възприетите показатели – чрез тях става

възможно  дефинирането  на  постиженията  на  оценявания  и

изискванията, които трябва да се налице, за да се даде съответната

оценка на показателя.

Степени за цялостно оценяване – с помощта на тези степени се

извършва трансформиране на оценките за отделните показатели в

обща оценка.

Критерии за оценяване на трудовото представяне 

Определят се за всеки един показател. Най-често за критерии се

използват:

 Изискванията на длъжността към качествата на изпълнителя
 Задачите и задълженията на съответната длъжност
 Стандартите за количеството на извършената работа
 Стандарти за качеството при изпълнение на работата
 Изисквания  за  производствена,  трудова  и  технологична

дисциплина
 Специфични изисквания към отделни работници и служители

Периодичност на оценяването на трудовото представяне 
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Периодът  на  оценяване  може  да  е  изпитателният  срок  за

новопостъпилите,  а  за  всички  останали  срокът  е  едногодишен.

Според  спецификата  на  дейността  тези  периоди  могат  да

едноседмични, месечни, тримесечни.

Периодичността  на  оценяване  е  различна  в  зависимост  от

поставените цели:

 С  цел  да  се  определи  потребността  от  обучение  –

оценяването е ежегодно
 С  цел  установяване  на  възможностите  за  развитие  и

израстване в кариерата – оценяване на 2 до 5 години
 С цел определяне размера на заплатата – периодичност шест

месеца
 С цел разкриване на слабостите в работата – когато възникне

потребност

Обучение на оценяващите, контролиращите и оценяваните

Обучението трябва да бъде коректно и да ги запознава лицата с:

 целите на оценяването
 вътрешната нормативна уредба на системата за оценяване
 техниките, показателите и критериите за оценяване
 образците и формулярите използвани при оценяването
 правилата за контактуване в процеса на оценяване
 проблемите, които могат да възникнат при оценяването
 начинът за участие на оценяваните в процеса на оценяване и

др.
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Подбиране  на  техниките  за  оценяване  на  трудовото

представяне 

Техниките  са  практически  средства,  чрез  които  може  да  се

определи  приносът  на  служителите  за  постигане  на  целите  на

организацията и възможностите за подобряване на тяхната работа.

Трябва да се подберат и приложат техники, които:

 Отговарят  на  стратегията,  политиките  и  целите  на

организацията за управление на човешките ресурси
 Позволяват  постигането  на  целите,  които  си  поставя

системата за оценяване на трудовото представяне
 Са прости, ясни и разбираеми за оценяваните
 Дават  възможност  да  си  оценят  факти,  а  не  да  доминира

субективното мнение на оценяващия
 Позволяват  на  служителите  да  участват  пряко  и  активно  в

процеса на тяхното трудово оценяване
 Не влошават мотивационната среда в организацията
 Не  позволяват  оценката  да  се  определя  под  влияние  на

личните критерии на оценяващите
 Не  позволяват  на  оценяващите  да  влияят  на  оценката  със

своята ценностна система или предразсъдъци за работа
 Не позволяват оценката на представянето да се определя под

влияние на личните критерии на оценяващия
 Изключват  възможността  за  проява  на  снизходително

отношение от страна на оценяващия
 Предоставят  възможност  за  използване  на  получените

резултати  в  останалите  компоненти  на  системата  за

управление на човешките ресурси и др.

Организация  на  работата  за  оценяване  на  трудовото

представяне
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При  организацията  на  работата  за  оценяване  на  трудовото

представяне  се  описва  редът  на  дейностите,  извършвани  от

ръководството на организацията,  подпомагано от специализирани

звена,  групи  и  специалисти  по  събирането  и  анализирането  на

информацията свързана с трудовото представяне на служителите и

изготвянето  на  становище  за  настоящата  ефективност  и  бъдещо

развитие. В нея се включват:

 Определяне  на  екипи,  които  да  организират  работата  по

трудовото оценяване – специалисти посочени от ръководителя

на организацията
 Разработване  на  формуляри,  образци,  въпросници,

структурирани интервюта
 Определяне на оценяващите лица или групи – определят се от

ръководителя на организацията
 Разработване,  обсъждане  и  приемане  на  график  –  работен

план за подготовка и провеждане на оценяването
 Събиране  на  необходимата  информация  за  оценяването  от

оценяващият  ръководител  или  специалисти  в  съответната

област
 Обсъждане  на  предварителните  резултати  –  изясняват  се

проблемите и се разкриват причините за отделното трудовото

представяне 
 Потвърждаване  на  общата  оценка  на  служителя  от

контролиращият ръководител
 Информиране на  служителите  за  оценката  на  трудовото  им

представяне, с което с целят две основни неща: 

Първо,  служителите  да  се  осведомят  за  крайната  оценка  на

ръководството за трудовото им представяне и да се запознаят със

съгласуваните  мерки  за  обучение,  развитие  и  подобряване  на

работата.
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Второ,  да  направят  коментар  и  да  дадат  препоръки  относно

процедурите  за  оценяване  на  трудовото  представяне,

предложенията  за  обучение  и  развитие,  за  подобряването  на

работата в групите,  за отстраняване на проблемите в групата,  за

обективността на оценката и др.

258



Разработване  на  процедури  за  обжалване  на  резултатите  от

оценяването  на  трудовото  представяне  и  за  тяхното

разглеждане

Процедурите  за  обжалване  на  резултатите  са  обратната  връзка,

която играе ролята на коректив от оценяваните към системата за

оценяване. Право на служителите е да подават писмена жалба до

контролиращия  ръководител  относно  процедурите  за  оценяване,

оценката на трудовото представяне, игнорирането на важни факти

от работата, проява на лично отношение на прекия ръководител и

др.

Основни техники за оценяването на трудовото представяне

Най – често използваните и разпространени техники за оценяване

на трудовото представяне са:

Техника на писмените характеристики

Тя се основава на миналата дейност на оценявания и намира

израз  в  това,  че  се  извършва  от  лице,  което  познава  добре

трудовата  дейност  на  служителя,  който  ще  бъде  оценяван,  и

изискванията на длъжността. Той трябва да опише работата и да

прецени нивото на нейното изпълнение, както и дали са достатъчни

знанията, уменията, трудовите навици и нагласи на служителя, за
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да се справя тази работа. Писмените характеристики се разделят на

три вида:

 Произволна  – при нея се определят само оценяваното лице,

кой  е  оценителят,  писменият  характер  на  оценката  и

регистрирането  й  в  личното  дело  на  служителя.  Техниката

осигурява голяма свобода на оценяващия.
 Обобщена –  няколко  лица,  които  познават  работата  и

квалификацията на оценявания изготвят независими писмени

характеристики за неговото представяне.  Проблем възниква,

когато писмените характеристики си противоречат в едно или

друго  отношение.  При  такава  ситуация  се  търсят

допълнителни сведения по въпросите.
 Обобщена  структурирана –  от  оценяващия  се  изисква  да

даде мнението си за трудовото представяне на служители по

различни групи от показатели,  подредени по значимост.  Той

трябва  да  направи  и  заключение  за  степента,  в  която

квалификацията на оценявания съответства на изискванията

на длъжността.

Недостатъци на техниката на писмените характеристики:

 Опасност от субективизъм и непълното на оценката

 Не  дават  възможност  за  обобщена  количествена

характеристика  на  оценяваните  обекти  и  сравняването  на

трудовите постижения на отделните служители е невъзможно

Поради  тези  недостатъци  тази  техника  не  се  сюита  за

достатъчно  ефективна  и  по-често  се  прилага  като

спомагателно средство за оценка.
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Техника на експертните оценки

Трудовото представяне се оценява от специалисти включени в

група, които дават количествена оценка на всеки от определените

показатели.

Предимства на тази техника са:

 По-голяма отговорност и готовност за поемане на риск
 Обхваща  по-голям  брой  вътрешни  и  външни  фактори,

влияещи върху оценките по отделните показатели

Недостатъци:

 Дезинформираност на групата
 Налагане на мнението на мнозинството, дори когато оценката

не е вярна
 Даване на компромисна оценка, дори при несъгласие на някои

от членовете на групата

За намаляване на недостатъците се препоръчва:

 Въвеждане  на  тайно  гласуване  на  експертите  на  всеки  от

показателите
 Инструктиране  на  експертите  за  еднакво  оценяване  чрез

показателите
 Групата  от  експерти  да  включва  хора  от  кръга  на

непосредствено работещите с оценявания

Техника на сравняване на трудовите постижения на 

служителите с трудовите постижения на лицата избрани за

еталон

При  тази  техника  е  необходимо  да  се  извършат  следните

дейности:
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 Да се разработи оценъчна скала с  различни степени – три,

четири, пет или повече
 Да се определят качествата, които трябва да притежава всеки

служител за всяка от степените
 Да  се  избере  по  един  служител  за  всяка  от  възприетите

степени, чиято квалификация и трудово представяне могат да

са  еталон  за  оценяване  на  трудовото  представяне  на

останалите.
 Да  се  извърши  оценяването  на  трудовото  представяне  на

всички служители, като всеки се сравни с избрания еталон на

подбраните степените за оценка

Оценяването  чрез  тази  техника  дава  възможност  всеки

оценяващ да избира свои еталон, което налага извършването на по

нататъшно сравняване и обобщаване на оценките, за да се получи

крайното  разпределение  на  служителите  по  степените  на

оценъчната скала. 

Недостатък на  техниката  е,  че  е  сравнително  тромава  и

трудоемка.

Техника за подреждане по ред

Работниците и служителите се подреждат в ред в зависимост от 

трудовото им представяне, чрез използване на един или повече 

оценъчни показатели.

Когато  се  използва  повече  от  един  оценъчен  показател,

процедурата по подреждане се извършва толкова пъти, колкото е

броят  на  показателите.  Общата  оценка  се  получава  чрез

осредняване на оценките дадени по различните показатели.
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Техниката дава добри резултати при служителите със отлично

и  незадоволително  представяне.  Трудностите  възникват  при

служители  с  трудово  представяне  по  средата,  тъй  като

индивидуалните  им  различия  по  отделните  показатели  са

незначителни. 

Техниката  е  с  голяма  трудоемкост,  която  нараства  с

увеличаване броя на оценяваните. За да се намали трудоемкостта

се препоръчва да се формират малки групи от 20 – 25 служители.

Това пък от своя страна ще доведе до невъзможност за сравнение

на трудовите постижения на работници, които заемат едно и също

работно място, но участват в групи с различна численост.

Техника за подреждане на служителите по ред чрез сравняване на

трудовите им постижения по двойки

Трудовите  постижения  на  всеки  служител  се  сравняват  с

трудовите постижения на всички останали. Процедурата е следната:

 Прави се списък на комбинацията от двойките на служители,

чиито постижения ще се сравняват
 Оценяват се трудовите постижения на служителите във всяка

двойка
 В определените двойки се сравняват трудовите постижения на

всеки с тези на другия
 Във всяка двойка се дава една точка на служителя с по-добри

постижения
 Сумират се точките, които е получил всеки от служителите
 Служителите се подреждат в низходящ ред според сбора от

точки
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Тази техника дава достатъчно добра представа за представянето

на служителите.   Основна слабост е  трудоемкостта,  зависеща от

броя на оценяваните. Поради това се препоръчва да се прилага в

групи от 20 – 25 души.

Техниката на отчетните карти или атестационните формуляри

a) Същност

Атестирането  е  процес  на  събиране  на  информация  за

съответствие,  респ.  несъответствието  между  заложените  в

длъжностните  характеристики  изисквания  и  качествата,  които

притежават  заемащите  длъжността  лица,  тяхното  използване  и

получените резултати.

Обект на атестиране са всички членове на организацията, които

имат най-малко едногодишен стаж на едно и също работно място.

За всеки служител, който ще бъде оценяван се изготвя отчетна

карта или атестационен формуляр, които трябва да съдържат:

 Показатели, по които ще се извършва оценяването
 Кратка или подробна характеристика на всеки от показателите
 Степените на всеки показател

Атестиране се извършва от комисии в състав от три до седем

членове, назначени със заповед на ръководителя на организацията.

Комисиите определят необходимите документи за атестирането,

които най-често са:

 Длъжностна характеристика или правилник за работа, заповед

или  указания,  от  които  да  се  виждат  изискванията  за

съответната длъжност
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 Оценка  от  прекия  ръководител  на  лицето,  което  ще  се

атестира,  от  която  да  стане  ясно  как  то  е  изпълнявало

изискванията си до момента.
 Самооценка  на  лицето,  в  която  е  изразено  отношението  му

към  работата,  към  оценката  на  ръководителя,  към

трудностите,  които  среща  и  предложенията  за  тяхното

преодоляване
 Оценка от предишно атестиране, ако е правено такова, за да

се видят препоръките и до колко те са изпълнени

На  базата  на  обобщената  информация  от  всички  посочени

документи,  комисията прави заключение и препоръки за всяко от

атестираните  лица  относно  следните  въпроси:  притежава  ли

необходимите  качества?;  необходимо  ли  е  повишаване  на

квалификацията?;  може  ли  да  бъде  назначен  на  по-отговорна

длъжност без да повишава или след като повиши квалификацията

си?; да бъде ли понижен в длъжността?; да бъде ли уволнен?. 

Комисията  анализира  и  оценява  трудовите  постижения  по

определените показателите и ги  вписва на определените за това

места в отчетната карта или атестационен формуляр.

2) Принципи на атестирането

За  правилното  и  ефективно  провеждане  на  атестирането  е

необходимо да се спазват следните принципи:

 Обективност  –  М.  Армстронг  подчертава,  че  процесът  на

оценяване трябва да се занимава с обективно наблюдение на

факти вместо субективни мнения,  доколкото е възможно.  За

спазването  на  този  принцип  се  препоръчва  да  се  използва
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метод,  който  да  свежда  до  минимум  проявата  на

субективизъм.
 Демократичност  –  има  няколко  аспекта  на  проявление.

Първият  е  свързан  с  осигуряването  на  пълна  свобода  и

ненамеса в работата на атестационните комисии.  Вторият е

начина на  оценяване  да  елиминира,  доколкото  е  възможно,

лични чувства и настроения при вземане на решения. Третият

е създаване на социално-психологичен климат в комисията и

между  нейните  членове  и  служителите,  които  ще  бъдат

атестирани.
 Гласност – всички документи, срокове, начини за оценяване и

оценки  трябва  да  са  достояние  на  всички  членове  на

организацията.  Да  има  пълна  прозрачност  в  работата  на

комисиите.
 Комплексност – да се оценяват всички качества,  които имат

отношение  към  работата  и  представляват  цялостно

атестирания като трудещ се.
 Перспективност  –  да  се  изпълнят  решенията  на  комисиите,

като  се  усъвършенстват  системата  за  повишаване  на

квалификацията,  на  йерархичния  растеж,  на  заплащането  и

др.
 Технологичност  –  процедурите  и  операциите  свързани  с

атестирането да информационно и организационно обвързани

така,  че  да  не  поглъщат  трудовия  процес,  да  са  кратки  по

време и с ниски разходи на средства.

3) Критерии и показатели за оценяване

При  атестирането  на  персонала  съществуват  два  начина  на

оценяване:
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 Оценяване  без  предварително  разработена  система  от

критерии  и  показатели.  Оценяването  става  на  база  на

описаните  от  ръководителя  на  звеното  качества  и

постигнатите резултати. Този начин не гарантира еднообразна

и  качествена  оценка,  надеждни  изводи  и  препоръки.  При

прилагането  му  се  нарушават  важни  принципи  –  на

обективността,  комплексността.  Липсата  на  еднообразие  в

оценяването не позволява постигането на съпоставимост.

 Оценяване на базата на предварително разработени критерии

и показатели. Той е по-сложен, тъй като предварително трябва

да се определи комплекса от качества и резултати, които ще

са  обект  на  оценяване.  За  сметка  на  това,  обаче,  се

преодоляват  недостатъците  на  първия  начин,  защото

подходът е еднакъв за всички.

Техника на свободните групировки

Извършват се следните дейности:

 Избират се ограничен брой показатели за оценяване
 Определят  се  критериите  за  оценяване  по  всеки  от

показателите
 Съставя  се  скала за  оценяване  по  всеки  от  показателите  –

четиристепенна  или  петстепенна  скала,  в  зависимост  от

потребностите на организацията
 Подробно се описва, кога и при какви условия се дава някоя от

оценките по всеки от показателите
 Оценката по всеки показател се нанася в съответната карта за

оценка
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Основна  слабост  на  тази  техника  е,  че  често  пъти  броят  на

служителите  попаднали  в  групата  на  много  добрите  и  отличните

оценки  е  сравнително  голям.  Причина  за  това  е  склонността  на

оценяващите да присъждат оценката в полза на оценявания, когато

възникнат съмнения.

Техника на предварително зададената групировка

Това,  с  което  тази  техника  се  отличава  от  предишната  е,  че

оценяващия  получава  норматив  за  относителния  дял  на

оценяваните, които могат да се отнесат към отделните степени на

оценъчната скала.

Предварително зададеният модел на разпределение се основава

на  Закона  на  Гаус–Лаплас  за  нормалното  разпределение.

Значението  му  се  състои  в  това,  че  „много  от  статистическите

характеристики, изчислени по случайни извадки с достатъчен обем,

имат нормално разпределение“47.

Приложението на тази техника и практически удобно и ангажира

оценяващия да спазва стриктно правилата. Проблем при нея може

да  представлява  това,  че  не  винаги  може  да  се  твърди,  че

оценяваните съвкупности от служители са достатъчно големи, за да

се подчинят на нормалното разпределение. Не винаги нормалното

разпределение  е  типично  за  всяка  една  съвкупност,  която  се

оценява.  Тогава  оценките,  които  ще се дадат  няма да  отразяват

действителните качества на оценяваните. 

47 Шопов Д., Атанасова М., Управление на човешките ресурси, Тракия-М, София, 2009, с. 160
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Техника на свободния избор на оценъчните характеристики на 

служителите по готови форми

Тази  техника  се  основава  на  предварително  разработени

оценъчни характеристики – на предварително подготвени оценки за

работата, поведението и резултатите от дейността на оценявания

служител.  Характеристиките  се  включват  в  типова  бланка,  с

помощта на която оценяващият трябва да прецени и да отбележи

дали дадена оценка характеризира, или не характеризира работата

на оценявания.

Ако оценяващия прецени, че трудовото представяне може да се

характеризира  с  оценка,  липсва  сред  предложените  в  бланката

типови оценки, той може да допълни списъка с нея и да даде оценка

в съответната колона.

На  основата  на  попълнената  бланка  се  изготвя  писмена

характеристика за трудовото представяне за всеки от оценяваните.

Основната идея заложена в тази техника за оценяване, е да се

отдели  констатацията  на  самите  факти,  свързани  с  работата,

поведението  и  постигнатите  резултати,  от  оценката  на  трудовото

представяне  на  служителя.  За  тази  цел  се  разработва  ключ  за

дешифриране на резултатите, с който оценяващият не разполага.

По този начин се цели да се намали субективизма и оценката да е

по – обективна.
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Техника на принудителния избор на характеристики за оценяване

на трудовото представяне по готови форми

Тази  техника  прилича  на  техниката  на  свободния  избор  на

характеристики.  Разликата  тук  е,  че  типовите  оценки  не  са

разположени свободно в бланката за оценяване, а са групирани по

определен признак.

Освен  това  оценяващият  няма  пълна  свобода  при  избора  на

оценъчните  характеристики.  Във  всяка  от  обособените  групи  от

оценки той е  длъжен да избере само две,  независимо от техния

брой:

 Оценката, характеризираща в най-голяма степен оценявания
 Оценката, характеризираща в най-малка степен оценявания

Точно в това се състои принудителният характер на тази техника

за  оценяване.Тази  техника  изисква  по-дълга  подготовка,  а

формулирането  на  типовите  характеристики  и  разработването  на

ключа за дешифриране на резултатите имат по-голямо значение в

сравнение с  предишната техника.

Техника на нормативния отчет

За използването на тази техника трябва да са налице следните

предпоставки:

 На служителя да се възложат конкретни трудови задачи
 Възложените  задачи  да  имат  определен  количествен  израз

(количество  произведена  продукция,  обем  на  извършената

работа или услуги и др.)
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 Да  съществува  регулярна  отчетност  за  резултатите  от

изпълнението на задачите
 Да има норми и нормативи за оценяване на резултатите 

Същността  на  техниката  се  свързва  с  отчитане  на

действителните  резултати  от  труда  на  оценявания с  помощта на

показателите  и  нормативите,  чрез  които  те  са  му  възложени.

Трансформирането  на  постигнатите  резултати  в  конкретен  брой

точки се извършва с помощта на оценъчна скала.

Положителни страни на тази техника са:

 Непосредственото й свързване с организацията на труда и с

оперативното управление на производството в организацията
 Показателите и критериите са оценяване на представянето на

служителите са измерими, разбираеми и достъпни за всеки

Недостатък е това, че не е приложима за оценяване на резултатите

от изпълнението на методични и организационни задачи, също и на

комуникационни функции. Това не позволява тя да се използва при

служителите,  при  много  от  ръководителите  и  при  работниците

работещи в екип.

Техника на отворения край

Тази техника е модификация на писмената характеристика.  От

оценявания се изисква да опише в свободен текст начина, по който

служителят извършва възложените му задачи и задължения и на

тази  основа  да  изготви  обобщено  писмено  заключение  за

извършената работа, за получените резултати и за качествата на

оценявания.  Той  трябва  да  определи  положителните  и

отрицателните  страни  в  работата  на  оценявания,  потенциалните
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възможността  за  развитие  в  работата  или  за  израстване  в

кариерата и необходимостта от допълнително обучение.

Положителна  страна на  този  вид  техника  е,  че  писмената

характеристика  и  писмената  оценка  –  заключение  се  правят

поотделно и независимо от оценяващия и оценявания, след което

те  си  разменят  готовите  материали.  След  това  се  провежда

разговор  между тях  за  добрите  и  слабите  страни  в  работата,  за

нещата,  които  трябва  да  се  подобрят,  за  да  се  повиши

ефективността.  Накрая  се  изготвя  окончателната  писмена

характеристика.

Техника на поведенческите скали

Прилагането  на  тази  техника  предполага  извършването  на

следните дейности:

 Определяне на целите на организацията през дадения период
 Разграничаване  на  целите  за  всяко  производствено  и

функционално звено, за всяка група
 Определяне  на  целите,  които  ще  се  възложат  пред

изпълнителя на всяка длъжност
 Описание  на  поведението,  което  трябва  да  има  всеки

служител, за да се постигнат поставените за периода цели
 Определяне на критериите за оценяване на поведението на

служителите
 Определяне  на  точките,  които  ще  се  дават  за  всяка  от

избраните характеристики

Слаби страни:

 Трудоемкост на подготовката за оценяване
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 Трудност да се установи поведението, което трябва да

имат служителите, за да се постигнат поставените цели

 Трудност  при  намирането  на  безспорни  критерии  за

оценяване на поведението

Техника на оценката – интервю 

При нея се провежда разговор между работника и съответния

служител, при който те свободно обсъждат успехи и неуспехите в

работата  си  и  търсят  начини  за  нейното  подобряване.  В

разговора  всеки  споделя  мнението  си  за  другия.  При

провеждането му трябва да се обсъдят:

 Стремежите и желанията на оценявания, личните му планове

за  повишаване  на  образованието  и  квалификацията,

претенциите му към прекия ръководител, удовлетвореността

от изпълняваната длъжност, въпросите, които представляват

интерес за него и го правят активна страна в разговора
 Причините  за  възникнали  недоволство  и  взаимно  да  се

определят средствата за неговото преодоляване
 Причините  довели  до  действието  или  бездействието  на

оценявания, да се изясни онова, което е от значение за него,

което мотивира конкретното му трудово поведение.

Цел на оценката интервю е да се открият възможностите за

подобряване на трудовото представяне на служителя.

При провеждането на тази техника за оценяване се използва

един от следните три подхода:
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 Подходът  „Кажи  и  убеди“  –  ръководителят  дава  съвети  на

оценявания как  да  изпълнява трудовите  си  задължения и  в

следващ  разговор  се  стреми  да  му  наложи  този  начин  на

работа, който той приема за единствен и ефективен
 Подходът „Кажи и слушай“ – и тук ръководителят обяснява на

оценявания вижданията си за начина на работа и действията

за нейното подобряване, както и за постигането на по-високи

резултати. Разликата тук е, че вместо да му внушава своите

изводи,  той  провокира  мнението  му  за  организация  на

работата и за подобряване на резултатите от нея.
 Подходът „Решаване на  проблеми“  –  интервюто  е  насочено

към  обсъждането  на  проблемите,  търсенето  на  възможни

средства за тяхното преодоляване и разкриването на онова,

което трябва да се направи от ръководителя и от служителя,

за да се подобри трудовото представяне.

Техника на мениджмънт на целите

Тя  е  модификация  на  техниката  на  оценката  интервю.

Основното  й  предназначение  е  да  се  подобри  дейността  на

организацията,  да  оценят,  мотивират  и  усъвършенстват

служителите,  така  че  техните  лични  интереси  и  цели  да  се

интегрират  с  нейните  интереси  и  цели.  Във  връзка  с  това

ръководителят  провежда  разговор  с  всеки  от  служителите  и

съгласува с тях личните им цели, трудови задачи и задължения,

които  те  ще  изпълняват  през  определен  период.  Чрез  това

съгласуване се дава количествена оценка на целите, на основата

на които в края на периода и двамата дават оценка на онова,

което е постигнато и не е постигнато.
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Предимства:

 Поощрява  служителите  да  участват  при  определянето  на

целите на организацията и начина за изпълнение на трудовите

задължения. Това създава удовлетворение от работата и от

постигането на поставените цели.
 Стимулира  нетрадиционното  мислене,  което  води  до

усъвършенстване на ръководителя и служителя.
 Принуждава  работника  или служители  да обмисля целите  и

задачите,  които  ще бъдат  включени  в  процеса  на  работа  и

начинът, по който ще се извършат. Тази задача го приобщава

към интересите и целите на организацията.
 Поставя  ръководители  и  подчинени  в  пряк  контакт,  което

създава възможност за по-добра координация в работата на

различните равнища на управление.

Недостатъци

 Трудоемка и трудно постижима схема за съгласуване на

интересите  и  целите  на  организацията  с  интересите  и

целите на отделните служители

 Концентриране  на  вниманието  върху  краткосрочните

цели на организацията

 Проява  на  егоизъм  от  страна  на  ръководителите  и

служителите, в стремежа им да постигнат дадена цел по

нетрадиционен  начин,  с  което  да  навредят  на

резултатите от представянето на другите.

 Акцент  върху  постигането  на  целите,  отколкото  върху

оценяването на трудовото представяне на служителите
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Препоръчва  се  прилагането  на  тази  техника  да  се  съчетава  с

други техники за оценяване на трудовото представяне.

Техника на подреждане на дейностите по приоритет

Тази  техника  се  използва  при  служители  и  ръководители,  при

които  оценяването  на  всяка  задача  не  е  нито  възможно,  нито

необходимо, нито оправдано. От значение е да се отдели главното

от второстепенното и значимото от несъщественото.  За целта се

прилагат различни техники за ранжиране на задачите по приоритет.

Едно от най-често използваните техники е „АБС“.

Техниката  „АБС“  представлява  интерпретация  на  Закона  на

Парето,  според  който  „във  всяка  серия  от  елементи  за

контролиране, избрана малка фракция (част) по брой на елементите

винаги съответства на голяма фракция (част) по ефект. И обратно,

на голяма фракция по брой на елементите съответства относително

малка фракция по ефект“48.

Основна цел на тази техника е да се съсредоточи енергия, време

и средства за планиране контролиране и оценяване върху малко

действително важни трудови задачи и задължения, който са водещи

за успеха на организацията.

Предпоставки за прилагане на техниката „АБС“:

 Наличие на списък на задачите възложени за изпълнение
 За всяка задача да се определи стойност в единен измерител

– количество, време, пари и др.
 Задачите да се подредят по низходяща стойност

48 Шопов Д., Атанасова М., Управление на човешките ресурси, Тракия-М, София, 2009, с. 166
276



 Да се изчисли процентът на всяка от задачите спрямо общата

стойност на поставените задачи
 Да се уточнят разграничителни линии на секторите от задачи:

- задачи с голямо значение – сектор „А“

- задачи със средно значение – сектор „Б“

- маловажни задачи – сектор „С“

Поради голямата значимост на трудовите задачи в сектор „А“,

трудовото представяне на служителите, който ги извършват е обект

на строго персонално планиране, отчитане, контрол и оценяване. За

него  се  правят  детайлни  разчети  и  се  осъществява  персонален

контрол.  Изпълнението  се  наблюдава  и  оценява  от  прекия

ръководител и горестоящия контролиращ ръководител.

Трудовото  представяне  на  лицата,  отговарящи  за

изпълнението на задачите със средно значение се оценява на 2 – 3

месеца, с помощта на стандартни форми на отчетност и контрол и

на наблюдението на прекия ръководител.

Трудовото  представяне  на  служителите,  извършващи

маловажни трудови задачи се оценява 1 – 2 пъти в годината.

Изводи за основните техники, които се използват за оценяване

на персонала:

 разнообразие от техники за оценяване на персонала 
 универсалност  –  коя  техника  ще  се  приложи  зависи  от

набелязаните цели и поставените задачи за организацията, от

характера на изпълняваните дейности и длъжности
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 предпочитание  към  техниките,  които  налагат  активното

участие на служителите в процеса на оценяване
 при  използването  на  подходяща  техника,  ефективността  на

оценяването  на  персонала  зависи  от  организацията  и

подготовката на оценяването, оценяващия и оценявания

Често  допускани  грешки  при  оценяване  на  трудовото

изпълнение

Такива грешки са:

 Грешката на ореола (снизходителност) – получава се, когато

се  допусне  превъзходство  на  личната  симпатия  спрямо

изискванията на длъжността 
 Грешката  на  рогата  (суровост)  –  дори  при  изпълнение  на

задачите съобразно изискванията, оценяващия винаги намира

нещо,  което  да  не  е  достатъчно  добре  направено  или

маловажна работа, която да не е извършена.
 Грешка  на  наскоро  отминали  събития  (последна  постъпила

информация) - при наближаване на оценяването на трудовото

представяне служителите,  които по принцип не се стараят в

работата си, започват усилено да работят и създават грешно

впечатление  за  ангажираността  им  към  организацията.

Резултат от това е, че биват оценявани с висока оценка, за

разлика от хората, които всеки ден работят активно. 
 Годишно  оценяване  на  служителите  на  база  на

миналогодишни трудови представяния 
 Оценяване на характера вместо на резултатите от труда
 Възприемане на служителя като пасивна страна в процеса на

оценяване – в процеса на оценяване служителите трябва да
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бъдат изслушани. След провеждане на оценяването те трябва

да са убедени, че заслужават оценката, която им е поставена.
 Игнориране  н  външни  за  служителя  фактори,  които  влияят

върху  трудовото  изпълнение  –  ако  трудовият  процес  не  е

обезпечен с  необходимите суровини,  материали,  техника  не

може да се очакват високи постижения.
 Промяна  на  периода  на  оценяване  –  провеждането  на

оценяването  дори  месец  по-рано  от  обикновено  може  да

доведе до по-ниски оценки, тъй като служителите няма да са

изпълнили все още част от задачите си, разпределени за по-

дълъг период.
 Непризнаване на постиженията на служител с висока оценка

на  трудовото  изпълнение,  направена  от  клиент  –

ръководителят не може да приеме, че неговият подчинен се е

представил по-добре от него.
 Грешка „централна тенденция“ – всички служители получават

средна оценка, за да няма напрежение, в резултат на което

всички са еднакво доволни и недоволни.

Периодичното оценяване на трудовото представяне позволява на

ръководството да създаде и поддържа база данни за състоянието

на  човешките  ресурси,  до  отчита  качеството  на  работата  им,

трудовите постижения и степента на тяхното използване.

Резултатите  от  оценяването  на  трудовото  представяне  имат

важно значение както за работодателя, така и за служителите.

Работодателите получават информация за:

 Състоянието и проблемите на човешките ресурси
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 Възможностите  за  развитието  им  и  пълноценното  им

използване в съответствие със стратегията и  политиката на

организацията
 Резервите за повишаване на производителността
 Мерките, които трябва да се предприемат за подобряване на

работата

Служителите се информират за:

 Областите,  в  които  биха  могли  да  се  развиват  и

усъвършенстват
 Усилията, които трябва да положат, за да се развиват
 Помощта, която биха могли да получат от ръководството, за да

израснат в кариерата

За да се увеличат усилията на човешките ресурси за постигане

на по-висока ефективност и конкурентно предимство, организацията

трябва  да  разполага  със  стратегия  и  политика  за  оценяване  на

трудовото представяне.
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Социограма

Боряна Терзиева

Социометрията е един от най-разпространените диагностични

методи за анализ на междуличностните  отношения в рамките на

една група.  Социометричната техника е  разработена от Джейкъб

Морено  и  е  насочена  към  разкриване  на  структурата  и  ролите,

които  имат  в  нея  отделните  членове  на  екипа.  Метода  не  се

занимава  с  изучаване  на  създадената  формална  структура  на

групата, а по-скоро с човешките взаимоотношения, характерни за

всяка  социална  група,  които  са  изцяло  психологически  и

неформални,  формирани  като  система  от  емоционални

междуличностни  връзки,  изградени  на  принципа  ‘’  симпатия  –

антипатия  ‘’.  Това  позволява  да  се  открои  емоционалната

привлекателност  на  всеки  индивид  в  социалната  група  и  да  се

анализира поведението му в условията на групова дейност.

Социограмата  се  използва  в  рамките  на  метода  и  служи  за

графично представяне под формата на диаграма на получените от

изследването резултати. 

 Джейкъб Морено

Кратка биография 

Джейкъб  Леви  Морено  е  роден  на  18.05.1889г.  в  Букурещ,

Румъния.  Баща  му  е  еврейски  търговец,  роден  в  сегашния
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български  град  Плевен,  по  онова  време  все  още  част  от

Османската империя. 

Израснал е във Виена,  където учи  медицина,  математика и

философия в Университета във Виена, а през 1917г. получава и

докторска степен по медицина. Още докато учи медицина, обаче

той проявява интерес към изследване на груповата  терапия и

динамика. 

В периода 1918-1925г. Морено започва работа като психиатър,

използвайки  различни  подходи  в  терапиите  си  –  психодрама,

социометрия и групова психотерапия. 

През  1925г.  се  мести  в  Ню  Йорк,  където  продължава  да

практикува  същата  професия.  Там  въвежда  груповата

психотерапия  в  училища  и  затвори,  като  продължава  да

експериментира  и  да  развива  идеите  си  в  областта  на

психодрамата. 

По-късно  заема  различни  длъжности  в  Колумбийския

университет и в Училището за социални изследвания в Ню Йорк.

През  1932г.  Морено  за  пръв  път  представя  идеите  си  за

групова  терапия пред Американската  психиатрична асоциация.

През  следващите  40  години  той  развива  своята  теория  в

областта на междуличностните отношения и социалните науки.

Джейкъб Морено умира в Ню Йорк през 1984г. на възраст от

84г.  Той избира да умре от въздържание от всякаква  храна и

вода  след  период  на  дълго  боледуване.  По  негово  искане

надгробния  му  камък  гласи  следното:  ‘’  The man who brought

laughter to psychiatry’’.

Идеи
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 Джейкъб  Морено  е  основател  на  психодрамата  и

социометрията и е пионер в областта на груповата терапия.

 В голяма степен популярността си той печели благодарение

на новаторската си работа с групи,  които анализира чрез сложна

теория за груповия процес, наречена Социометрия. Същността на

тази теория се  корени в  идеята,  че социалните  групи  имат  свой

собствен психологически климат и живот,  чрез който се оценяват

междуличностните емоционални връзки в групата. 

Груповата  психотерапия  се  изразява  в  прилагането  на

психотерапевтични принципи към група от хора едновременно. Тя

се прилага върху малка  група хора, лекувани от един или двама

терапевти. Отделните терапевтични групи могат да се различават

по своите цели, състав и тематика. Има групи, характеризиращи се

с ясно дефинирани цели и типове хора, участващи в тях, както и

такива, които са по-малко структурирани.  Могат да се състоят от

определени  типове  хора,  като  например  алкохолици  или  хора,

преживели конкретен житейски стрес, или да работят терапевтично

с широк спектър от проблеми. Групите могат да се различават и по

вида на  използваните  при  лечението  техники,  като  една  от  най-

разпространените такава е основана на психодраматичния подход.

Морено  е  родоначалник  и  на  психодраматичния  метод,  който  се

изразява в изиграване на минали, сегашни или бъдещи ситуации и

роли от пациента, като целта е тяхното пълноценно разбиране и

постигане на катарзис. Морено твърдо вярва, е  изиграването  на

проблемите има по-голяма терапевтична стойност,  отколкото  ако

просто се говори за тях. Според него това помага на пациентите да

се освободят от нежелани скрити чувства и емоции, да достигнат
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своеобразен връх в себеразбирането и да усъвършенстват своето

поведение и общуването си с околните.

Социометрия – същност и цели

Социометрията, по дефиниция на нейния създател Джейкъб

Морено, е емпирична наука, качествено и количествено оценяваща

междуличностните отношения и преживявания, свързани с ролите,

които хората изпълняват в социално-емоционалната структура на

отделната  група.  Това  е  метод  за  изследване  на  отношенията

между хората, на неформалната структура в човешките общности и

на степента на близост, доверие или авторитет между членовете на

общността. 

Същността  на  социометричния  метод  се  изразява  в

хипотетичния емоционален избор, който всеки от индивидите прави

в рамките на даден критерий. На всеки от участниците се предлага

извършването на избор относно някаква емоционално натоварена

ситуация,  като  този  избор  е  в  полза  или  е  срещу  определени

членове  на  групата.  Това  позволява  разкриването  на

емоционалните връзки в рамките на групата, основани изцяло на

принципа  ‘’симпатия  –  антипатия  ‘’,  което  от  своя  страна  е

предпоставка  за  диагностика  на  груповите  отношения  и  по-

конкретно за тяхното усъвършенстване.

Анализа  на  динамиката  и  структурата  на  социалната  група

позволява  да  се  откроят  нейните  лидери,  емоционално

привлекателните и непривлекателните й членове, което е от голямо

значение за разбирането на отношенията в рамките на колектива.

Той  значително  улеснява  разкриването  на  неформалната

организационна структура на групата, която е обект на изследване
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от Социометрията и която води към правилните пътища и способи

за  предаване  на  информация  и  за  мотивиране  на  членовете  на

групата.

Основните цели при използването на метода могат да бъдат:

 Промяна на степента на сплотеност/разединеност в групата.
 Изява на ‘’социометричните позиции’’ на всеки отделен член

на групата, като двете крайности са съответно нейния лидер и

аутсайдер или ‘’ черна овца ’’.  
 Откриване  на  вътрешно  груповите  подсистеми  и  подгрупи,

които  могат  да  бъдат  оглавени  от  собствени  неформални

лидери и други.

Социометричната техника не изисква голям времеви ресурс за

своето  прилагане  –  необходими  са  не  повече  от  15  минути  за

провеждането  й  с  групата.  За  сметка  на  това  тази  техника  има

големи ползи за подобряване на  социално-психологичния климат

на колектива.

Предимствата при използването на метода са наистина много и

са различни в зависимост от особеностите на съответната група.

Метода може да се прилага както при хора, които работят заедно,

така и при ученици, студенти и групи от всякакъв вид и характер.

Един от случаите, в който метода е много подходящ за прилагане е

за идентифициране на конфликт или взаимна непоносимост между

членове  на  социалната  група.  Това  ще  помогне  на  нейния

формален лидер при прегрупирането на членовете на групата по

начин,  който  да  увеличи  нейната  продуктивност  и  като  цяло

положителните резултати, които тя постига.
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Социометрична процедура

Форми на социометричната процедура

Социометрията  като  процедура  може  да  се  провежда  в  две

основни форми: непараметрична и параметрична.

Първият вариант или т.нар. непараметрична процедура предлага

на  участващите  в  изследването  да  отговорят  на  въпросите,

свързани  със  симпатиите  или  антипатиите  им  към  отделни

членове  на  групата,  посочвайки  неограничен  брой  възможни

отговори. Например, ако групата се състои от 12 души, то всеки

от членовете й ще може да посочи 11 човека при избора си, т.е.

всички без себе си. По този начин теоретично възможният брой

на  направените  от  всеки  член  на  групата  избори  спрямо

останалите ще бъде равен на N-1, където N е броя на членовете

в групата. Аналогично, теоретичния брой на възможните избори,

получени от субекта в групата също ще бъде равен на N-1. При

тази  форма  на  социометричната  процедура  авторитета  или

социалния  статус  на  даден  член  на  групата  ще  се  оценява

именно спрямо това число – N-1.

Предимството  на  непараметричната  процедура  се  изразява

във  възможността  да  се  разкрие  т.нар.  емоционална

експанзивност на всеки член от групата, както и да се направи

анализ  на  многообразните  личностни  връзки  в  груповата

структура.  При увеличаването  на  броя на  хората  в  колектива,

обаче, извършването на този анализ значително се усложнява,

което  е  един  от  основните  недостатъци  на  тази  форма  на

социометричната  техника.  Като  друг  недостатък  се  посочва  и

вероятността  за  получаване  на  случайни  избори,  т.е.  дадено
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лице да посочи като отговор ‘’ Избирам всички ‘’, ръководейки се

от  някакви  лични  мотиви,  без  това  обаче  да  е  реалното  му

мнение.

Параметричната  процедура  е  втората  форма  на

социометричната техника, която се отличава с ограничения брой

избори,  които  могат  да  бъдат  направени  от  всеки  индивид.

Причината за въвеждането на този вид процедура е желанието

за  намаляване  на  вероятността  за  получаване  на  случайни

избори.  Характерното  при  тази  форма  е,  че  на  лицето  се

предлага  да  направи  емоционален  избор,  но  той  е  свързан  с

посочването  на  строго  фиксиран  брой  членове  от  групата.

Например, ако броят на членовете на колектива е 25 души, то на

лицето се предлага да избере 4-5 от всички членове. Стойността,

която ограничава изборите в Социометрията се нарича ‘’ лимит

на изборите ‘’ или ‘’ социометрично ограничение ’’. 

Съществената разлика на втория начин на социометричната

процедура се състои в това, че социометричната константа (N-1)

се  запазва  само  за  системата  на  получаваните  избори,  т.е.

изборите от групата към участника. За системата на дадените от

участника  избори  тя  се  измерва  с  друга  стойност  –

социометрично ограничение (d).

Основното  предимство,  което  прави  тази  форма  на

социометричната процедура много предпочитана се изразява в

повишаването  на  надеждността  на  получените  резултати  –  от

психологическа  гледна  точка  въведеното  ограничение  кара

участниците да се отнесат по-внимателно към своите отговори.

Освен  това,  обработката  на  данните  и  техния  статистически

анализ  са  значително  по-облекчени  в  сравнение  с  първия
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вариант.  Недостатък  на  параметричната  процедура  е

невъзможността  за  разкриване  на  многообразието  от

междуличностни отношения в групата. При тази форма могат да

се  проявят  само  най-значимите  връзки  или  отношения  в

колектива.  Въвеждането на ‘’  социометрично ограничение ’’  не

позволява  да  се  съди  за  емоционалната  експанзивност  на

членовете на групата.

Параметри на социометричната структура на групата

 Независимо  от  избраната  форма  на  прилагане  на  самата

процедура,  от  изключително  голямо  значение  е  познаването  на

четирите параметъра на социометричната структура на групата. Те

са следните:

 Социометричен статус на членовете на групата

Статусът  може  да  се  разглежда  като  определен  израз  на

привлекателност  на  индивидуалността  на  дадена  личност  за

другите. Колкото статусът на определен член е по-привлекателен

за  останалите,  толкова  по-голяма  е  потребността  на  другите  от

общуване  с  него  и  толкова  повече  внимание  получава  той.  В

йерархията  на  груповия  статус  се  диференцират  три  категории:

популярни,  средни  и  непопулярни  членове  на  групата.  Те  се

установяват  по  броя на  положителните  избори,  на  отхвърлените

избори  и  в  резултат  на  съчетанието  на  двата  вида  избори.

Популярните  лица  имат  значителен  брой  положителни  избори  и

малко отхвърляния,  т.е.  те  са  емоционално привлекателни лица.

Сред тях в повечето случаи се открояват лицата с висок статус или

емоционалните лидери в колектива.
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 Непопулярните членове на групата обикновено са нееднородни.

Сред тях могат да бъдат открити членове на групата със статус на

пренебрегнати,  отхвърлени  или  изолирани.  При  пренебрегнатите

има  положителни  избори,  но  са  малко  и  много  повече  са

отхвърлянията. Отхвърлените нямат положителни избори, при тях

има  само  различия  в  броя  на  отхвърлянията,  тъй  като  е  много

условна самата социална величина на отхвърляне. Те обикновено

се  възприемат  експресивно  от  другите,  но  за  съжаление

отрицателно. В групата на изолираните попадат тези лица, които за

групата  реално  не  съществуват  –  при  тях  липсват  както

положителни, така и отрицателни избори. Те не се регистрират в

групата  нито  на  ниво  чувства,  нито  на  ниво  отношения.

Съвкупността  от  статуси  характеризира процесите,  възникващи и

протичащи  в  групата  и  те  дават  обяснение  за  поведението  на

отделните членове. Нейното определяне е лесно и проличава още

в началото на обработката на данните. 

 Взаимност на социалните избори

При прилагането на социометричната техника се използват три

вида  избори  –  положителен,  отрицателен  и  пропускане

(безразличие). 

Зависимостите при посочването на тези избори са следните:

++  взаимно положителен избор

- -   взаимно отрицателен избор

00  взаимно безразличие

+-   несъвместим положително-отицателен избор

-+   несъвместим отрицателно-положителен избор
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+0 несъвместим положително-безразличен избор

-0  несъвместим отрицателно-безразличен избор

Реалното положение на човек в групата се определя не толкова

от  статуса,  но  и  от  взаимно  направените  избори и  отхвърляния.

Колкото  са  повече  взаимните  избори,  толкова  по-стабилно  и

благоприятно  е  положението  на  този  член  в  групата.  Като  цяло

груповата структура може да придобие различен вид в зависимост

от това има ли в нея взаимни предпочитания  между членове в

различни  микрогрупи,  много  ли  са  членовете  в  отделните  групи,

изразяват  ли  симпатия/антипатия.  Ако  отговора  е  отрицателен,

тогава  групата  се  намира  на  сложен  етап  от  своето  развитие,

характеризиращ  се  с  конфликти,  ниска  степен  на  емпатия  и

емоционална неудовлетвореност.

 Система на отхвърлените в групата

Системата на отхвърлените в групата има ключово значение при

анализа на разпределението на емоционалната агресия в групата.

Например,  има  групи,  в  които  всички  членове,  дори

високостатусните, могат да получат определен брой отхвърляния.

Те могат да бъдат получени на базата на антипатии, но и по други

причини като например подронване на авторитет и т.н. 

Има и групи, обаче, в които съществува един т.нар. ‘’  жертвен

агнец ‘’, който поема върху себе си голям брой отхвърляния. 

Разпределението на отхвърлянията показва много за начина на

разрешаване  на  конфликти  и  проблеми  в  групата.  Например,  за

колектив, при който е налице ‘’ жертвен агнец ‘’ почти винаги именно

върху  него  пада  вината  за  дадена  конфликтна  ситуация,

независимо от това какво се е случило и дали наистина е така.
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 Наличие на устойчиви микрогрупи и техните взаимоотношения

Всяка  една  малка  група  се  подразделя  на  различен  брой

микрогрупи,  които  могат  да  включват  2  или  3  лица,  както  и

отхвърлени или изолирани индивиди. Всяка от тези микрогрупи има

своя  емоционална  структура,  лидер/и  и  т.н.  Взаимоотношенията

между  устойчивите  микрогрупи  определят  емоционалната

атмосфера  в  колектива.  Тези  взаимоотношения  могат  да  бъдат

позитивни или негативни,  а групите могат да имат общи членове

или да бъдат изолирани една от друга. 

Социометрична процедура – етапи

Общата  схема  на  действие  при  социометричното  изследване

включва няколко основни етапа:

Определяне на задачи/цели на изследването:

Основната цел на Социометрията е да разкрие динамиката на

междуличностните отношения, основани на симпатии и неприязън

между  отделните  членове  на  дадена  група.  От  тук  произтичат

редица подцели, които са различни в зависимост от характера на

анализираната група и нейните особености. Прилагането на метода

може  да  бъде  продиктувано  от  желание  за  подобряване  на

груповата  ефективност,  мотивиране  на  колектива,  разкриване  на

неформалните му лидери и структура, разрешаване на конфликти и

много други.

Избор на обект на измерване/изследване:
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Преди  всичко  изследването  трябва  да  се  проведе  с  група,

която има ясно откроени граници – например училищен клас. Освен

това членовете на екипа трябва да имат общи цели и задачи.

Формулиране на въпроси или критерии:

Надеждността  на  процедурата  зависи  преди  всичко  от

правилния  подбор  на  критерии,  основан  на  предварителното

запознаване  със  спецификата  на  групата  и  съобразен  с

предварително поставените цели и задачи на изследването. 

Както  при  всяко  събиране  на  данни  в  социалните  науки,

отговорите, които се получават зависят изцяло от въпросите, които

се  задават.  Всеки  въпрос  може  да  послужи  за  извличане  на

информация,  но  освен  в  случай,  че  не  бъде зададен  правилния

въпрос,  информацията  винаги  ще  обърква  и  подвежда,  или  пък

няма да има отношение към целите на интервенцията. 

Критериите са свързани с емоционалния избор, който трябва

да  направят  участниците  при  отговора  на  определен  въпрос.  Те

трябва да бъдат подбрани по начин,  по който максимално точно

отразяват взаимоотношенията между членовете в групата.  Освен

това  трябва  да  бъдат  ясни,  конкретни  и  недвусмислени.  Един

критерий е по-ефективен, когато съдържа конкретен потенциал за

действие. Например, за един новодошъл в колеж, въпросът ‘’ Кого

би си избрал за съквартирант през тази година?’’ има много повече

потенциал за действие от въпроса ‘’Към кого изпитваш доверие?’’.

Провеждане на изследването:

При провеждането на изследването формулираните въпроси

могат  да  бъдат  задавани  както  устно,  така  и  писмено  –  чрез

специално разработена за целта анкетна карта. Естествено, преди
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това трябва да се проведе инструктаж с групата,  на който да се

дадат указания за работа с въпросника.

Обработка на резултатите:

След като веднъж данните са събрани,  те трябва да бъдат

математически  обработени.  Най-често  използваните  за  целта

начини са табличен, графичен и чрез индекси. 

При  табличния  метод  се  построява  т.нар.  социоматрица,  в

която се нанасят резултатите от направените избори с помощта на

условни  обозначения.  Нанасят  се  и  взаимните  избори,  както  и

сумата на изборите за всеки от членовете на групата. Важното е, че

тази матрица може да представи изборите в числов вид, което от

своя страна позволява да се ранжират членовете на групата според

броя на  получените  и  дадените  избори,  да  се  установи  реда на

влияния в групата. На базата на тази социоматрица се построява

социограмата. 

Социограмата представя графично реакциите на членовете на

групата един спрямо друг при отговаряне на поставените въпроси.

Тя е помощен инструмент към табличния метод и дава възможност

за  по-подробно  и  качествено  описание,  както  и  онагледяване  на

явленията в рамките на групата. 

Социометричните  индекси  се  използват  за  различаване  на

персоналните  социометрични  избори  и  на  груповите  такива.  При

пъврия  вид  се  характеризират  индивидуалните  социално-

психологически  свойства  на  личността,  а  също  и  ролята  на

отделните  членове  в  групата.  Вторите  дават  числовите

характеристики  на  цялостната  социометрична  конфигурация  на
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изборите в групата. Те описват свойствата на груповите структури

на общуване.

Социограма

Социограмата е графично изображение или схема, показваща

междуличностните  отношения  в  рамките  на  дадена  група.

Използването й позволява да се разкрият т.нар. ‘’  микрогрупи ‘’  и

връзките между тях, както и да се анализира статуса на всеки от

членовете в колектива.  При построяването на социограмата ясно

проличават кои са ‘’ звездите ‘’ или лидерите в групата, както и кои

са  нейните  аутсайдери.  Социограмата  позволява  да  се  съди  за

сплотеността  на  групата,  нейната  организираност  и  частично

нейния  психологически  климат.  Връзките  между  членовете  в

групата  са  построени  на  база  отговорите  на  всеки  от  тях  при

предварително  зададените  въпроси  и  отразяват  динамиката  на

отношенията  в  групата  за  даден  период  от  време,  също  както

финансовите отчети например.

Социограмата може да бъде направена на ръка или на компютър,

като се използват някои общоприети символи. За обозначаване на

пола на съответния член на групата се използват:

□  - за жените

○  - за мъжете

Освен това за обозначаване на направения избор се използват 

няколко вида стрелки:

                                                       положителен избор      
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                                           отрицателен избор

                                           взаимно положителен избор

       взаимно отрицателен избор

В самото квадратче/кръгче се записват инициалите на члена

на групата, а над него се записва броя на положителните избори,

получени за даденото лица, а под името – броя на отрицателните.

За обозначаване на  емоционалния статус  на всеки от  членовете

неговото  квадратче/кръгче  се  оцветява  с  различен  цвят.  За

популярните членове се използва червен цвят, а ако съществува ‘’

звезда ’’ нейният знак се удебелява с двойна червена линия и се

защрихова.  Зеленият  цвят  се  използва  за  обозначаване  на

непопулярните, като ако лицето е изолирано отвътре се начертава

втора  линия  със  син  цвят;  ако  е  отхвърлено  –  с  черен;  ако  е

пренебрегнато – с кафяв. 

Броя на положителните и отрицателните избори позволяват

да се разкрие има ли лидер в групата какъв е типът на лидерството

му,  както  и  дали има  и  кои  са  изолираните  индивиди в  групата.

Лидерът  е  индивидът,  който  получава  максимален  брой

положителни  избори.  Има  два  типа  лидерство  –  авторитарно  и

демократично.  При  авторитарното  характерно  е,  че  лидера  не

позволява на хората да имат отношения помежду си, а само с него.

При демократичното лидерство са налице отношения между всички

индивиди. 

296



Етапи на построяване на Социограмата 

Социограмата  може  да  бъде  построена  по  два  различни

начина в зависимост от това дали ще служи за изследователска

работа  или  за  практическа.  На  този  етап  различията  са  много

съществени. 

‘’Изследователската  социограма  в  своя  завършен  вид

представлява  схематично  изображение  на  всички   системни

положителни  и  отрицателни  връзки.  Тя  може  успешно  да  бъде

построена  само  за  по-малки  групи  (8-12  души)  и  при  наложени

ограничения на броя лица за избор. За големите групи по правило

се съставят няколко отделни социограми. Например, социограма за

взаимните  избори или за  взаимните  отхвърляния,  социограма за

първите  пет  избрани  лица  и  други,  в  зависимост  от  целите  на

изследването.  Това  е  така,  защото  накрая  при  обобщаването

винаги  възникват  проблеми  при  синтезирането  на  данните  за

получаване на единна социометрична картина. 

За практическа работа се използва обща социограма, която се

построява по следния начин:

Първата стъпка е построяване на социограма с положителни

избори, като в центъра се поставя този член на групата, който има

най-висок  статус  или  най-много  положителни  избори.  След  това

около  него  се  поставят  тези  членове,  на  които  той  е  отдал

предпочитание. На този етап все още не се използват цветове, а

единствено  в  кръгчето/квадратчето  се  вписват  инициалите  на

човека,  както  и  положителните  и  отрицателните  избори,  които  е

събрал.  В  този  момент  върху  социограмата  може  да  се  появи

първата взаимна връзка, може да възникнат нови условни знаци.
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По-нататък процедурата се повтаря като се започне от следващия

високостатусен  член.  Винаги  лицата  с  положителни  избори  се

разполагат  по-близо  до  центъра  (избраното  лице),  а  тези  с

отрицателни – по-далеч, към периферията. 

Добра е тази социограма, която съдържа най-малко количество

пресичащи  се  линии.  При  първият  път  на  чертане  това  не  се

получава и по тази причина обикновено се прави нова окончателна

социограма  за  повече  прегледност.  В  процеса  на  прерисуване

положителните  знаци на  листа се променят,  с  което се решават

следните задачи:

 Знаците (кръг/квадрат) трябва да бъдат разположени на листа

така, че ясно да се виждат отделните микрогрупи;
 Лицата  и  групите  трябва  да  бъдат  разположени  така,  че

техните линии да се пресичат възможно най-малко;
 Необходимо  е  на  социограмата  ясно  да  се  открояват  по-

значимите и по-малко значимите положителни връзки между

членовете – за целта се използват цветовете;
 В някои случаи се използват и съкратени линии, които не се

начертават изцяло – най-често те са от изолирани лица към

такива с висок статус;

Втората стъпка е построяване на значимите отрицателни връзки.

При  традиционния  подход  се  построява  отделна  диаграма  за

отрицателните  връзки,  която  след  това  се  съпоставя  с  тази  на

положителните.  Това  като  цяло  е  продължителна  и  сложна

процедура,  поради което се въвежда и по-рационален подход за

нанасяне на  отрицателните  връзки.   Върху  първата  диаграма се

нанасят и отрицателните избори, но само най-значимите от тях, а

именно:
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 взаимните отхвърляния
 ‘’  противоречивите  ‘’  избори  –  положителните  избори  са

насочени навън, а отрицателните навътре;
 отрицателните избори, адресирани към високостатусните;
 отрицателните избори във вътрешно-устойчивите микрогрупи;
 отрицателните  избори  между  централните  фигури  и

различните микрогрупи и други.

В  резултат  на  тази  маркировка  в  социограмата  ще  отсъстват

отрицателни  връзки,  адресирани  към  отхвърлените,  които  и  без

това не са информационно съдържателни. 

Третата  стъпка  е  построяване  на  индивидуална  социограма.

Социограма  от  този  тип  може  да  бъде  построена  за  отделни

членове на групата, ако е необходимо да се направи по-прецизен

анализ за тяхното положение в системата на вътрешно-груповите

предпочитания.  Знакът на лицето, чийто връзки се анализират, се

разполага в центъра и към него се чертаят линии от тези, които го

избират  или отхвърлят.  Индивидуална  социограма може да  бъде

създадена за нискостатусен член на групата с цел,  уточняване на

неговия  статус  (пренебрегнат,  изолиран  или  отхвърлен),  а  също

така и за високостатусен с цел, уточняване дали той действително

се явява социометрична „звезда”.

С това всъщност социограмата може да се приеме за завършена. 

По принцип изготвянето на една социограма преминава през от 4 до

5 пъти преначертаване. 

 Предимства и недостатъци на социограмите

           Предимствата на построяването на графичната схема са

много и се изразяват в по-голямата прегледност на резултатите, по-
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ясното  открояване  на  лидери  и  изолирани,  както  и  на  връзките

между членовете в групата и между отделните микрогрупи.

Основните  недостатъци  се  изразяват  в  известната  степен  на

произволност при построяването на схемите, които за едно и също

изследване могат да изглеждат по различен начин ако са начертани

от различни изследователи.

За  друг  недостатък  се  смята  и  понякога  трудното  разчитане  на

схемите, което се среща при анализ на по-големи групи.

             Социометрията като наука  е  средство  за измерване

степента  на  свързаност  между  хората.  Измерването  на

свързаността може да послужи не само за оценка на поведението

на хората в групите, но също и при интервенции целящи позитивна

промяна, както и при определяне степента на тази промяна. В една

работна група Социометрията би могла да бъде мощно средство за

редуциране на конфликтите и подобряване на комуникацията, тъй

като дава възможност на групата да се възприеме обективно и да

анализира собствената си динамика.

В  основата  на  Социометрията  е  залегнал  простия  факт,  че  в

междуличностните  си  отношения  хората  правят  избори.  Веднъж

щом се съберат заедно, те започват да избират – от това кой къде

да седне или застане, кой ще се възприема като добронамерен и

кой не, до това кой ще бъде в центъра на дадена група и кой ще

бъде отхвърлен или изолиран.

Именно всичко казано по-горе разкрива ползите от прилагането на

метода на Социометрията, включително и на метода за графичното

и онагледяване – Социограма.
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Финансови подходи за оценка на предприятието

Тони Митева

Стойност - същност и определение 

Целта на оценката на компаниите е да се определи тяхната

стойност.  Икономическата  теория  и  практика  доказват,  че

намирането на действителната стойност на която и да е стока не е

толкова  просто.  Това  в  още  по-голяма  степен  важи  за  сложни,

комплексни  активи  като  действащи предприятия.  Невъзможността

от  директното  изчисляване  на  величината  на  стойността  налага

опосредственото й определяне на пазара чрез цените. С други думи

стойността  на  стоките  намира  своето  външно  проявление

единствено чрез техните цени.

Цените на стоките във всеки момент могат да се отклоняват от

присъщата им стойност. В този смисъл при вземането на решения

за инвестиции в реални активи, не е достатъчно мениджърите да

разчитат на цените, които са актуални на пазара в един или друг

момент.  В следствие на това може да се стигне до инвестиции с

висока цена, но ниска стойност. Тези, които вземат решения следва

да  се  стремят  да  идентифицират  реалната  стойност  на

придобиваните активи. 

Необходимо  е  да  се  прави  ясна  разлика  между  цената  на

придобиване на един актив и неговата действителна стойност. Един

актив  може  да  има  висока  стойност  за  собственика  си  поради

направените разходи за създаването му, но да има ниска стойност
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за потенциалния му купувач. Собственика на актива се интересува

преди всичко от възвръщаемостта на вложените средства. В тази

връзка  известен  афоризъм  гласи  следното:   “Счетоводните

специалисти знаят цената на всеки актив, но не знаят стойността на

нито един от тях”. Цената на придобиване е първо инвестиционният

разход  по  придобиване  на  актива  и  второ  –  действителната

стойност на придобития актив.

На база казаното дотук може да се направи следният извод -

стойността на активите в най - общ план е величината, която им

признава един свободен пазар, в условията на равновесие между

търсене и предлагане,  когато продавачи и  купувачи  разполагат с

необходимата за тези активи информация. 

Видове стойност и често използваните термини 

Стойността не е факт, а е преценка на най – вероятната цена,

която би била заплатена за стока или услуга при придобиването й,

или измерването на икономическите ползи от собствеността върху

тези стоки или услуги. 

Пазарната  стойност  е  преценената  стойност,  за  която  към

датата на оценка, собствеността може да се очаква да се обмени

между желаещ купувач  и желаещ продавач,  несвързани помежду

си, след извършено пазарно проучване, като нито един от тях не е

принуждаван,  всеки  е  запознат  добре  с  всички  свързани  с  това

факти и двете страни са равнопоставени.

Видове стойности:

 Справедлива пазарна стойност (Fair Market Value);
 Справедлива стойност (Fair Value);
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 Инвестиционна или въплътена стойност  (Investment  Value or

Intrinsic Value);
 Стойност на преуспяващото /добре действащото/ предприятие

– (Going-Concern Value);
 Стойност на предприятието (Enterprise Value);
 Ликвидационна стойност (Liquidation Value);
 Счетоводна /балансова/ стойност (Book Value).

Стандарти за бизнес оценяване

Оценката  на  инвестициите  във  финансови  и  реални  активи

налага  детайлно  и  задълбочено  познаване  на  стандартите,

подходите, методите и техниките, които се прилагат в рамките

на този процес. Свидетелство за важността на тези въпроси са

подробно  разработените  и  периодично  актуализирани

стандарти за бизнес оценяване във всички страни с развити

пазарни стопанства. В България първоначално са разработени

девет  стандарта  за  бизнесоценяване,  на  основата  на

наличната информация и с отчитане на конкретните условия в

страната. Така възприетите от 1994 г. стандарти в България са

както следва:

 СБО–1 / 1994 – Терминология;

 СБО–2 / 1994 - Цялостен писмен доклад на бизнесоценка;

 СБО–3  /  1994  -  Общи  процедурни  изисквания  за

извършване на бизнесоценяване;

 СБО–4 /  1994 -  Подход за бизнесоценяване на базата на

активите; 

 СБО–5  /  1994  -  Метод  за  бизнесоценяване  чрез

предприятия – аналози; 
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 СБО–6 / 1994 - Пазарен подход за бизнесоценяване;

 СБО–7 / 1994 - Приходен подход за бизнесоценяване; 

 СБО–8 / 1994 - Извеждане на заключението за стойността;

 СБО–9 / 1994 - Коригиране на финансовите отчети.

По-късно,  през  2002г.,  след  известна  преработка  тези

стандарти  са  сведени  до  осем  на  брой  (от  СБО–1  до  СБО–8

включително)  и  са  включени  като  Приложение  към  член  10  на

“Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните

оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители”. 

Фактори оказващи влияние върху цената на предприятието

Основни фактори:

 Вид  и  състояние  на  активите  на  предприятието,  в  т.ч.:

оперативни и неоперативни активи;
 Очаквана финансова полза за собствениците, получена от:

 Паричен  поток  от  основната  дейност,  от  лихви  или

дивиденти; 

 Ликвидация или ипотекиране на активи;

 Продажба на акции.

 Пазарна цена на вече продадени подобни активи, в т.ч. цели

предприятия. 

Допълнителни фактори:

 Контрол върху управлението на предприятието - мажоритарен

пакет; 
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 Степен  на  продаваемост  на  собствеността,  т.е.  дали

предприятието  може  да  се  продаде  отново  и  да  се

трансформира обратно в парични средства; 
 Мениджмънт на предприятието, в т.ч.:

 Значение на ключовите личности в управлението; 

 Продуктова листа на предприятието (ограничена или

богата);

 Наличие  на  изследователско  звено,  системи  за

квалификация на персонала и други. 

 Други фактори: 

 ограничения в ползване на собствеността; 

 ограничения върху последващата продажба на

предприятието; 

 задължение за запазване на работни места; 

 задължение за инвестиране на определени 

средства;

 държавно регулиране и други. 

Основни подходи и методи на оценка

Решението  на  теоретичните  проблеми  на  оценка  на

предприятието е актуално не само за научни цели, но и в практико -

приложен аспект. Това е така, защото от степента на обоснованост

на оценката до голяма степен зависи пълнотата и обективността на

изпълнение  на  интересите  на  отделните  субекти  –  собственици,

продавачи, купувачи, инвеститори и други. В същото време трябва
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да  се  отбележи,  че  оценката,  респективно  подходите,  които  се

прилагат на различните етапи от съществуването на предприятието

имат свои специфични особености. 

Фиг. 1.1 Субекти и цели на оценката

Субекти Цели
Предприятие - обезпечение на текущата дейност;

- разработване на планове за развитие;

- оценка на ефективността на мениджмънта.
Собственик - обосноваване на цената при продажба на

част или цяло предприятие;

- избор на вариант на съдружие;

-  обосноваване  на  цена  при  вливане  или

сливане.
Кредитна институция -  определяне  на  кредитоспособността  и

платежоспособността;

- определяне на стойността при залог.
Застрахователна

институция

- определяне на застрахователната премия

Инвеститор -  определяне  на  допустимата  цена  при

покупка;

-  оценка  на  целесъобразността  на

инвестиционното вложение.
Фондова борса -  проверка  обосноваността  на  котировките

на ценните книжа.
Държавни органи -  определяне  на  облагаемата  база  при

различни видове налози;

- оценка на съдебни цели.
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На базата на различните класификации могат да се оформят 

три различни подхода на оценка. 

Подход на база активите 

Определя  се  като  приложим  за  цялостни  оценки  и  като

незадължителен за ограничени оценки и разчети. Това означава, че

подходът  трябва  да  бъде  взет  под  внимание  при  оценки,

провеждани на равнище цяло предприятие (цяло юридическо лице).

Подходът включва два метода:

 Метод  на  чистата  стойност  на  активите  (ЧСА)  –  при  този

метод,  както  и  при  методите  на  доходността,  е  заложен

принципът,  че  стойността  на  предприятието  е  равна  на

настоящата  стойност  на  всички  ползи,  които  могат  да  се

получат в бъдеще. Разликата обаче е там, че при ЧСА ползата

от  собствеността  на  дадено  се  оценява  на  база  чрез

хипотетичната  продажба  на  активите  му,  вместо  чрез

потенциалите им да генерират доход. Методът е изграден  на

базата на основното равенство на счетоводния баланс: 

Собствен капитал = Активи – Привлечен капитал (Дълг)

Поради това,  че активите се записват в баланса по тяхната

историческа цена, пазарната им стойност обикновено се различава

съществено от балансовата им стойност. В тази връзка оценката на

собствения  капитал  следва  да  бъде  равна  на  преоценената

стойност (справедливата пазарна стойност) на активите, намалена

със  стойността  на  привлечения  капитал  (също  приведен  в

съответствие със справедливата пазарна стойност). 

Методът се прилага предимно в следните случаи: 
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 Когато стойността на предприятието зависи преди всичко

от стойността на т. нар. осезаеми активи (материалните и

нематериални активи, които са известни и видими и са

отразени  в  баланса),  а  влиянието  на  труда  и  на

неосезаемите активи (като “добра репутация” (“goodwill”))

е незначително;
 Когато предприятието има големи колебания в печалбата

или паричния поток, когато съществуването му в бъдеще

е несигурно, когато току що е въведено в действие. 

Най-голямо приложение методът ЧСА намира при: 

 холдингови и други инвестиционни фирми; 

 фирми, добиващи минерални ресурси (газ, нефт, руда

и др.); 

 фирми, които току що са започнали дейността си; 

 малки  предприятия,  които  могат  да  се  стартират

лесно  и  с  малко  капитал  -  малки  магазини,

работилници, цехове и други. 

 Метод на ликвидационната стойност – чрез използването на

този метод се представя стойността на собствения капитал на

фирмата,  ако  тя  прекрати  своята  дейност.  При  такива

ситуации активите се продават и с получените приходи от тази

дейност се покриват всички задължения включително и тези,

които са обвързани с разходите по ликвидацията. На практика

разликата  между  получените  приходи  от  продажбата  на

активите  и  общата  стойността  на  задълженията  на

предприятието дават в резултат ликвидационната стойност. 

Ликвидацията може да се осъществи по два начина: 
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 нормална  ликвидация  -  предполага  наличие  на

достатъчно  време  за  собствениците  и  липсата  на

принуда  за  незабавна  продажба  на  имуществото  на

предприятието;
 ускорена  ликвидация  -  предполага  много  по-кратък

разполагаем  период  за  осъществяването  й.

Ликвидационната стойност при ускорената ликвидация е

пряка  функция  на  цената,  по  която  могат  да  се

разпродадат активите на предприятието за максимално

кратко време, такива каквито са и където са, без да има

възможност да се търсят по-добри оферти и условия. 

Основният  критерий  за  разграничение  между  двата  типа

ликвидация е продължителността на периода, в рамките на който тя

трябва да бъде извършена. 

Подход на база доходите

Подходът  се  характеризира  с  това,  че  той  е  свързан  с

приходите и е подходящ за бизнес оценки. Чрез него може да бъде

изведена стойността на цяло предприятие, дял от него или акция,

чрез  използването  на  един  или  два  метода,  които  преобразуват

очакваните приходи. Приходите, както е известно, се явяват  всички

финансови  постъпления  за  фирмата  от  нейната  дейност.  По  -

голямата  част  от  тези  приходи  се  насочват  за  покриването  на

разходите, които са съществени за да може фирмата да извършва

основната си дейност. Тази част от приходите, която не се разходва

по разходите за дейността на фирмата, а остават в нея и най - вече

при собствениците й се наричат доход. На база посоченото по - горе

се  извежда  факта,  че  този  подход  оценява  активите  чрез

използването  именно  на  тези  финанси,  които  остават  в
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предприятието,  и  които  нарекохме  по  -  горе  доход.  Неговите

основни методи са следните:

 Методът на дисконтираните бъдещи доходи;
 Методът на капитализация на дохода.

При  повечето  модели  за  оценка  на  цели  компании  двата

метода вървят ръка за ръка.

 

Подход на пазарните сравнения

Подходът  на  пазарните  сравнения  представлява  принципен

начин  за  определяне  на  стойността  на  едно  предприятие,

обособена  част,  дял  или  ценни  книжа,  сравнявайки  предмета  на

оценката с подобни предприятия, дялове от предприятия или ценни

книжа, които са вече продадени. 

В основата на методите на пазарните сравнения (аналози) е

идентифицирането на т. нар. предприятия - аналози (съпоставими

компании),  за  които има директна ценова информация – борсови

цени,  цени  на  сделки  с  цели  предприятия,  с  пакети  от  акции  и

сравняване на еталонните предприятия с оценяваното. 

Основните  изисквания,  на  които  трябва  да  отговаря  едно

предприятие, за да бъде избрано за съпоставимо, са, както следва: 

 акциите му да се търгуват на фондовата борса или то да е

било обект на покупко  -  продажба сравнително скоро преди

извършване оценката на оценяваното предприятие; 
 характеристиките му като обект за инвестиции да са сравними

с тези на оценяваното предприятие. 
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Методите  към  подхода  на  пазарните  сравнения  (relative

valuation)  се  различават  помежду  си  по  използваното  при  тях

пазарно съотношение (коефициент, множител). 

Стойността  на  оценяваното  предприятие я  определяме като

умножим някой от неговите икономически показатели, като:  нетен

доход, паричен поток, счетоводна стойност и др., по избраното от

нас  пазарно  съотношение  (пазарен  множител),  характерно  за

идентифицираните предприятия - аналози. 

На  практика  почти  никога  не  се  изпълнява  условието  за

еднаквост  на характеристиките на оценяваното предприятие и на

предприятието - аналог. 

Това налага определени корекции в пазарния множител, които

следва  да  отразят  различията,  установени  при  детайлното

сравнение между двете предприятия. 
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Z-score модел

Даниела Евтимова

Същност на Z-score моделът

Z-score моделът е един от най-популярните модели за оценка

на финансовия риск49(предсказване на вероятността от банкрут).Той

е  разработен  от  Edward  Altman  50.  Моделът  представлява

мултивариантна  формула  изведена  на  базата  на  емпирични

изследвания  и  използване  на  статистическия  дискриминантен

анализ.  На  практика  формулата  оценява  финансовото  здраве  на

предприятието  и  служи  за  предсказване  на  вероятността  от

банкрут.Коефициентът,  който  се  получава  при  прилагането  на

неговата Z-Score формула, позволява да се определи вероятността

предприятието на банкрутира в близките 2-3 години. Същността на

неговия подход е избора на относително независими коефициенти

(отношения между сумата на капитала, неразпределена печалба и

т.н.) и определяне на теглата им. Общият вид на модела може да се

представи така:

49Вероятността предприятието да изпадне в неплатежоспособност и да фалира,
поради  наличието  на  дългове,  за  погасяването  на  които  не  са  достатъчни
разполагаемите ликвидни активи,  както и очакваните парични постъпления в
рамките на определен период от време.
50Американски икономист,  професор  по  финанси  в  бизнес  училището  на
Нюйоркския  университет  "Ленард  Стърн".  Известен  е  с  разработването  на
формулата Z-Score,която е публикувана през 1968 г. Моделът му за непублични
дружества е развит през 1983 г.

315

http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1






n

n
nnXVXVXVXVZ

1
221111 ....

където:

Z – Крайна числова стойност за степента на финансов риск;

1V –Коефициенти на дискриминантната функция

1X – Независими променливи (финансови съотношения)

n  –  Брой  на  използваните  показатели  за  оценка  (финансови

съотношения)

Видове Z-score модела

Съществуват  три  варианта  на  модела  Z-score.  Първият

вариант  (Z) e  приложим за публични компании,  а останалите два

варианта (Z’ и Z’’) се използват за непублични компании, съответно

за производствени и непроизводствени фирми.

Моделът  е  разработен  на  базата  на  емпирични  данни  за

американските корпорации. Прогнозата за валид има надеждност 70

– 80%. През 1966 г. Алтман подбрал 66 корпорации, половината от

които били обявени в несъстоятелност, а останалите били избрани

на  случаен  принцип.  Първоначално,  професорът  е  използвал  22

финансови коефициента и изчислил техните стойности да всяка от

подбраните корпорации. За банкрутиралите компании той използвал

финансови  отчети  за  годината  преди  фалита.  Поетапно  Алтман

успял да редуцира броя на  финансовите коефициенти. Полученият

Z-модел бил тестван върху нова група от компании, в които имало

както  фалирали,  така  и  нефалирали  фирми.  Z-моделът

класифицирал 95% от фалиралите компании като такива и 80 % от

другите компании като безпроблемни. Това било доказателство за
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неговата  надеждност  и  приложимост  в  практиката.

Дискриминантните коефициенти в крайна сметка играят ролята на

тегла, чрез които се придава различна тежест (степен на значимост)

на отделните показатели върху крайната оценка  (стойността на  Z).

Прави  впечатление,  че  най-голямо  значение  се  отдава  на

възвращаемостта  на  активите  (коефициентът  X,  има  най-голямо

тегло  –  3,33),  а  най-малко  значение  се  отдава  на  капиталовата

структура, т.е. на финансовата автономност (коефициентът X4, има

най-малко тегло – 0,6).

Едни от най-семплите модели е двуфакторният математически

модел,  използващ  два  ключови  показателя  -  коефициентът  на

текуща  ликвидност  и  относителен  дял  на  дълга  в  пасива  на

баланса.  На  основата  на  статистическа  информация  от  развити

пазарни икономики са изведени тежестите коефициенти на всеки от

двата показателя.
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Двуфакторен модел

Двуфакторният модел има вида:

Z = -0,3877 - 1,0736*К1 + 0,0579*К2 , където:

К1  –  коефициент  на  текуща  ликвидност  (коефициент  на

покритие).

К2  –  коефициент  на  финансова  зависимост,  представляващ

отношение между дълга и сумата на актива (пасива) на баланса.

Моделът  не  е  достатъчно  обяснен  в  литературата  и  с  това  се

свързва малката му популярност и ограничено използване. Негово

достойнство е простата на разчетите и възможност да се използва в

условията на ограничен обем информация за предприятието. 

Интерпретация на резултатите:

 Z > 0, вероятността от банкрут е повече от 50% и нараства с 

увеличението на Z.
 Z = 0, вероятността от банкрут е равна на 50%.
 Z < 0, малка е вероятността от банкрут и с понататъшното 

намаляване на стойността на Z тази вероятност намалява.

Фиг. 3.1.Обобщение на двуфакторният Z-модел на Алтман

Наименование на

модела

Достойнства на

модела

Недостатъци на

модела
Двуфакторен модел Простота на 

изчисленията. Може 

да се използва при

външен анализ на 

Не включва 

показатели за

ефективност на 

използване на
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основата на 

финансовия отчет на

компанията.

ресурсите.

Петфакторен модел

Най-популярен  сред  множеството  модели  е  петфакторният

модел за предвиждане на фирмен банкрут. Същността му се свежда

до подбор на относително независими коефициенти и определяне

на  съответните  им  тегла.  Те  са  обвързани  в  едноструктурно

уравнение,базирано  на  променливи  (финансови  съотношения)  и

параметри(емпирично  получени  числа).  Променливите  са

класифицирани в пет групи:

1. ликвидност,
2. доходност,
3. задлъжнялост,
4. платежоспособност и
5. ефективност.

Моделът на Алтман има вида:

Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+0.999X5  , където:

Х1 – оборотен капитал (working capital)/сумата на всички активи

(total assets);

Х2 –  неразпределена  печалба  (retained  earnings)/  сумата  на

всички активи (total assets);

Х3 – печалба преди лихви и данъци (earnings before interest and

taxes)/сумата на всички активи

(total assets);

Х4 –  пазарна  стойност  на  капитала  (market  value  of

equity)/балансовата стойност на дълга (book

value of total liabilities);
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Х5 – продажби (sales)/сумата на всички активи (total assets);

Х1– оборотен капитал (working capital)/сумата на всички активи

(total  assets.  Това  съотношение  етясно  свързано  с  текущата

ликвидност  на  предприятието.  Оборотният  капитал

представляваразлика  между  краткотрайните  активи  и

краткосрочните пасиви. Чрез този показател се отчитатликвидността

и големината на предприятието..

Х2–  неразпределена  печалба  (retained  earnings)/  сумата  на

всички активи (total assets). Статията

“Неразпределена  печалба”  отчита  сумата,  която  е  натрупана  от

досегашната дейност напредприятието. Този показател се влияе от

годините,  през  които  то  съществува,  тъй  като  едностартиращо

предприятие ще отчита ниски стойности на този показател, поради

факта че не е имало време да формира и натрупа някаква сума по

статията.  Така  вероятността  една  компания,която  съществува

няколко години да се отнесе към групата на фирмите, застрашени

от банкрут е много по-голяма отколкото, ако тя е на пазара повече

от  15  години.  Реален  факт  е,  че  първите  3-5години  от

съществуването  на  всяко  предприятия  са  най-рискови.  Този

показател се отнася към коефициентите на задлъжнялост, тъй като

фирмите, които имат големи стойности на неразпределена печалба

спрямо общата сума на активите си са финансирали дейността си

чрез  задържане  на  печалбата  и  не  са  използвали  привлечен

капитал.

Х3– печалба преди лихви и данъци (earnings before interest and

taxes)/сумата на всички активи(total assets). Печалбата преди лихви

и  данъци  представлява  унифициран  и  съизмерим

показател,позволяващ  анализ  на  различни  предприятия.
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Съпоставянето  на  тази  печалба,  освободена  отразличията  в

лихвените и данъчни ставки, с размера на активите прави възможно

да  се  анализира  способността  на  предприятието  да  генерира

печалба, използвайки активите си.

Х4–  пазарна  стойност  на  капитала  (market  value  of

equity)/сумата  на  всички  пасиви  (book  value  oftotal  liabilities).

Съотношението  характеризира  финансовата  автономност  на

предприятието. То показва каква част от активите могат да понижат

цената  си,  преди  фирмата  да  стане  неплатежоспособна  и  да

последва обявяването й в несъстоятелност.

Х5–  продажби  (sales)/сумата  на  всички  активи  (total  assets).

Това съотношение се отнася към коефициентите за обращаемост

на активите и отразява способността за ефективно използване на

активите  на  предприятието  за  реализиране  на  продажби.  Ако

стойността на съотношението е сравнително висока спрямо тази на

отрасъла,  това  означава,  че  предприятието  се  намира  близо  до

своите максимални възможности за производство и реализация на

стоки  и  услуги.  При  продължаване  на  дейността  със  същите

темповете  на  развитие,  то  ще  бъде  принудено  да  инвестира

допълнителни средства.
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Фиг. 3.2. Обобщение на петфакторния Z-модел на Алтман

Наименование на

модела

Достойнства на

модела

Недостатъци на

модела
Петфакторен модел 

на Алтман

Показателите в 

модела 

характеризират 

различни аспекти от 

дейността на 

предприятието. 

Значението на Z 

коефициента е 

диференцирано за 

публични и

непублични

компании.

Моделът е 

разработен на

основата на данни от

развита

икономика. 

Компонентите на

формулата са 

свързани с

различни кризи в

предприятието - 

Х1- с криза в 

управлението; Х4

 – с финансовата 

криза; 

Х2, Х3иХ5

 – с икономическата 

кризав 

предприятието.

Коефициентът, който се получава при прилагането на Altman’s

Z-Score51,  позволява да се определи вероятността  предприятието

51Калкулатор за смятане на Z-коефициента на Алтмън: 
http://www.ironwoodadvisory.com/zscore.htm
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да банкрутира в обозримо бъдеще (2-3 години).  За целта Алтман

формира следните три интервала с различна вероятност за банкрут:

 Z<1.23  –  финансово  затруднена  компания;  потенциален

банкрут
 Z=1.23-2.90 – неопределеност; област на несигурност.
 Z>2.9 – сигурна компания.

Следователно, резултатът, при който се приема, че изследваната

компания изпитва финансови затруднения е Z<2.9, а резултата, при

които  компанията  се  класифицира  като  фактически  фалирала  е

Z<1.23. Много анализатори считат, че при Z<2.675 настъпването на

неплатежоспособност е неизбежно.

Модификации на Z-Score моделът

При разработване на  Altman’s  Z-Score модела изследваните

компании  са  тясно  свързани  с  конкретна  икономика.  Типичен  е

примерът  с  модификациите  на  Z-Score  моделът,  които  Edward

Altman разработва специално за:

• Мексико (1995 г.) Този модел има вида:

Z = 6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X4+3.25, където:

X1 = работен капитал/общи активи,

X2 = неразпределена печалба/общо активи,

X3 = оперативна печалба/общо активи,

X4 = счетоводна стойност на собствения капитал към общ дълг,
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• непубличните дружества (1983 г.) Този модифициран модел има

вида:

Z=0.717X1+0.847X2+3.107X3+0.42X4+0.995X5

Единствената разлика тук  е в показателя X4,  представляващ

отношение между балансова стойност на собствения и привлечения

капитал. Граничното значение на Z в тази модификация е 1.23.

Седемфакторен модел

Седемфакторният  модел  на  Алтман,  разработен  в  1977  г.,

включва допълнена и видоизменена (в сравнение с петфакторния

модел)  съвкупност  от  показатели52.  В  пълен  обем  този  модел,

обаче, е достъпен само за клиентите на Zeta Services, Inc.

Z-Score моделът в България

За съжаление в нашата страна до момента няма изследване,

подобно  на  тона,  което  Едуард  Алтман  извършва  през  1968г.  и

екипът на Стивън Скиена извършва през 2004 г. Причината за това

е  фактът,  че  българската  икономика  се  причислява  към  т.нар.

„Формиращи  се  пазари“  (Emerging  markets).  У  нас  все  още  няма

достатъчно  статистика  по  отношение  на  фалитите  за  да  бъдат

установени  определени  закономерности  и  в  резултат  на  това  да

бъдат  изведен  подобен  специализиран  модел  за  оценка  на

финансовия риск. Това до някъде затруднява приложението на  Z-

52Altman, E, Haldeman, R G, Narayanan, P, 1977. ZETA analysis: a new model to 
identify bankruptcy risk of corporations. Journal of Banking & Finance. Altman, E. I.. 
“Revisiting Credit Scoring Models in a Basel 2 Environment.” Finance Working Paper 
Series . May 2002. Stern School of Business. 20 Mar 2009 
<http://w4.stern.nyu.edu/finance/docs/WP/2002/html/wpa02041.html>.

324



Score  модела  у  нас,  тъй  като  не  е  ясно  какви  са  граничните

стойности  на  Z  въз  основа  на  които  се  преценява  степента  на

финансов риск  (опасността от банкрут). Нашият стопански живот и

законодателството имат определена специфика, която също трябва

да бъде взета под внимание. Въпреки това всеки аналитик би могъл

да добие достатъчно ясна представа за финансовото състояние и

степента на риск на съответното предприятие въз основа на  Z –

коефициента  и  отделните  финансови  съотношения (Xi),  които

участват в модела.

Пример

Изчисляване на Z-коефициентите от нефинансовия сектор с най-

голяма пазарна капитализация у нас

В  табл.  3.3  са  представени  показателите,  необходими  за

изчисляване  на  Z-коефициентите  на  петте  дружества  от

нефинансовия сектор с най-голяма пазарна капитализация у нас (с

изключение на „Олово-цинков комплекс“ АД),  включени в борсовия

индекс Sofix. Използвани са заверените неконсолидирани отчети на

дружествата  към  31.12.2009г.  За  определяне  на  пазарната

капитализация  са  взети  цените  на  акциите  при  затваряне  на

28.12.2009г. В табл. 1.2 са изчислени стойностите на показателите,

участващи в модела, както и стойността на Z.
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Показатели (в хил.

лв.)

"БТК"

АД

"Хим-

импорт

" АД

"Соф

арма

" АД

"Албе

на" АД

"Петро

л" АД

Текущи активи (CA) 385083 612785 1662

92

15051 95087

Текущи пасиви (CL) 489406 237611 1214

37

22716 49594

Нетен оборотен 

капитал (W)

-104323 375174 4485

5

-7665 45493

Реинвестирана 

печалба (RE)

178627 241253 1217

99

286969 232057

Оперативна печалба 

(EBIT)

130867 4755 4805

2

39752 4807

Пазарна 

капитализация (MVE)

919716 406799 5227

20

176480 763655

Приходи от продажби 

(SR)

925522 10746 1899

04

79515 488880

Сума на активите (TA) 190311

5

115128

0

4052

36

464379 605084

Общо задължения 

(TL)

150941

0

319477 1514

57

142653 243120

Показатели "БТК"

АД

"Хим-

импо

рт"

АД

"Софар

ма" АД

"Албен

а" АД

"Петро

л" АД

Х1 -

0,0548

2

0,325

87

0,11069 -

0,01651

0,07518

Х2 0,0938 0,209 0,30051 0,61796 0,38351
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6 55
Х3 0,0687

6

0,004

13

0,11858 0,0856 0,00794

Х4 0,6093

2

1,273

33

3,45128 1,23713 3,14106

Х5 0,4863

2

0,009

33

0,46863 0,17123 0,80795

Z 1,442 1,471

5

3,4878 1,9839 3,3462

Според критериите за оценка препоръчвани от екипа на проф.

Стивън  Скиена,  нито  едно  от  дружествата  не  е  застрашено  от

фалит. Три от тях обаче, падат в т.нар. „Сива зона“ (Grey area) – с

повишена степен на риск. „БТК“ АД има най- ниската стойност на Z –

само 1,444. Основната причина и извънредно високата финансова

задлъжнялост  на  дружеството.  Коефициентът  пазарна

капитализация към дългове (финансова независимост) –(Х4) е равен

на  0,61.  Това  е  необичайно  ниска  стойност  за  този  показател.

Обикновено  пазарната  капитализация  многократно  превишава

финансовите  задължения.  Ако  изчислим  същият  показател,  като

използваме  собствения  капитал  по  баланс  вместо  пазарната  му

стойност, получаваме:

26.0150941019031154  TLTAEX

На   1  лев  дългове  се  падат  0.26  лв.  собствен  капитал.

Относителният дял на собствения капитал на дружеството е едва

20,7  %  (393705/1509410).  В  абсолютна  сума  финансовите

задължения  надвишават  1,5  млрд.  лв.  Тази  финансова

задлъжнялост  не  е  оправдана,  ако  за  в  бъдеще  оперативната

рентабилност(Х3)  се  запази  същата  (6,88%).  Друга  причина  за
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ниската стойност на Z при „БТК“ АД е отрицателния нетен оборотен

капитал и респ. ниската стойност на Х1.

Най-добро  е  финансовото  състояние  на  „Софарма“  АД

(Z=3,48). В най-голяма степен това се дължи на високата финансова

автономност  (Х4=  3,45)  и  на  сравнително  високата  оперативна

рентабилност (Х3= 0,1186 = 11,86%).

Предимствата на модела могат да се заключат в следното:

 Чрез  него  се  достига  до  един  комплекс  (интегрален)

коефициент,  характеризиращ степента  на  финансов  риск  на

предприятието.  По  този  начин  крайната  оценка  получава

числов  израз  и  може  да  бъде  сравнявана  с  тази  на  други

фирми.
 При  използването  на  комбинация  от  няколко  финансови

съотношения  е  по-малко  вероятно  резултатът  да  бъде

повлиян  от  манипулиране  на  финансовите  отчети.  Всеки

участващ  коефициентът  може  да  се  използва  и  като

самостоятелен  индикатор  на  финансовото  здраве  на

предприятието.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА: 
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Анализ на финансови отчети

Георги Баров

За  благополучното  развитие  на  предприятията  от  особена

важност е анализът на специфичните аспекти на тяхното финансово

състояние.  Обекта  на  изследване  е  предприятието  и  неговите

финансови  данни,  а  предмета  на  изследване  са  отделните

компоненти  на  това  състояние.  Показателите  и  данните  дават

представа за състоянието на фирмата в даден момент, въз основа

на които ръководителите предприемат действия за оптимизация.

Според одобрените от Съвета по Международни счетоводни

стандарти  през  април  1989г.  в  Общите  условия  за  изготвяне  и

представяне на финансовите отчети (т.49), се посочва, че „активите,

пасивите  и  собственият  капитал  са  елементи  пряко  свързани  с

оценка  на  финансовото  състояние”.  Финансовото  състояние  на

предприятието  зависи  от  капитала,  имуществената  и  финансова

структура, ликвидността, платежоспособността, както и периода за

събиране  на  вземания  от  клиенти  и  периода  на  погасяване  на

задължения към доставчици.

Анализът на финансовият отчет на може да бъде посочен като

процес  на  онагледяване  на  рисковете  и  рентабилността  на

предприятието,  като  се  анализира  отчетната  финансова

информация – годишна, тримесечна и т.н. Погледнато от друг ъгъл

анализът  на  финансовият  отчет  е  изследване  на  счетоводните

отношения между различните елементи включени в баланса. 
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Същност, цели и характеристика на финансовата отчетност

Характеристика и предназначение

Анализът на финансовите отчети е процес  за определяне на

минали, настоящи и бъдещи характеристики на едно предприятие.

Това  е  метод,  който  позволява  преглеждане  и  оценяване  на

икономическото състояние, което осигурява по-ефективно вземане

на  решения.  Потребителите  на  резултатите  от  анализа  на

финансовите отчети са редица засегнати икономически субекти  –

акционери,  собственици,  служители,  данъчни  органи,  кредитори,

клиенти. Финансовите отчети могат да направят както добра така и

лоша реклама на дадена фирма поради предоставянето на богата

информация  относно  икономическата  устойчивост  и  потенциал.

Подробният  преглед  помага  по-лесно  да  се  идентифицират

тенденциите  за  повишаване  на  приходите  и  намаляване  на

разходите,  източниците  на  финансиране  и  тяхното

оползотворяване, огнищата на печалба и нестабилност.

Елементите на финансовият отчет са:

 Баланс;
 Отчет за приходите и разходите(ОПР);
 Отчет за собствения капитал;
 Отчет за паричните потоци;
 Пояснителни приложения, представляващи обобщение на по-

важните счетоводни политики,  и  други  пояснителни бележки

(МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ, Представяне

на финансови отчети)
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Балансът   е  основният  инструмент  за  получаване  на

информация отличаваща се със следните характеристики:

 Отразява  състоянието  на  активите,  пасивите  и  собственият

капитал
 Обобщена информация по раздели, групи и статии.

Отчетът  за  приходите  и  разходите  предоставя  информация

относно  ефективността  на  фирмата.  Затова  той  съдържа

елементите характеризиращи приходите, разходите и финансовия

резултат.

От  отчета  за  собствения  капитал  може  да  се  проследи

състоянието  и  промените  в  капитала  или  казано  с  други  думи

собственият капитал представлява активите на предприятието, след

изваждането на всички задължения.

Отчета  за  паричните  потоци  показва  постъпленията  в

предприятието  и  плащанията  на  парични  средства  от

предприятието. От този отчет се прави оценка на способността на

предприятието да генерира и оползотворява паричните си потоци.

В  пояснителните  приложения  се  представя  информация  за

изготвянето  на  финансовите  отчети  и  специфичните  счетоводни

политики.  В  този  елемент  на  финансовия  отчет  се  отразяват

данните за правният статут на предприятието, предмета на дейност,

броя на служителите и др.

Цели и видове анализ

Главната  цел  на  анализа  е  да  се  идентифицират

имущественото и финансовото състояние на фирмата, с оглед да се
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намали  риска  от  неопределеност  в  бъдещото  развитие  на

предприятието.

Видовете анализ биват:

 Според  предназначението  биват  страничен  и  динамичен

финансов анализ;
 Според дейностите извършващи се във фирмата се разделя

на  –  анализ  на  финансовата  дейност,  анализ  на

инвестиционната дейност, анализ на оперативната дейност;
 Според момента на извършване бива предварителен, текущ и

последващ.

Основни проблеми при анализ

Поради  честата  промяна  на  финансовата  отчетност  в

България е трудно осъществимо очертаването  на дълговременни

редове  от  съпоставими  данни.  Друг  проблем,  който  трябва  да

преодолеят  чуждестранните  анализатори  е  достоверността  на

отчета. Множество предприятия „преработват” данните в отчета с

цел избягване на данъци и такси.
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Приспособления, използвани за анализа на финансовия отчет

Методи за анализ

Структурният анализ се разделя на хоризонтален вертикален:

 Хоризонталният  анализ  сравнява  показателите  между

отчетната  и  предходната  година,  в  следствие  на  което  се

установява тренда и размера на отделните изменения
 Вертикалният  анализ  показва  стойностите  на  финансовите

показатели за една отчетна година или период.

Сравнителният анализ е друг метод, използван при разбор на

финансовия  отчет.  При  него  се  сравняват  елементите  на

финансовия отчет (баланс, ОПР, собствен капитал и др.) за няколко

предходни години,  като показва основната насока на повишаване

или намаляване на стойностите. 

Факторният анализ е още един метод,  който се използва за

идентифициране на променливите фактори, влияещи положително

или отрицателно върху развитието на дадено предприятие

Показатели за анализ

Показателите за анализ се изчисляват както на годишна така и

на текуща база, като най-често те се биват:

 Абсолютни – показващи собствения капитал, активите, обема

на продажби и сумата на баланса;
 Относителни, който изразяват връзката между две стойности –

рентабилност, ликвидност, финансова автономност  и др.
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 Ключови направления на анализа на финансовите отчети

 Анализ на активите и пасивите 

Този  тип  финансов  анализ  е  моментно  описание  на  активите  и

пасивите на предприятието. Финансовото състояние не бива да се

разглежда  изолирано,  а  в  пряка  връзка  със  данните  от

производствената,  търговската,  инвестиционната  и  финансовата

дейност на предприятието през даден период.

 Анализ на приходите и разходите

При този анализ специално внимание се отделя на резултата от:

 печалбата от основна дейност (печалба преди лихви и

данъци)   =  Нетни  приходи  от  продажби  –  разходи  от

дейността по икономически елементи

 Счетоводна печалба (печалба преди данъчно облагане)

Ликвидност и рентабилност

Ликвидността  е  текущата  платежоспособност  на

предприятието и е един от най-важните елементи на финансовия

отчет.  Ползата от  този анализ е,  че анализатора може да оцени

способността на фирмата да погаси краткосрочните си задължения. 

При анализа на рентабилността целта е да се даде оценка на

годността на предприятието да носи облага от вложения капитал.

От  тук  следва,  че  рентабилността  определя  до  колко  едно

предприятие е печелившо.

Модели на финансовите отчети
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Модел „ДюПонт”

Моделът на финансов анализ на ДюПонт (The DuPont System

of Analysis) изследва способността на предприятието да:

 генерира печалба;
 увеличава реализацията и оборотите си;
 реинвестира в развитието си;

В предприятието вземащият решения използва модела за да

направи  сравнителен  анализ  на  приложението  на  различни

дейности  за  финансиране,  опитвайки  се  да  намери  начин  за

намаляване на разходите по лихви, да пресметне степента на риск

при привличане на други източници за финансиране, които са нужни

за повишаване на рентабилността.

Моделът има следния вид:

ROE (Return on equity) = 

капитал

Собствен

общо

Активи

общо

Активи

продажби

от

Приходи

продажби

от

Приходи

печалба

Чиста

**

Модел за прогнозиране на опасността от банкрут

Това  е  един  от  най-важните  фактори  за  предвиждането  на

провала  преди  той  да  се  случи.  Най-популярния  метод  за

предвиждането на банкрут е моделът разработен от Едуард Алтман

известен  още като  “Altman’s  Z-Score  (Altman,  Edward  I.,  “Financial
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Ratios,  Discriminant  Analysis  and  the  Prediction  of  Corporate

Bankruptcy”, Journal of Finance (1968): pp. 589-609). Същността му се

свежда  до  подбора  относително  независими  коефициенти  и

определяне на техните тегла. Те са свързани в уравнение базирано

на променливи (съотношения) и параметри.

Моделът на Алтман представлява

Z=1.2 + + + + , където:

 - оборотен капитал;

 - нереализирана печалба;

 – печалба преди лихви и данъци;

 - пазарна стойност на капитала;

           – продажби;

  EVA модел

Това  е  иновационен  модел,  който  определя  реалната

доходност  на  предприятието.  EVA  –  моделът  е  насочен  към

„нетната  остатъчна  доходност”  след  приспадане  на  директните

разходи  за  капитал.  По  този  начин  моделът  служи  за  модерен

измерител на финансовия успех на фирмата.

EVA = NOPAT – (WACC * IC)
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Резултатите от анализа на всяка фирма дава възможност на

мениджърите да вземат адекватни управленски решения. Анализът

на  финансовия  отчет  представлява  подбор  и  оценка  на

счетоводната информация в процеса на управлението с цел да се

изследват  значимите съотношения и тенденции,  позволява да се

идентифицират  потенциалните  центрове  на  печалба  и

дестабилизация,  както  и  да  се  направи  комплексна  оценка  на

финансовата стабилност на предприятието.
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Финансови показатели

Ивайло Петров

За да се осъществи ефективно управление на финансите на

предприятието е необходимо изграждането на цялостна система от

финансови  показатели  за  анализ,  контрол,  планиране  и

прогнозиране на стопанската дейност. Това изисква да се познава

същността на показателите, методологията и конкретните методи за

извършване  на  анализа,  планирането  и  прогнозирането.  Между

отделните  финансови  показатели  има  определена  взаимовръзка,

вътрешна логика и различни тенденции на изменения. Финансовите

показатели могат да се представят като коефициенти или проценти.

Финансовите  показатели  на  предприятието  са  разделени  на:

показатели  за  пазарна  оценка  и  показатели  за  инвестиционна

оценка.

Показатели за пазарна оценка

Показателите  за  пазарна  оценка  служат   за  обобщаване  на

огромното количество информация за дадено предприятие, а също

така служат и за между фирмени сравнения между предприятия по

определен  показател.  Важен  показател  за  развитието  на

стопанската  организация  е  структурата  на  капитала.  Той  е

съотношение между собствените средства(СК) и заемните(ЗК).
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(ф.1)

Капиталът на едно предприятие представлява стойността на

неговите активи, необходими за реализиране на дейността му и за

получаване на печалба.

Според  Димитър  Рафаилов  капиталовата  структура  се

формира  по  два  начина.  Според  първият  тя  е  резултат  на

собствения  капитал  и  дълга,  използван  за  финансиране  на

дългосрочни  инвестиции.  Във  вторият  случай  капиталовата

структура  се  формира  от  собствен  капитал,  дългосрочен  и

краткосрочен дълг.

Коефициентът  на  концентрация  на  собствения  капитал  е

индикатор  за  финансовата  независимост  на  предприятието  и

показва размера на средствата, инвестирани за неговото развитие.

(ф.2)

(ф.2) КСК= 

Коефициентът на заемния капитал е отношение на дълга на

предприятието  към  собствения  капитал.(ф.3)  Сумата  на  двата

коефициента е равна на 1 (100% капитал).

(ф.3) ККД= 
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Коефициентът  на  финансова  устойчивост(КФУ)  дава

представа за дела на устойчивите пасиви на предприятието спрямо

активите.(ф.4). Нормалните стойности варират в диапазона между

0.8- 0.9. Критична минимална стойност е 0.65.

(ф.4) КФУ= 

Легенда:НД- нетекущ дългосрочен дълг

Финансовият  риск се отчита чрез коефициента на финансов

ливъридж. Той показва дали собственият или привлеченият капитал

има  по-голям  дял  спрямо  общия  капитал.  Благоприятно  за

предприятието  е  размерът  на  собствения  капитал  да  е  50% или

повече. (ф.5)

(ф.5) КФЛ= 

Печалбата  характеризира  количествено  дейността  на

предприятието.  Тя  представлява  разликата  между  приходите  и

разходите  от  дейността.  Печалбата  бива  оперативна  печалба,

счетоводна печалба и балансова печалба. Показателите за пазарна

оценка  сса  групирани  в  пет  групи.Спрямо  тях  се  определя

финансовото  състояние  на  предприятието,  чрез  сравнения  със

средното за отрасъла и страната.  

Показатели за ефективност 
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Към  показателите  за  ефективност  спадат  :  коефициент  на

ефективност  на  разходите  (КЕР),  коефициент  на  ефективност  на

приходите(КЕП),  коефициент  на  обращаемост  на  оборотния

капитал(КООК),  коефициент  на  обращаемост  на  материалните

запаси  (КОМЗ)  и  коефициент  на  обращаемост  на  вземанията

(КОЗ).Те са количествени характеристики за използване на ресурси

и  характеризират  ефективността  от  управлението  им.  Определят

обращаемостта  на  активите  и  се  изчисляват  главно  в  пъти.

Икономическата  ефективност  характеризира  равнището  на

икономическа полезност.

 Коефициент на ефективност на разходите

Коефициентът  на  ефективност  на  разходите  показва  какво  е

съотношението  на  приходите  от  дейността  към  направените

разходи. Резултатите позволяват да се определи колко приходи от

дейността  получава  предприятието  от  използваните  за  единица

разходи  за  същата  дейност.В  зависимост  от  това  дали  КЕР  се

движи в положителна или отрицателна посока, той е благоприятен

или неблагоприятен за предприятието.(ф.3)

(ф.3) КЕР=  .

 Коефициентът на ефективност на приходите

Коефициентът на ефективност на приходите е реципрочен на

коефициентът  на  ефективност  на  разходите.  Той  показва  колко
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разходи  са  направени  за  постигането  на  единица  приход.

Благоприятно за предприятието е коефициентът на ефективността

на разходите да намалява.

(ф.4) КЕП=  .

 Коефициент на обращаемост на оборотния капитал

Коефициентът  на  обращаемост  на  оборотния  капитал  показва

степента на обращаемост на оборотния капитал за даден отчетен

период.  Тя  изразява  сумата  на  приходите  от  продажби (ПП)  или

съответната им стойност за определен отчетен период. Той често е

година или тримесечие.(ф.5)

(ф.5) КООК=  .

 Коефициента на обращаемост на мат.запаси

Формула 6 описва коефициента на обращаемост на мат.запаси.

Той  е  отношение  на  нетния  размер  на  продажбите  (НП)  към

средната  наличност  на  материалните  запаси  за  съответния

анализиран  период,  на  база  година  или  тримесечие.  Формулата

характеризира  броя  на  оборотите  на  КА  под  формата  на

материални запаси. Броят на оборите се изчислява по формулата:

(ф.6) КОМЗ=  .
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 Коефициента на обращаемост на вземанията

Коефициента на обращаемост на вземанията  се изчислява като

се съпоставят нетните приходи от продажбите (НПП) към средния

размер на дебиторската задлъжнялост (ДЗСр). Вземанията зависят

от общия обем на продажбите, процента на продажбите на кредит,

срока на търговския кредит, кредитоспособността на клиентите.(ф.7)

(ф.7) n= .

(ф.8) КОВ=  .

Периода на събиране на вземанията се изчислява по следната

формула:

(ф.9) КОВ=  .

Чрез обращаемостта и средния срок на вземанията може да се

оцени колко време се чака, за да могат вземанията по продажби и

други вземания, да се превърнат в реални пари за дружеството.

Показатели за рентабилност
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Показателите  за  рентабилност  се  изчисляват  на  база

печалбата,  която  може  да  бъде  оперативна,  счетоводна  или

балансова. Те биват два вида: рентабилност на печалбата(ROS) и

икономическа рентабилност(ROA).

Показателят за рентабилност на печалбата дава информация

за  нетната  печалбата,  която  се  съдържа  в  един  лев  приход  от

продажби. Чрез неговото изчисляване могат да се сравнят различни

компании  със  сходен  мащаб  на  дейност.  Изчислява  се  чрез

съотношението на печалба и нетна парична печалба(ф.8)

(ф.8) ROS=  .

Показателят  за  икономическа  рентабилност(ROA) съпоставя

стойностите на печалбата на дружеството и средната стойност на

реалните активи (РАСр), като най-често се използва оперативната

или счетоводна печалба. Изчислява се по формулата:

(ф.9) ROA=  .

Средният  стойност  на  реалните  активи(РАСр)  е  равна  на

сбора на дълготрайните материални активи (ДМА) и краткотрайните

материални активи (КМА), минус краткосрочните задължения.

Показатели за стопански риск

Стопанският риск се разглежда като риск свързан с покупателната

способност  на  финансовите  активи  (ликвиден,  валутен,

инфлационен/  дефлационен)  и  инвестиционен  риск  (  пропуснати
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ползи, преки финансови загуби или намаление на доходите ). Нужно

е да бъде анализирана нормата на възвращаемост (Rate of return).

Колкото  по-променлива  е  нормата,  толкова  тя  е  по-рискова.

Показателите  за  финансова  автономност  са  количествени

характеристики  на  степента  на  финансова  независимост  на

предприятието от кредиторите. Тези показатели се оповестяват в

Справката за оповестяване на счетоводната политика на фирмата.

Коефициента на финансова автономност, както е посочено в (ф.10)

се получава, когато собствения капитал (СК) се раздели на пасивите

(дългосрочни  и  краткосрочни).  Високите  стойности  на  този

коефициент са благоприятни за предприятието.

(ф.10) КФА=  .

Коефициентът  на  финансова  задлъжнялост  е  обратен  на

коефициента  на  финансова  автономност.  Той  е  отношение  на

пасивите към собствения капитал. (ф.11). Ниските стойности на този

показател са благоприятни за предприятието.

(ф.11) КФЗ=  .

Показатели за ликвидност

Показателите  за  ликвидност  на  предприятието  показват  неговата

способност  да погасява в  задълженията  си  в  срок.  Ликвидността

бива текуща,  бърза,незабавна и абсолютна. Зависи от дейността,

отрасъла,  големината  на  предприятието,  състоянието  на
348



икономиката към момента на изследването. Минималната стойност

за показателя за ликвидност е 1. Когато тази стойност е по ниска, на

лице е отрицателен нетен оборотен капитал.

Коефициента  за  текуща  ликвидност  (КТЛ)  показва  степента  на

покриване  на  краткосрочните  задължения  на  предприятието  с

материалните  запаси  и  вземания.  Той  е  отношение  на

краткосрочните активи към краткосрочните пасиви.(ф.12)

(ф.11) КТЛ=  .

Чрез  коефициента  на  бърза  ликвидност  (КБЛ)  се показва

възможността  за  погасяване  на  краткосрочните  задължения  на

дружеството при максимално бързо събиране на краткосрочните му

вземания. Материалните запаси са най-ниско ликвидни и трябва да

бъдат извадени от краткотрайните активи(КрА)(ф.12)

(ф.12) КБЛ=  .

При определянето на коефициента на незабавната ликвидност

(КНЛ), освен мат. запаси, се изваждат и краткосрочните вземания.

(ф.13)

(ф.13) КНЛ=  .

Коефициента  на  абсолютна  ликвидност  разкрива  до  каква

степен предприятието е платежоспособно към определен момент.
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Той е отношение на паричните средства към краткосрочните пасиви.

(ф.14)

(ф.14) КАЛ=  .

Показатели за растеж

Показателите за икономически растеж измерват темпа на растеж на

предприятието,  обвързано  с  източниците  на  финансиране,

структурата  на  капитала  и  налага  постоянно  следене  на

инвестиционните рискове. Показателите трябва да бъдат устойчиви

във  времето  и  съгласувани  със  стратегията  за  развитие.  Те  се

делят на показатели за темп на вътрешен растеж и показатели за

темп на устойчив растеж.

Темпът  на  вътрешен  растеж  е  максималният  растеж,  който

компанията има възможност да постигне без допълнително външно

финансиране.(ф.15)

(ф.15) ТВР=  .

Легенда:

ROA- ВЪЗВРАЩАЕМОСТ НА АКТИВИТЕ

RR- НОРМА НА НАТРУПВАНЕ ИЛИ НА РЕИНВЕСТИРАНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Темпът на устойчив растеж дава представа за максималният темп

на растеж на предприятието, без то да увеличава финансовия си

ливъридж.  Той  е  равен  на  произведението  на  показателя  за
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рентабилност,обращаемостта на активите, финансовия ливъридж и

реинвестицията на печалбата.(ф.16)

(ф.16)

Показатели за инвестиционна оценка

Нетна настояща стойност

Нетната настояща стойност (ННС) представлява стойност на

дадена  инвестиция  към  настоящия  момент,  получаваща  се  от

сконтиране на входящи и изходящи парични потоци за всяка една

година(n)  от  срока(t),  за  който  ще  се  възвърне  инвестицията.

Сконтирането е процес на привеждане на стойността на бъдещите

парични потоци(ППt) към настоящия момент, чрез използването на

дисконтов  процент(  R), който  определя  гарантирания  доход.

Доходността  на  вложения  от  инвеститора  капитал  се  нарича

дисконтова ставка. t

(ф.17) 

Странични  фактори  в  икономическата  среда  и  динамиката  на

събитията не позволяват да се определи точната възвращаемост на

инвестициите.  Нетната  настояща  стойност  може  да  приема

следните стойности:
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 Когато ННС < 0, инвестициите не са рентабилни, реализират

се загуби
 Когато  ННС  =  0,  инвестициите  се  възвръщат,  но  не  се

генерира печалба
 Когато  ННС  >  0,  инвестициите  се  възвръщат  и  генерират

печалби.

Нетната  настояща  стойност  е  положителна,  когато  са  на  лице

целесъобразно  инвестирани  средства.  Респективно  отрицателна

стойност показва наличие на неефективност на инвестициите.

 Вътрешна норма на възвръщаемост 

Вътрешната  норма  на  възвращаемост  е  показател,  който

служи за показване на  относителното ниво на възвръщаемост на

инвестираните собствени средства, използвани за финансиране на

дейността на дадена компания. 

Тя се дефинира и като процент на печалба от инвестицията

или  максимално  приемлива  дисконтова  ставка,  при  която  е

възможно  да  се  инвестират  средства  без  да  има  загуби  за

инвеститора  след  покриване  на  всички  инвестиционни  и  текущи

разходи. Крайното салдо е нулево. 

(ф.18) 
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Получените стойности се съпоставят с пазарните равнища на

показателя за конкретния сектор. Показателят също така служи и за

оценяване  на  ефективността  на  инвестиционни  проекти,  като  е

нужно да знаем пазарния лихвен процент.

Известни са три типа стойности на индекса на възвращаемост: 

 IRR  >  r  –  инвестициите  са  рентабилни;  пристъпва  се  към

инвестиране; 
 IRR < r – нерентабилност на инвестициите: 
 IRR = r – гранични стойности на възвръщаемостта. 

Благоприятните стойности на коефициента на възвращаемост са не

по-ниски от 20%.

Индекс на рентабилност

Индекса  на  рентабилност(ИнР; Ir) дава  представа  каква  е

възвращаемостта  на  паричните  постъпления,  съпоставени  с

вложените  средства.  Индексът е  познат още и като коефициент,,

приходи-  разходи“.  Той представлява отношение на приходите от

дейността спрямо общите разходи, направени като инвестиции при

стартиране  на  бизнес.  Индекса  се  изчислява  по  следните  2

формули:

(ф.19)

353



(ф.20) 

За да се прецени каква е  възвращаемостта и рентабилността на

инвестициите  стойностите  на  индекса  на  рентабилност  се

съпоставят с 1. Възможните стойности са: 

 ИнР > 1 – инвестициите се очаква да бъдат рентабилни;
 ИнР < 1 – инвестициите се очаква да бъдат нерентабилни и не

се очаква възвращаемост;
 ИнР = 1 – в тази ситуация генерираната печалба е равна на

инвестициите.

Вземането на решение за инвестиране в даден инвестиционен

проект става след проучвания и изчисления на очакваните разходи

и евентуалните парични потоци. В някои случай проекти с ИнР > 1

не постигат реална норма на възвращаемост,  поради грешки при

отчитането на други финансови показатели.
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Радослав Младжов

Причини и предпоставки за нуждата от метрирано изразяване

на доставчиците

Все по - бурноразвиващият и силноконкуриращ се свят изисква

от  стопанските  организации  все  по  –  предцизно  планиране  и

непрекъснато осъвършенстване на техните бизнес процесите, с цел

оцеляване  и  съхраняване  на  техните  позиции  на  пазара.

Едно  от  изискванията  за  оцеляването  на  организациите  под

непрекъснатия  конкурентен  натиск  на  пазара  е  анализирането,

съобразяването  и  адаптирането  им  към  обкръжаващата  среда,

където се провежда дейността им.  Неизменна и най-важна част от

процеса на планиране на една организация е именно отчитането на

обкръжаващата я микросреда.

Един  от  елементите  на  микросредата  са  доставчиците.

Некоректният им избор може да доведе до дългосрочни негативни

последствия,  които  са  често  трудно  поправими,  а  понякога  и

напълно необратими.  В  зависимост  от  типа  бизнес,  една фирма,

може  да  бъде  слабо  зависима  от  доставчиците  си,  което  не  е

фатално при неправилен подбор, но при силно зависим бизнес като

стоителството  –  доставката  на  един  некачествен  материал,

използван за стоеж, може да доведе до неговото срутване, което от

своя страна да предизвика загуба на човешки животи. Въпреки това,

без отчитане степента  на зависимост  от  доставчиците,  те  пак  се

разглеждат  фактор  на  конкурентноспособността,  което  поражда

нуждата  от  тяхното  по-задълбочено  изследване,  оценяване  и

подбиране.

Ключови измервания, свързани с подбора на доставчиците
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Възможността  на  доставчиците  да  увеличават  цените и

обемът на  доставяните  от  тях  стоки,  може  да  доведе  до  ниска

рентабилност на печалбата или дори до пълното й отсъствие, ако

организация  не  е  в  състояние  да  покрие  нарастващите  разходи.

Също  така  фирмата  трябва  да  определи  броя  на  своите

доставчици –  един или повече,  като всяка опция си има своите

предимства  и  недостатъци.  Оценяване  на  качеството на

суровините  е  от  съществено  значение,  тъй  като  некачествения

входен  материал(input)  води  до  некачествена  изходна

продукция(output).  Времето на доставка е  друг  важен елемент –

ненавременното  доставяне  от  фирмата  изпълнител(доставчик) е

причина за допълнителни излишни разходи за фирмата поръчител и

влошаване на отношенията й с неините клиенти.

Показатели при избор на доставчика:

 атестиране – разработване на въпросник, отговарящ на

нуждите на организацията;
 проучване  на  финансовото  състояние  на  доставчика  –

счетоводен  баланс,  рентабилност,  анализ  на  ликвидност,

използване на активите;
 анализ на количествените възможности на доставчика;
 проучване  и  оценяване  на  качеството  на  доставяният

материал;
 оценяване на времето за изпълнение;
 проучване  на  възможността  на  доставчика  да  доставя

определен  тип  материал  или  услуга  на  рентабилна  за  него

цена.

Атестация на доставчика
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Възможно  най-лесният  начин  за  оценяване  на  определен

доставчик е чрез тест (точките отразяват знанията на атестираният

по определена тема). Има възможност за изготвянето му както от

самата организация така и от външна специализирана агенция.

Проучване на финансовото състояние на доставчика

Изискването  на  финансова  информация  от  доставчика  има

своите предимства. 

Балансово число на отчета дава информация за фирмените

активи,  пасиви  и  собствен  капитал,  което  от  своя  стана  дава

моментна снимка на финансовото състояние на доставчика, върху

която може да се направи прогноза за бъдещото му развитие.

Ликвидност,  в  общия  смисъл,  означава  способността  на

фирмата да  обслужва  текущите  задължения  към кредиторите  си.

При изследването й, важна роля играе Нетния Оборотен Капитал,

който  представлява  разликата  между  краткотрайните  активи  и

краткосрочните задължения.

Начин за изчисляване на Нетния Оборотен Капитал е:

      НОК = КА – ТЗ

където:

                КА - краткотрайни активи
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                ТЗ – текущи задължения

или

      НОК = (СК + ДЗ) – ДА

където:

                СК – собствен капитал

                ДЗ – дългосрочни задължения

                ДА – дълготрайни активи

Изчисляване на коефициента на текущата ликвидност:

      кТЛ  = (КА/КЗ)

където:

                КА - краткотрайни активи

                КЗ – краткосрочни задължения

Рентабилността,  представлява  показател  обобщават

ефективността от работата на организацията, отговарящ на въпроса

„Произвежда  ли  фирмата  пари?“.  Този  показател  изчислява

отношението  между  различните  видове  печалби  и  приходи  от

печалби.

Брутната рентабилност се изчислява по следния начин:

      БР = (БП/ОП) х 100

където:

                БР – брутна рентабилност
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                БП – брутна печалба

                ОП – обем продажба

Чрез  анализиране  на  влиянието  на  отделните  активи  на

организацията върху финансовото й състояние може да определим

нейният  потенциал.  Важна  роля  за  това  има  обръщаемостта  на

активите:

      ОнК = (НП/А) х 100

където:

                ОнК – обръщаемост на активите

                НП – нетна печалба

                А – активи

Анализ на количествените възможности на доставчика

Доставчик, който не е в състояние да задоволи потребностите

на  своя  поръчител  по  отношение  на  обема  може  да  доведе  до

временно  прекратяване  на  дейността  на  поръчителя,  поради

недостик  на  входен  материал.  В  такива  случеи  организацията

прибягва към сключване на договори с други доставчици, на често

по-неблагоприятни  условия,  отколкото  може да  сключи при други

обстоятелства. Предварителен анализ на работната й сила, както и

дългосрочният й актив може да предотврати подобен евентуален

проблем.

Проучване и оценяване на качеството на доставяният материал

Възможно е използаване на вече разработените стандарни на

Българският  институт  за  стандартизация (БИС) и/или
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Международната  организация  за  стандартизиране (ISO).

Препоръчително е експертно мнение.

Оценяване на времето за изпълнение

Оценка  на  транспортните  възможности  на  доставчика,

разстоянието,  което  трябва  да  се  измине  за  завършване  на

доставката,  изградената инфраструктура в района и вероятността

от  природни  бедствия (в  някой  страни) са  главните  фактори

влияещи върху времетраенето за изпълнение на доставката.

Проучване  на  възможността  на  доставчика  да  доставя

определен тип материал или услуга на рентабилна за него цена.

Риск от неправилно планиране винаги съществува и най-вече

при  планиране  на  финансовата  част.  Предварително  проучване

дали  доставчикът  е  способен  да  изпълнява  дейността  си  на

договорената  цена  е  препоръчително.  В  противен  случей  е

вероятно, непредвидено, да повиши цената на услугата/материалът

си  или  да  прекрати  дейността  си,  което  ще  се  отрази  и  на

поръчителя.

Процедура по избор на доставчик
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След  събиране  на  нужната  информация,  се  пристъпва  към

събиране на експертен екип, които да определи тежестта на всеки

един  показател  в  процентово  отношение  и  да  даде  оценка  на

показатела от 1 до 10, след което да направя цялостна оценка на

доставчика.  Доставчика  с  най  –  висока  обща  оценка  е  най-

подходящият.

Пример:

Тежест  на

показател

Доставчик  1

(Д1)

Доставчик  2

(Д2)

Доставчик  3

(Д3)

10% Показател 1 Оценка  по

показ. 1

Оценка  по

показ. 1

Оценка  по

показ. 1

25% Показател 2 Оценка  по

показ. 2

Оценка  по

показ. 2

Оценка  по

показ. 2

... ... ... ...

X% Показател N Оценка  по

показ. N

Оценка  по

показ. N

Оценка  по

показ. N

Обща  оценка

на Д1

Обща  оценка

на Д2

Обща  оценка

на Д3

Таблица 1.

Обща оценка = 10% x Показател 1 + 25% х Показател 2 + ... + Х% х Показател N
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ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. 08:26:31] Найдено {копипаст}% / {рерайт}% совпадений: {по 
указанному адресу}

2. [08:27:04] Не найдено похожих документов

3. [08:27:04] Проверено документов: 132  / Всего найдено: 153 
документов

4. [08:27:04] Символов: 7308 / Слов: 1028 / Символов в словах: 5765

5. [08:27:04] Уникальность текста 100% / 100%. Отличная 
уникальность текста.
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Оценка на недвижими имоти

Вилиян Милчев

Какво е недвижим имот?

Недвижим имот се нарича също недвижима вещ. „Съгласно чл.110,

ал.1 ЗС недвижими имоти са земята, растенията, сградите и другите

постройки  и  въоще  всичко,  което  по  естествен  начин  или  от

действието  на  човека  е  прикрепено  трайно  към  земята  или

постройката.”(Българска  конституция,  2014)  Т.е.  недвижим  имот

може  да  бъде  зямата  и  територията  върху,  която  е  построена

сградата(недвижимият имот).  Той може да се използва за бизнес

или  за  жилище.  В  някои  страни  недвижим  имот  е  юридическо

наименование  и  обект,  а  не  само  понятие.  Можем  да  кажем,  че

богатството на България се измерва в недвижими имоти(~95%)

Има  няколко  вида  недвижими  имоти:  жилищни  и

нежилищни(комерсиални). Могат да се обособят и няколко под вида:

земеделски,  търговски,  индустриални,  обществени.  „Недвижимите

имоти с търговско предназначение са офисите, различните видове

търговски  обекти  (магазини,  търговски  центрове  и  др.),

индустриалните  бази,  промишлено-стопанските  имоти,  хотели,

ваканционни селища и т.н.”

Особености на недвижимите имоти

Недвижимите имоти имат няколко особености. Първата от тях е, че

може  да  се  използва  за  различни  цели.  Може  да  бъде  купен

недвижим имоти за търговска сделка, но може да се ползва и за

залог или да се отдава под наем. Недвижимият имот включва в себе

си пазарната си стойност, която е основен интерес при закупуването
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му.  Други  особености  могат  да  бъдат  назовани  като  „полезност,

ограниченост  и  капиталоемкост”(Икономика  на  недвижимата

собственост-  УНСС,2010).  Полезността  се  изразява  в  това  да

задоволи  всички  нужди  и  потребности  на  собственика,  „напр.

Потребност от жилище в даден момент”.

Друга  особеност  на  недвижимата  собственост  е,  че  тя  не  се

амортизира с времето, самата земя не застарява, има дълъг период

на потребление, но за сметка на това бавна ликвидност. Може да се

твърди,  че  с  времето стойноста  й  се  увеличава  и  за  това  много

търговци инвестират в тази сфера.

Локацията  на  недвижимия  имот  е  определяща  за  нейната  цена(

Location,  location,  location)и  е  тясно  свързана  с  ликвидността.

Инвеститорите се стремят да анализират локацията на всеки имот,

към  който  имат  интерес  и  така  да  увеличат  своята  евентуална

печалба.  Въпреки  това,  всеки  инвеститор  има  различни

предпочитания  и  не  може  да  се  определи  с  точност

привлекателността  на  един  имот.  Т.е.  за  един  човек  даден  имот

може  да  е  отличен,  за  друг  неефективен  и  няма  да  покрие

инвестицията.

Недвижимите имоти притежават и много икономически особености:

„- неритмичност на паричните потоци;

- диференциация на данъчното облагане;

- строга регламентация при сключването на сделки с НИ;

- специфичност при ликвидността;
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- необходимост от качествен мениджмънт и др.” (Икономика на

недвижимата собственост- УНСС)

„Друга икономическа особеност на НС е данъчното облагане. У нас

съществува  диференциация  по  отношение  на  тяхното

местоположение и социален статус на собственика.”( Икономика на

недвижимата собственост- УНСС,2010)

Друга особеност може да бъде дългият период на реализация. Един

недвижим имот се строи бавно, инвестицията е голяма. В началото

винаги има „отрицателни парични потоци”.

И като последна, но не маловажна особеност може да се посочи

оценката  на  недижимия  имот,  задълбочен  анализ  на  всички

параметри,  за  да  се  подсигури  печалбата  и  да  привлече

инвеститори.

Устройствен план

Устройственият  план  е  наричан  още  библията  на  недвижимите

имоти. Той се разработва за всяка територия, област и община по

отделно.  В  него  се  вписват  всички  населени  места,  квартали  и

съответно  техните  площи.  Чрез  него  се  определят  и  „общата

структура  на  териториите,  устройствени  зони  за  всяка  от

териториите,  кои  територи  са  публична  държавна  собственост  и

публична общинска собственост,  територии за мрежи и съоръжения

на  техническата  инфраструктура,  специфичните  изисквания,

правила  и  норми  за  устройство  на  територията  и  акваторията,

урбанизираните, земеделските, горските и нарушените територии и

защитените  зони”( НАРЕДБА  № 8  от  14  юни  2001  г.  за  обема и

съдържанието на устройствените схеми и планове). Следователно
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за да се оцени един имот и да се използва който и да е метод за

оценка на недвижим имот е нужен един добре развит устройствен

план.  Това ще рече той да бъде актуален и възможно най-скоро

разработен.  Съществуват  фирми,  които  разработват  устройствен

план  по  поръчка,  както  и  работен устройствен  план,  които  е

задължителен при изменение на имот или земеделска земя.

Експертна оценка

Експертните  оценки  могат  да  се  изработят  само  от  лицензирани

експерти  и  оценители.  Такива  могат  да  бъдат  всички  агенции  за

недвижими имоти,  както  и  счетоводни  предприятия,  консултантси

къщи  и  публични  предприятия  за  оценка  и  секюритизация  на

недвижими  имоти("Ин-Пропъртис"  АДСИЦ).  Като  основен

оценителен орган може да се нарече  Камарата на независимите

оценители в България.  „Камарата на независимите оценители в

България  е  професионална  организация  на  физическите  лица,

които извършват оценителска дейност на територията на Република

България.”( http://public.ciab-bg.com/)

Информационни източници при експертна оценка на недвижим имот

могат да бъдат: закон за устройството на територията(устройствен

план), специализирани издания за недвижими имоти, информация

за  пазара  на  недвижими  имоти  в  района  от  различни

институции,агенции  и  статии,  приети  закони  и  нормативни

документи,  тенденции  при  развитието  на  пазара  на  недвижими

имоти  в  конкретния  район,  стандарти  на  бизнес  оценяването,

информация получена при оглед на на място. 

Главните  фактори,  които влияят на пазарната стойност  на даден

недвижим имот, са икономическата ситуация на страната, нивото на
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цените на недвижимите имоти по градове и определени тенденции,

местоположението,  транспортна  достъпност(изградена

инфраструктура),  необходими  инвестиции  и  бъдещи  оценки  за

територията.

Методи за оценка на недвижим имот

След  навлизането  на  оценки  на  недвижим  имот  и  независими

ескперти  в  тази  област  в  Америка  и  Европа,  България  последва

примера и  започна бързо  да  се  развива  в  оценяването.  Това  се

превърна  в  тенденция  в  последните  няколко  години.  Нуждата  от

такива  професионални  оценители  става  все  по-голяма  с

увеличаване  на  пазара  на  недвижими  имоти,  а  както  казах  в

началото, той е огромна част от движещата икономика на България.

„Експертните оценки на недвижими имоти обикновено се използват

при вземане на инвестиционни решения, при покупко-продажба на

имот,  за  получаване  на  кредит,  определяне  застрахователната

стойност  на  дадена  сграда,  както  и  получаване  на  реалната

стойност  на  собствените  дълготрайни  активи.”

(http://www.imotite.com/, 2011г.)

Ще опиша най-често използваните методи, а те са: 

- Метод  на  сравнителната  стойност  или  т.н.  метод  на  пазарните

аналози.

- Метод на остатъчната стойност или т.н. метод на развитието

-  Метод  на  Негели  (метод  на  оценяване  според  категорията  и

местоположението)

- Метод на обезщетението
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- Метод на ликвидационната стойност

- Метод на разходите

- Метод на приходите

Метод на сравнителната стойност или т.н. метод на пазарните

аналози.

При този метод се прави сравняване на оценявания обект с подобни

обекти  по  определени  характеристики  или  поне  близки  такива.

Точно  за  това  се  прави  и  пазарен  аналог-  проучване  на  вече

реализирани  продажби на  подобни  имоти.  Т.е.  оценяваният  имот

струва  толкова,  колкото  имот  със  същото  качество  на

строителството, удобства, функционалност, локация, достъп и др.(

http://www.imotite.com/, 2011г.) Главна особеност тук е, че е нужно да

се рализира реално пазарно проучване и анализиране на продажби

на имоти близки във времето. Можем да кажем, че основен елемент

е  информационна  база  данни,  която  е  задължителна  за  един

оценител.  След като я има тази информация и то подробно,  той

определя  сравнителната  стойност  като  изчисли  цена  на  един

квадратен метър.

„Основни етапи при метода на сравнителната стойност:

- Определяне източниците на информация( надеждни ли са)

- Намиране на данни за скоро извършени сделки с подобни имоти

- Определяне стойността на различията между оценявания имот и

сравняваните такива
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-  Приравняване  на  стойността  на  сравняваните  имоти  към

стойноста  на  оценявания  имот,  чрез  прибяване  и  изваждане  на

съответните различия 

-  Определяне  на  окончателната  стойност  по  този  метод,

анализирайки  събраната  информация”  (Експертна  оценка  „АСА

КОНСУЛТ”, юли 2011г.)

Метод на остатъчната стойност или т.н. метод на развитието

Този метод може да бъде наричан още метод на скритата стойност,

метод  на  не  проявнета  стойност,  метод  на  допълнителната

инвестиция.  По  този  метод  разходите  за  завършване  на

предлаганото  развитие  се  изваждат  от  стойността  на  това

завършено  развитие,  като  остатъчната  сума  представлява

максималната оферта на купувача за въпросния терен(Направени

разходи-бъдещи приходи). Чрез метода се определя ефективността

на направената инвестиция и дали тя може да бъде възвърната.

Неточността  на  метода  може  да  дойде  от  това,  че  оценителят

работи с прогнози, а не със събрана информация както метода на

пазарните аналози и това може да доведе до неточна оценка. Най-

често  методът  се  използва,  когато  се  застроява  или  се  правят

допълнителни постройки и ремонти на дадена сграда.
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Основни етапи:

-  Проучване  на  възможностите  за  застрояване,  ремонт  или

модернизация на сградата

- Прави се обосновка на инвестициите, за да подобрят максимално

имота

- Отчита се норма на доходност

Крайната  цена  на  имота  се  наричн  брътна  стойност  на

разработката. Тя включва- преки разходи, допълнителни разходи и

печалба  на  изпълнителя.  Сумата  на  преките  и  допълнителните

разходи изчислява себестойността.

Метод  на  Негели  (метод  на  оценяване  според  категорията  и
местоположението)

Както се разбира от името на метода е подобен на първия. Имотът

се  сравнява  по  определени  категории  и  най-вече  по  локация.

Участието  на  земята  на  имота  е  голямо.  Методът  е  въведен  от

швейзарския архитект Волфганг Негели. В този метод се говори за

термина „Ключ на категориите по местоположение”. Като критерии

можем  да  кажем:  транспортна  обвързаност,  жилищни

зони(квартали), търговски обекти, брой етажи, 

„Ключ на категориите по местоположение”.:

- Обща ситуация

- Интензивност на използване

- Транспортна обвързаност с големия град

- Жилищен сектор

- Занаяти, офиси, търговия
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- Повишаващи фактори

- Редуциращи фактори

Метод на обезщетението

Целта на този метод е оценяване на терена или земята, на която е

построен имотът. Този метод се прилага при условия, подобни на

метода  на  развитие,  когато  ще  се  извършват  подобрителни

дейности, ремонти или добавяне на постойки.

Етапи на метода:

-  Проучване  на  възможностите  за  застрояване,  ремонт  или

модернизация на сградата

-  Прави се обосновка на инвестициите, за да подобрят максимално

имота

-   Отчита се норма на доходност

-  Определя се процент или сума за обезщетение на собствениците

на  терена,  на  базата  на  който  се  определя  и  цената  на

имота/терена.

Метод на ликвидационната стойност

„При  използването  на  метода  на  ликвидационната  стойност

оценителя прие следните разчетни параметри: 

- Очакван срок за ликвидация - 2 г. 

- Дисконтираща норма - определена на базата на съставките за без

рискова норма -7%, норма за риск на отрасъла -  10 % и риск за

продажбата на конкретните активи - 8 % - общо по билдъп метода -

25 % 
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- Разходи за ликвидация - 5 % от СПС” (Експертна оценка, София,

ноември, 2010г.)

Метод на разходите

При  този  метод  се  прави  оценка  на  направените  разходи  за

цялостното  изграждане  на  имота.  Смята  се  натрупаната

амортизация  според  годините  на  изполване  на  сградата,  както  и

пазарната  стойност  на  земята/терена.  Тя  се  дели  на  три  вида:

„физическо  износване,  морално  остаряване  и  износване  под

влиянието на външни фактори.” ( http://www.imotite.com/, 2011г.)

Най-ефективният метод за изчисляване на амортизацията е Age-Life

Method,  който  прави  съпоставка  на  трите  фактора.  Пресмята  се

процент амортизация спрямо разходите.

Оценка на имота= амортизирана стойност +  пазарна стойност на

терена

Методът се използва най-често за оценка на новопостроени сгради

или сгради със специално предназначение.

Метод на приходите

Този метод се основава на паричните потози, които постъпват от

имота,  по  време  на  неговата  експлоатация.  Цената  на  имота  се

определя  главно  от  чистия  приход,  който  се  генерира.  Чистият

приход се изчислява като към брутната печалба се извадят: разходи

за  управление,  застраховки,  разходи  за  поддръжка  и  данъци  и

такси.

„Основната величина, необходима за изчисляване на стойността на

един имот по метода на приходите, е нормата на капитализация.
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Това е величина,  която се определя от пазара и е индикатор за

степента на развитие и ликвидността на пазара, както и за риска при

инвестиция в съответния вид имоти.”( http://www.imotite.com/, 2011г.)

Директна капитализация- прави се от собственика на имота с цел

определяне  на  наема.  Подобно  на  метода  на  сравнителната

стойност  се  сравнява  с  подобни  имоти  по  определени

характеристики,  като  най-често  те  биват  локация,  достъп,

транспортна  осигуреност.  След  това  печалбата  се  капитализира

според типа и класа имот. Отново се работи с прогнози и оценката

може да не е точна.

За  най-добра  оценка  на  недвижим  имот  трябва  да  се  направи

съпоставка и заключение от данните на всичките методи, за да се

изчисли една реална пазарна стойност.   Трябва да се определят

всички  възможни  фактори:  състояние  на  имота,  овехтяване,

управление  на  имота,  недостатъци  и  нужда  от  ремонт,

икономическата  ситуация  на  недвижимите  имоти  в  България,

работната  заплата,  бъдещо  развитие  на  квартала  и  обекта,

транспортна  достъпност,  бъдещо  застрояване  и  възможност  за

дострояване.
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Приложения

Таблица 1

Примерна експертна оценка по метода на сравнителната стойност
или т.н. метод на пазарните аналози.

Експертна оценка на ДМА, Възложена от „Инвестмънт Пропъртис”

София, Април, 2011г.

Таблица 2

Метод на Сравнителна стойност, примерно сравняване с подобни 
парцели

Експертна оценка на Аса Консулт, инж. Стефан Желязков

Пловдив, юли, 2011г.
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Графика 3

Оценяване на пазарната стойност на имот, алгоритъм

Експертна оценка на Аса Консулт, инж. Стефан Желязков

Пловдив, юли, 2011г.
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Клиенти и клиентска лоялност
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Клиенти

Вероника Петрова

Клиентът преди всичко

Всеки един от нас ежедневно влиза в ролята на клиент.  Често

чуваме клишето, че клиентът винаги е прав,  че е най-важният за

всеки  бизнес,  но  със  сигурност  всеки  от  Вас  някога  е  оставал

недоволен от обслужването, което е получавал.

Вероятно понятието „100 % доволни клиенти” е утопия и няма

как  да  бъде постигнато  в  практиката,  но   е  важно  да  познаваме

нуждите на нашите клиенти, да се опитваме да ги задоволим и да

изградим  дългосрочни  взаимоотношения  с  тях.  В  това  се  крие

същността на понятието „клиентът преди всичко”. 
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Рос   Джей  (1999)53 твърди,  че  трябва  да  се  стремим  към

следните  два  ключови  показателя  :

Същност на понятието „обслужване”

Това  е  едно  понятие,  което  често  употребяваме  в  нашето

ежедневие.   В  най  общ  вид  Рос  Джей  (1999г.)   твърди,  че  :

Отличното обслужване на клиента означава да му дадем това,

което  иска. Съществуват  обаче  2  проблема  :

1) клиентът невинаги знае какво иска

2) клиентите не са еднакви

Това  поставя  бизнесът  пред  предизвикателство.  За  да  има

максимално  голям  брой  удовлетворени  потребители,  услугите

трябва  да  са  гъвкави.  Трябва  да  познаваме  нуждите  на  нашите

клиенти , да имаме способността да отгатваме желанията им и да

се стремим да ги удовлетворяваме възможно най-бързо. 

53 Рос Джей, 1999 г., „Хитрините на бизнеса: за клиентите”, изд. „Фокус”
382



Как да изградим лоялност у клиента?

Печеленето  на  нови  клиенти  е  трудно,  но  истински  тежката

задача  е  след  като  веднъж  сме  ги  спечелили,  да  успеем  да  ги

задържим.  По-голямата  част  от  клиентите,  които  ни  напускат,  го

правят заради отношението, което имаме към тях. 

Можете  да  преодолеете  този  проблем,  ако  приложите

програма  за  ефективно  обслужване  на  клиентите,  като  първо  ги

накарате да се оплакват, а след това решите проблемите им.  Ако

даваме най-доброто обслужване на нашите клиенти, те не биха ни

заменили.  

Ключът  към  успеха  е  да  поддържаме  добри  взаимоотношения

непрекъснато с нашите клиенти. За да запазим тяхната лоялност, не

бива да забравим, че потребителите се нуждаят от стимули и че те

са хора като нас.  Неписано правило в  бизнеса е,  че  колкото  по-

силна е връзката ни с нашите клиенти, толкова по-трудно  ще  бъде

за конкуренцията да ги спечели на своя страна.

Трите връзки за подкрепяне и управление на ангажираността на

клиентите.
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Кърт Хофман и Габриел Гонзалес – Молина („Следвай този

път  ”,  2007г.  –  стр.  209)54 твърдят,  че  без  значение  къде  се

осъществява  или  какъв  тип  марка,  продукт  или  организация

включва,  всяко  взаимодействие  служител-клиент  включва  три

едновременни процеса: действия, отношения и познания. 

 Действия   са  функционалните  аспекти,  т.е  всички

дейности, които служителят би трябвало да изпълнява в

името на клиента. Например, когато пътник се регистрира

в хотела, това включва трансформиране на резервацията

в регистрация, приемане на данните за госта, питане за

предпочитания и осигуряване на информация. 
 Отношението   представлява  личният  щрих  на

служителя,  положителната  или  отрицателната  нагласа,

която задава тона на емоционалната реакция на клиента

на  онова,  което  прави  служителят.  Дружелюбието  ,

любезността  и  уважението  са  често  срещани

характеристика на личното отношение.
 Познанията   се отнасят  до информацията  и  съветите,

които  клиентите  оценяват  като  „засилващи стойността”

на  преживяването  им.  Фактологичната  информация  е

компонентът, който обикновено се превръща в център на

вниманието  от  функционална  гледна  точка.   Съветите

обаче са ценни само като резултат от интерпретацията

на  информацията,  филтрирана  през  качествата  на

служителя. 

54 Кърт Кофман и д-р Габриел Гонзалес-Молина,2007 г.  „Следвай този път (Как най-великите 
организации на света постигат растеж чрез отключване и управление на човешкия потенциал)”, изд. 
„Класика и стил”
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Реновиране на преживяванията на клиентите

Серджо Зийман („Бизнес обновяваване ”, 2004г. – стр. 190)55

засяга  темата  за  различните  преживявания,  които  може  да

предизвикаме у клиентите. Според него едно преживяване може:

1) Да предложи лесен достъп

 Не е нужно да полагате големи усилия, за да получите, каквото

ви трябва
 Може да решите на момента

2) Да е социално, споделено преживяване

 Мога да разкажа на някого за него
 Извличам удоволствие, когато гледам, че и някой друг му се

наслаждава.

3) Да е интерактивно 

 Можете да го докоснете, почувствате, преместите, оформите и

ви осигурява обратна връзка

4)  Да е неочаквано

 Изненадва  ви,  не  е  това,  което  очаквате  (в  положителен

смисъл)

5) Да е персонализирано

 Може  да  бъде  разработено  специално  за  вас,  различно  е

всеки път

6) Да премахва отрицателното

55 Серджо Зийман, 2004 г., „Бизнес обновяване (Как да вземаме правилните решения)”, изд. „Локус 
Пъблишинг”, София
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 Може да ви развлече, кара времето да минава бързо

7) Да е динамично

 Може да бъде прекъснато, да бъде подобрено или не. 

В зависимост от вашия продукт или услуга, можете да предлагате

различни  преживявания  за  различните  клиенти  или  различни

преживявания за едни и същи клиенти, но по различно време. 

Процесът на успешната промяна на марката от сбор от прости

характеристики в истинско преживяване за клиента може да бъде

сложен, но си струва.  Има три основни стъпки, показани на фиг.1

Фиг.  4.1  Стъпки  за  успешната  трансформация  на

марката в преживяване за клиента.56

1)  Дефинирай  – Трябва да очертаете марката, целевата й група и

ползите, които тя предлага.

2)  Превърни  – Използвайте точките на контакт с клиентите, за да

успеете да превърнете марката в преживяване.

56 Източник: Серджо Зийман, 2004 г., „Бизнес обновяване (Как да вземаме правилните

решения)”, изд. „Локус Пъблишинг”, София
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3)  Осигури – Отговорете на очакванията на клиентите, действайте

бързо и постоянно отчитайте влиянието на вашите усилия. 

Как се управляват клиентите?

Възможността  да  управляваш  клиентите  си  ги  прави  по-

истински  и  по-интересни.  За   да  ги  управляваме  правилно,

изключително  важно  е  да  акцентираме  на  тях  като  отделни

личности,  да  ги  обслужваме  персонално  и  да  ги  караме  да  се

чувстват специално. 

Всяка  голяма  компания  разполага  с  база  данни  на  своите

клиенти. Идеалният подход е да ги „раздробим ”  на по-малки групи,

които бихме могли да управляваме.  Този метод е подходящ най-

вече  за  единични  начинания:  например  пускане  на  пазара  на

специфичен продукт, реклама по пощата, определено проучване. 

Добрите мениджъри имат способността да разпознават кои са

най-важните клиенти за компанията и умеят да ги управляват. Този

тип управление  е много ефективен, ако организацията ви е от такъв

тип,  в  която  малка  част  от  клиентите  носят  голяма  част  от

печалбата. Тези основни клиенти заслужават специално отношение

и ако им го дадете, ще пожънете успехи.  Мениджърите, заедно с

екипите си, могат да окажат персонално внимание на тези клиенти:

да им предложат съвет, да сключат индивидуални сделка и с тях и

да разработят нови услуги за техните нужди. 

Умните  организации  назначават  добре  обучени  мениджъри,

които притежават умения за съветване, организиране и сключване

на сделки с тези основни клиенти.  Фиг.4.2 представя качествата,

които трябва да притежава един такъв мениджър. 
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 Фиг. 4.2 Качества, които притежава умният мениджър.57

Умело използване на данните за клиентите

Детайлната  информация  за  пазара  и  клиентите  е

изключително ценна. Джереми Курди („Бизнес стратегия  ”, 2005г. –

стр. 202)58 предлага списък на най-съществените й компоненти: 

 Регистрация на навиците  за  покупка .  Това  ни  помага  да

определим колко често пазарува даден клиент, какви средства

харчи, как прави избора си и най-важното – какво избира да

купи.  Информацията  за  предпочитанията  на  клиента  при

покупката  позволява  на  организациите  да  градят  истински

практическа връзка с клиентите си, увеличавайки вероятността

за повторяем бизнес с тях. Освен това им дава възможност да

57 Източник: Рос Джей, 1999 г., „Хитрините на бизнеса: за клиентите”, изд. „Фокус”

58  Джереми Курди, 2005 г., „Бизнес стратегия (Ефективен процес на вземане на решения - пътеводител)”,
изд. „Класика и стил”, София
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предлагат  такава  гама  продукти,  която  е  най-близка  до

намеренията на клиента. 
 Увеличаване  на  специалните  оферти.  Анализът  на

промоциите  на  специалните  оферти  може  да  разкрие,  че

организацията не се нуждае от намаление на цените. Това от

своя  страна  може  да  премахне  „прахосаната”  печалба,

получаваща се, когато цената на дадена стока се намалява за

привличането  на  хора,  които  са  готови  да  платят  за  нея  и

съвсем  нормална,  нередуцирана  цена.  Анализът  може  да

покаже,  че  хората,  които  ще  оценят  тази  стока,  са  именно

онези, които само са чули за нея.
  Оптимизиране на възможностите за продажба, водещо до

повторяем  бизнес  и  увеличени  приходи  при  минимални

разходи. Свързана с горното положение е и способността да

се  възбуди  отклик  у  клиента  чрез  по-добро  насочване  към

точната група. Това се получава, когато сегашният или бъдещ

купувач на дадена стока е комбиниран с друга група за стока

със  спомагателна  роля.  Например,  ако  даден  клиент

преглежда предлаганите автомобили онлайн, на екрана му да

се появи реклама за изгоден финансов пакет. 
 Разработване на нови източници на приходи.  Подробните

сведения за клиента могат да разкрият нови,  непознати или

невъзможни до  момента  възможности  за  бизнес.  Например,

една туристическа агенция в Интернет преди е избягвала да

продава  съпътстващи продукти  –  от  застраховки  до  плажни

кремове  –  но  започва  да  прави  това,  тъй  като  отчита

потенциалното  разширяване  на  бизнеса  и  възможността  да

предлага повече продукти на по-широк кръг клиенти. 
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 Как да се справим с жалбите на клиентите?

Жалбите са вид обратна връзка, която получаваме от нашите

клиенти. Ако те не се оплакват, ние не можем да предсказваме или

променяме  тяхното  поведение.  Едно  от  най-трудните  неща,

свързани  с  жалбите  е,  че  не  знаем  колко  клиенти  никога  не  ни

казват дали са доволни. 

Когато клиентът,  направил оплакването е доволен от нашия

отговор, той ще сподели с много малък процент неприятната случка

и ще е доброжелателен, когато разказва за нея. Затова, начинът, по

който  отговаряме  на  жалбите  има  огромно  въздействие  върху

купувача и е твърде вероятно той отново да се върне при нас. 

 Загубата  на  клиент  заради  неговото  недоволство  има  най-

различен  отзвук.  Не  само  че  сме  загубили  клиент,  но  нашият

конкурент  е  спечелил  нов.   За  да  можем  да  отреагираме  на

недоволството на клиентите и да предотвратим загубата им, трябва

да  ги  насърчим  да  се  оплакват,  когато  нещо  не  им  харесва.

Клиентите  трябва  да  имат  възможно  най-голяма  свобода,  за  да

изкажат  факторите,  които  са  причина  за  тяхното  недоволство  –

приканвайте  ги  да  ви  се  обаждат,  да  ви  пишат,  да  ви  изпращат

съобщение по електронната поща или да ви посетят на място във

вашите офиси.

Отговорът  на  оплакването  трябва  да  бъде  ефективен  във

всяко  отношение.  Оплакванията,  направени  във  въпросниците  и

картите  за  обратна  връзка,  трябва  да  получат  отговор,  а
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специалната телефонна линия трябва да бъде обслужвана на живо,

а  не  от  телефонен  секретар.  Клиентът  трябва  да  разбере,  че

оплакването му е било важно за нас и сме дали най-доброто от себе

си , за да се справим с възникналия за него проблем.

Как да спечелим нови клиенти?

Печеленето  на  нови  клиенти  е  изключително  важно  за

утвърждаване на позициите на пазара и за разрастването на всеки

един бизнес.  Преди обаче да търсим нови клиенти,  трябва да се

убедим,  че клиентите,  които имаме са доволни и имат възможно

най-голяма  полза  от  нас.  Така  новите  клиенти  ще  получат

обслужване, което вече им предоставя това, което искат и повишава

тяхната лоялност много бързо.

 Независимо от естеството на бизнеса съществуват  няколко

етапа, през които трябва да минем, за да спечелим нови клиенти,

като през цялото време трябва да се съобразяваме с разходите,

необходими за това. В най общ вид Рос Джей (1999г.)    определя

шест стъпки за привличане на нови клиенти:

 Определете своите клиенти
  Опишете настоящите си клиенти
  Набележете бъдещите си клиенти
 Планирайте своя подход
 Осъществете контакт
 Създайте нов клиент
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Трябва  да  преминете  през  тези  етапи,  ако  искате  да

спечелите нови клиенти с възможно най-малък разход на средства и

след като сте ги спечелили, остава умението да ги задържите. 

Всеки  един  от  нас  ежедневно  влиза  в  ролята  на  клиент

многократно. Клиенти е имало, има и винаги ще има. В динамично

развиващият  се  свят,  в  който  живеем,  техните  (а  и  нашите)

изисквания  за  качествено  обслужване  постоянно  се  увеличават,

както се увеличават и възможностите те да бъдат удовлетворени. 

Ако искаме да се утвърдим като лидери на пазара, трябва да

покажем на клиентите  си,  че нашето предложение е по-добре от

това на конкурентите ни, че могат да ни се доверят, че гледаме на

проблемите  като  на  предизвикателства  и  че  за  нас  техните

потребности  са най-важни.

За  да  спечелим  клиенти  за  цял  живот,  трябва  да  им

предложим продукт, който отговаря  на желанията им и предизвиква

усмихва  на  лицата  им,  защото  ако  умеем  да  правим  хората

щастливи, те ще се върнат при нас. 

Ако бизнесът е игра на карти, то клиентите са най-силният коз,

а  в  тази  игра  победата  е  най-важна,  затова  питайте,  гледайте

търсете  какво  повече  може  да  направите  за  вашите  клиенти  и

вярвайте, че те ще оценят усилията ви и ще ви се отплатят! 
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Измервания, свързани с клиентската лоялност

Лъчезара Котева

Всяка компания се стреми към повече и по-лоялни клиенти.

„Повече  клиенти”  в  общия  случай  означава  повече  продажби  с

всички произтичащи от това следствия за финансите на компанията.

Но  придобиването  на  нови  клиенти  струва  пари.  Изчисленията

показват,  че в зависимост от продуктовата категория и пазарната

ситуация придобиването на един нов клиент струва от 7 до 22 пъти

повече от задържането на един настоящ клиент. От своя страна „по-

лоялни клиенти” означава поне няколко неща: по-сигурни продажби

(поведенческата  лоялност  се  заключава  до  редовни  покупки  от

страна на лоялните клиенти); по-малко разходи за клиентската база;

популяризиране на марката по линия на споделяне достойнствата ù

от  лоялните  клиенти  спрямо  настоящи  неклиенти.  Отдавна  е

емпирично доказано, че едното (повече нови клиенти) и другото (по-

голямо  равнище  на  лоялност)  вървят  ръка  за  ръка,  в  смисъл

увеличаването на едното става заедно с увеличаването на другото

(заедно,  но  не  непременно  вследствие).  Съществуват  различни

категории лоялност. 

В тази разработка се представя и обсъжда матрицата на Дик и

Бейсю за класификацията на различните форми на потребителската

лоялност. Представят се формите на лоялността и се илюстрират с

практически пример. Проверява се валидността на матрицата въз

основа на реални емпирични данни за българския пазар. Взема се
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критично отношение към концептуалните рамки на матрицата и се

подчертават нейните достойнства главно като практично средство

за  класификация  на  потребителите  според  отношението  им  към

марките.

В  научната  литература   маркова  лоялност  и  потребителска

лоялност обикновено се използват като синоними. Вероятно най -

точното  наименование,  но  за  съжаление  твърде  дълго,  е

потребителска  лоялност  към  марката.  То  посочва  обекта  на

лоялността  (марката),  субекта  на  лоялността  (потребителя)  и

отношенията между тях (лоялността).

Понятието „потребителска лоялност“

Лоялността като привързаност и повтарящи се покупки

Според  А.  С.  Дик  и  К.  Бейсю  потребителската  лоялност  е

функция  на  два  фактора (Dick,  A.  and  Basu,  K.,1994,  p.99-113).

(1)привързаност, т.е. какво потребителят мисли и чувства за даден

продукт или услуга, и (2) повтарящо се потребление и/или покупки.

Тук  е  мястото  да  отбележим,  че  двуизмерната  концепция  за

потребителската  лоялност,  обединяваща  поведенчески  и

отношенчески  елементи,  чиито  най-значими  представители  са

Джейкъби и Чеснът,  е  всъщност оригинално предложена за пръв

път от професор Дей (Day, G., 1969, p. 29-35 ) през вече далечната

1969г.  Различни  модификации  на  тази  двуизмерна  структура  са

правени от едни от най-известните учени в областта на маркетинга.

Но още преди това - в продължение на три десетилетия, лоялността

се възприема и описва в литературата като многомерно понятие. 
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Моделът на Дик и Бейсю се цитира като една от най-добрите

концептуализации  на  комбинирания  ефект  на  отношение  и

поведение.  Той  се  възприема  като  образец,  що  се  отнася  до

потребителската  лоялността.  Типологията,  която  авторите

създават, намира широко приложение в областта на маркетинга и

стратегическото планиране. На базата на маркетингови проучвания

са  направени  и  изводите  за  нейната  валидност  и  приложимост.

Авторите сочат, че привързаността се дължи на две обстоятелства:

степен  на  предпочитание  (степента  на  потребителска  убеденост

относно  качествата  на  даден  продукт  или  услуга)  и  степен  на

възприемана  продуктова  диференциация  (колко  значимо  е  за

потребителя  отличаването  на  продукта  или  услугата  от

алтернативите).  Нивото  на  привързаност  е  най-високо,  когато

купувачът чувства силно предпочитание към определена марка, и то

е  в  комбинация  с  висока  степен  на  възприемана  продуктова

диференциация. Дик и Бейсю обясняват, че когато се направи крос

класификация  между  висока  и  ниска  степен  на  привързаност  и

висока  и  ниска  степен  на  повтарящо  се  поведение,  ясно  се

разграничават четири типа лоялност.

Тези изводи навеждат на мисълта, че дори лоялността, както

повечето  неща  в  живота,  се  степенува.  В  таблицата  по-долу  са

подредени видовете лоялност,  като привързаността  расте  отляво

надясно, а повтарящите покупки нарастват от горе надолу. 

Строго погледнато,  изхождайки по същество от разбирането

на Джейкъби и Честнът, което, опростено казано, се свежда до това,

че  лоялност  означава  редовни  покупки  плюс  отношение  на

предпочитание към дадена марка (т.е. релация от вида „и-и”), Дик и
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Бейсю  със  стъпката  да  разглеждат  лоялността  като  функция  на

поведението  (покупките)  и  отношението  (предпочитанието  към

марката) като класификация по същество се отдалечават от това

разбиране. Приведената матрица, както се вижда от изложението

по-долу,  описва  две  форми  на  „лоялността”,  които  са  изградени

върху  релацията  от  типа  „или-или”:  латентната  и  инерционната.

Налице е и особена „форма” – липса на лоялност (релацията е от

типа  „и-и”,  но  означава,  че  купувачът  нито  харесва,  нито  купува

марката).

Категории на потребителска лоялност

На матрицата на Дик и Бейсю, въпреки посочената слабост,

трябва  да  се  гледа  като  на  полезно  средство  главно  поради

класификационната ù функция: тя определя и разделя управленски

смислено потребителите по отношение на марките. Следва кратко

представяне на четирите категории от клетките на матрицата.

Фиг.4.1 Категории на потребителската лоялност по Дик и Бейсю

Привързаност

Повтарящо  се

поведение

Липса на лоялност Латентна лоялност

Инерционна лоялност Премиална лоялност

 Липса на лоялност

Поради  различни  причини  някои  потребители  не  развиват

лоялност към определени продукти или услуги. Например управител

на агенция за маркетингови и комуникационни решения ходи при

кой да е фризьор, стига да му е на път, да не чака и да не струва
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повече  от  5  лева.  Рядко  ходи  при  един  и  същ  фризьор  два

последователни  пъти.  За  него  подстригването  си  е  просто

подстригване (продуктът не се възприема като брандиран). Това е

пример за ниска привързаност и липса на повтарящо се поведение.

Ако говорим открито,  бизнесът трябва да избягва да инвестира в

нелоялни купувачи, тъй като: (1) те вероятно никога няма да станат

лоялни купувачи, или (2) ако се съумее да бъдат направени такива,

това  би  станало  на  неприемливо  висока  цена  (пределната

„полезност”  от  придобиването  на  такъв в  клиент би  надхвърлила

пределните разходи за това), или (3) най-вероятно скоро след като

са станали лоялни, могат да минат отново в другия лагер. 

 Инерционна лоялност

При ниско ниво на привързаност към даден продукт или услуга

в  комбинация  с  висока  степен  на  повторни  покупки  говорим  за

инерционна лоялност. Този потребител купува по навик. Лоялността

от  тази  категория  се  характеризира  с  типа  пазаруване  „защото

винаги  сме го  използвали”  или „защото е удобно”.  С други  думи,

липсва  отношение,  нагласа  (не  е  без  значение  дали  в  миналото

такива са били налице и доколко те могат да бъдат задействани

понастоящем или  в  бъдеще,  но  това  е  друг  въпрос).  Водещи за

покупката са ситуационни фактори. Тези купувачи чувстват някакво

удовлетворение  или  поне  не  са  неудовлетворени.  Този  вид

лоялност е типична за често купуваните продукти и услуги; може да

се илюстрира с клиентите на бензиностанцията надолу по улицата,

фотото  в  магазина  на  ъгъла  и  обущаря  в  съседния  блок.  Тези

клиенти  са  готови  за  сграбчване  от  конкурентите,  които  са  в

състояние  да  демонстрират  видимо  предимство.  Възможно  е
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инерционната  лоялност  да  прерасне  в  по-висока  форма  на

лоялност. За целта е необходимо да се ухажват клиентите и да се

работи в посока на увеличение на тяхната възприемана позитивна

диференциация,  която тя или той имат за продукта или услугата,

сравнени  с  останалите.  Например  обущарят  може  да  предложи

връщане  на  обувките  в  дома  на  клиента  или  удължено  работно

време, така че след работа човек да може да се отбие за услугата.

 Латентна лоялност

Добро  отношение  (нагласа)  в  комбинация  с  ниско  ниво  на

повтарящи  се  покупки  са  знак  за  висока  латентна  лоялност.  В

случаите,  когато  имаме латентна лоялност,  по-скоро ситуационни

причини  са  определящи  за  поведението  на  потребителя,  а  не

неговото  отношение  (нагласа)  към  марката.  Например  в  една

семейна  двойка  жената  много  обича да  хапва пица,  но  мъжът  е

против тази храна. Той предпочита традиционната кухня. Жената си

има  любима  пицария,  намираща  се  съвсем  близо  до  дома  им.

Въпреки че тя е голям почитател на пиците, те изключително рядко

ходят  там.  Предпочитат  ресторанти,  предлагащи  храна,  която  и

двамата харесват. Ако има информация за ситуационните фактори,

водещи  до  латентна  лоялност,  бизнесът  би  могъл  да  приложи

стратегия, която да помогне да се справят с тях. За пицарията това

би могло да бъде прибавянето на няколко национални ястия към

менюто, за да привлече такива клиенти като двойката, описана по-

горе, впрочем както се прави вече на немалко места и у нас.

 Премиална лоялност 

Премиалната  лоялност,  най-желаната  от  четирите  вида,  се

наблюдава,  когато  има  едновременно  висока  степен  на
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привързаност  и  повтарящи  се  покупки.  Това  е  предпочитаната

лоялност за всички клиенти на всички видове бизнес. Най-високата

степен на предпочитание е, когато хората са горди от откриването и

употребата на продукта и изпитват удоволствие да споделят своето

знание с познати и приятели. Като пример за премиална лоялност

можем да дадем отношението на много жени към кремовете Nivea.

Лоялните  на  тази  марка  потребителки  постоянно  разказват  на

приятелки  и  познати  колко  са  доволни  от  козметичния  и

здравословен ефект на продукта,  колко често го ползват,  отколко

време го ползват, как са били приятно изненадани, когато за първи

път са го ползвали,  от какви добри съставки и от фирма с каква

репутация  се изработва и т.н.  Тези  потребители се превръщат в

подвижна  и  говореща  реклама  на  продукта  или  услугата,  като

постоянно я препоръчват на други. Премиалната лоялност е още по-

силно изразена в категорията на дълготрайните стоки. Пословични

са  примерите  (главно  сред  мъжете,  но  след  2000г.  и  сред  по-

младите  и  с  по-високо  социално положение жени)  за  лоялността

към марките автомобили. При тях премиалната лоялност нерядко

стои в основата на създаването на потребителски митове и легенди

за марката. 

Разширена дефиниция на понятието „потребителска лоялност”

Понятието „потребителска лоялност” е едно от най-възловите

за  съвременния  маркетинг.  Неговите  теоретическа  и  практическа

значимост  са  го  направили  обект  на  множество  изследвания,  а

оттам и  фокус  на  едни  от  най-съдържателните  научни  дискусии,

които не заглъхват повече от половин век. Тези дискусии оформиха

няколко централни въпроса, около които се въртят опитите да се

достигне  до  достатъчно  добри  концептуална  и  операционални
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дефиниции на потребителска лоялност и да се изградят на тяхна

основа съответните метрики и методики за нейното измерване. От

особено  значение  сред  тях  както  в  теоретически,  така  и  в

методологически  план  е  въпросът  за  онтологическия  статус  на

лоялността:  Поведенчески,  отношенчески  или  поведенческо-

отношенчески феномен е тя? 

 Фактът на редовното купуване на една или няколко марки за

относително дълъг период от време достатъчен ли е за да се

твърди, че е налице лоялност? 
 Не трябва ли към този  факт да  се  прибави и  благосклонно

отношение  към  тази  марка  или  марки,  в  смисъл  някакво

предпочитане пред останалите, които са налице и са достъпни

на пазара, по-голямо харесване в сравнение с другите и пр.?
 Може ли да  се  твърди,  че  ако  е  налице само положително

отношение  или  отношение  на  предпочитание  към  дадена

марка,  но  не  са  налице  трайни  покупки  от  тази  марка,  има

скрита,  потенциална  или  латентна  „лоялност”?  Въпроси  от

този  род дешифрират  центъра на  дебат.  Възприемането  на

една  от  трите  алтернативи  (лоялността  като  поведенчески

феномен,  лоялността  като  отношенчески  феномен  и

лоялността като смесен поведенческо-отношенчески феномен)

има  дълбоки  последствия  по-нататък  върху  мерките  на

лоялността,  които  ще  бъдат  използвани,  и  прилаганите

методики за измерване стойностите на тези мерки.

Според  Американската  маркетингова  асоциация (American

Marketing  Associaton,) потребителската  лоялност  е  „ситуацията,  в

която  потребителят  в  по-голяма  част  от  покупките  си  за  дълъг

период  от  време  купува  продукт  или  услуга  на  един  и  същ
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производител  и  не  купува  от  останалите  многобройни

производители  на  пазара  в  рамките  на  категорията”  или  още

„степента, в която един потребител купува постоянно една и съща

марка в рамките на един продуктов клас”. Това разбиране гравитира

към поведенческата концепция за лоялността. Трябва да направим

уговорката,  че тя не е непременно неправилна, въпросът е в кои

случаи е правилна и в кои не.  Ако става дума за бързооборотни

потребителски  продукти  с  достъпни  за  масата  от  потребителите

цени и широка дистрибуция (паста за зъби, прах за пране, тоалетен

сапун  и  др.),  зад  поведенческата  лоялност  обикновено  стои  и

отношенческа  такава.  При  голяма  част  от  дълготрайните

потребителски  продукти  обаче  е  налице  разминаване  между

поведенческа  и  отношенческа  лоялност  (харесваш  Мерцедес,  но

купуваш Шкода, защото тя ти е по джоба).

В  опита  си  да  дефинира  концептуално  понятието  професор

Дейвид  Аакер  пише,  че  „лоялността  към  марката  отразява

склонността  на  даден  потребител  да  премине  към  друга  такава,

особено  ако  тази  марка  има  промяна  в  цената,  продуктовите

характеристики, комуникацията или дистрибуцията” (Aaker, David A.,

1991,  p.  39.). В  тази  оригинална  дефиниция  на  Аакер  прозира

отношенческа  ориентация:  „склонността  да  се  премине”  е

отношение, което не е консумирано като действие (преминаването

към  друга  марка).  Като  че  ли  най-разпространено  и  най-широко

споделено е разбирането на Джейкъби и Честнът  (Jacoby,  J.  and

Chestnut,  1978.).  Според  тяхната  концептуална  дефиниция

лоялността  към  марката  е  пристрастен  поведенчески  отговор,

изразен във времето от единица вземаща решения, отнасящ се до

една или повече алтернативни  марки  измежду набор от  подобни
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марки,  и  е  функция  на  психологични  (вземане  на  решение,

оценяване)  процеси.  Това  разбиране  се  гради  върху  идеята,  че

лоялността  е  поведенческо-отношенчески  феномен.  От  това

разбиране до разбирането, че потребителската лоялност е функция

на отношение и  поведение едновременно има една крачка.  Една

крачка, но с особено значение за класификацията на поведението

на  потребителите  в  дадена  продуктова  категория.  Тази  крачка  е

направена  от  професорите  по  потребителско  поведение  от

Тексаския университет Дик и Бейсю. 

Измервания, свързани с лоялността

Същност на измерванията

Темата  за  измерване  на  потребителската  лоялност  е  в

полезрението на изследователите повече от половин век. Дебатите

по  нея  периодично  се  разгарят  и  затихват.  Те  се  отнасят  до

концептуалното дефиниране на понятието, до операционализацията

му,  до  приложението  на едни  или  други  методи  за  измерване  в

различни познавателни ситуации и т.н. В настоящата разработка ще

направим опит за класификация на различните мерки за измерване

на потребителската лоялност. За целта използваме критериите на

Джейкъби  и  Чеснът  (J.  Jacoby  and  R.  Chestnut,  1978,  p.  80-81.),

съдържащите  с  в  тяхното понятийно  определение  на

потребителската  лоялност,  според  което  тя  е пристрастен

поведенчески  отговор,  изразен  във времето от  единица вземаща

решения,  отнасящ  се  до  една  или  повече  алтернативни  марки

измежду  набор  от  подобни  марки,  и  е  функция  на  психологични

процеси (вземане на решение, оценяване и пр.). 
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Всички операционални методи могат да бъдат класифицирани

в четири групи на основата на два аспекта: отношенчески – срещу

поведенчески мерки и марково ориентирани – срещу ориентирани

към индивида мерки.

Първи аспект - поведенчески срещу отношенчески мерки

Повечето  от  операционалните  мерки  могат  да  се

категоризират като поведенчески или отношенчески в зависимост от

тяхното ударение върху процеса на купуване или върху когнитивния

компонент.  Тяхната популярност  варира  във  времето  и  сред

изследователите,  тъй  като  двете категории  имат  своите  силни  и

слаби страни. В таблицата по-долу те са представени нагледно.

Фиг.4.2  Поведенчески  и  отношенчески  мерки  на

потребителската лоялност59

Предимства Недостатъци

Поведенчески

мерки

• Основават се на 

действителноповедение

• Не са инцидентни

•Лесно се събират данните

• Повторното купуване

не се разграничава от 

лоялност към марката

• По-чувствителни към

краткосрочни течения

• Трудно се определя 

правилната единица

Отношенчески • Повторното купуване се • Не е гарантирано 

59 J. Jacoby and R. Chestnut, Brand Loyalty:  Measurement and Management (N.Y.: John Wiley &

Sons, 1978), p. 80-81  
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мерки разграничава от лоялност 

към марката

• По-малко чувствителни 

към краткосрочни течения

• Лесно се определя 

правилната единица

действителното 

представяне на 

реалността

• Инцидентни

• Трудно се събират 

данните

Поведенческите мерки дефинират потребителската лоялност

от  гледна  точка  на  действителните  покупки,  извършени  за

определен  период  фокусирайки  се  по  този  начин  върху

“пристрастен  поведенчески  отговор”  и  “изразен  във  времето”  от

понятийното  определение.  Техните предимства са:  базират се на

действителни покупки, които направо се свързват с постиженията и

съществуването на фирмата; не е възможно да бъдат инцидентни,

тъй  като  обикновено  се  основават  на  поведение  в  рамките  на

някакъв  период  и  относително  по-лесно  се  събират  данните,  в

сравнение с отношенческите данни. 

Най-голямото ограничение на поведенческите мерки е, че те

не правят разграничение между повторно купуване и потребителска

лоялност,  и  следователно  могат  да  съдържат  мнима  лоялност.

Нещо повече, въпреки че поведенческите данни са възможно най-

точното представяне на минало поведение,  те  не са непременно

най-доброто представяне, що се касае бъдещо поведение, особено

при  променящи  се  обстоятелства (G.  Day,  A.  Shocker,  and  R.

Srivastava, 1979, p. 8-19).

По-специално,  поведенческите  мерки  са  чувствителни  към

краткотрайни  колебания,  причинени  например  от  факта,  че
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предпочитаната  от  потребителя  марка  временно  не  е  налична  в

магазина.  И  накрая,  трудно  е  да  се  избере  точната  единица,

вземаща решения за покупка, тъй като не се събира информация в

този насока и за конкретно поведение. 

Обратно,  отношенческите  мерки  са  в  състояние  да

разграничат лоялност към марката от повторно пазаруване. Те се

базират на изразени предпочитания, обвързаност или намерение за

покупка  на  потребителите,  подчертавайки  по  този  начин

познавателния елемент на потребителската лоялност. Използвайки

отношенческите мерки, е по-лесно да се избере точната единица,

вземаща  решение  за  покупка.  Те  обикновено  се  базират  на

допитвания и в този случай е по-вероятно да се получи информация

от  вземащия  решение,  отколкото  от  купувача,  чрез  задаване  на

въпроси  на  точния  човек.  Накрая,  те  ни  дават  поглед  върху

мотивацията за поведението, свързано с потребителския избор. И

тази  мотивация  е  малко  вероятно  да  е  повлияна  от  редки

краткотрайни колебания. 

В същото време отношенческите мерки не могат да представят

точно реалността, тъй като те не са базирани на истински покупки.

Възможно  е  при  задаването  на  въпросите  от  изследователя

потребителят да рационализира избора си и да оценява марките,

дори  когато  няма  категорично  оценяване  в  реална  ситуация  на

пазаруване.  Нещо повече, известно е,  че други променливи, а не

отношенческите,  могат  да  влияят  върху  действителните  покупки.

Например даден човек може да има предпочитания към маратонки

Nike, но да не си купува тази марка поради парични ограничения. От

това следва,  че валидността на отношенческите мерки зависи от
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силата  на  връзката  отношение-поведение.  Нещо  повече,

отношенческите  мерки  често  се  базират  на  данни,  свързани  с

конкретен момент от време. Тяхната инцидентна природа би могла

да  бъде  смекчена  чрез  събиране  на  отношенчески  данни  за  по-

дълги  периоди,  но  цената  на  такова изследване  би била  твърде

висока.

 Втори аспект - марково ориентирани срещу ориентирани към 

индивида мерки

Лоялността към марката е резултат от съзнателната, а както

се оказа напоследък и несъзнателна информационна обработка, на

характеристиките  на  марката  от  страна  на  потребителя.  Оттук,

потребителската лоялност може да се разглежда като притежание

на  марката марковите  характеристики,  например  марка  маргарин

Калиакра “има” 53% лоялност) или може да се възприема по-скоро

като характеристика на съответните потребители, които обработват

тази информация (D. Aaker, 1991, p.76). От тези редове следва, че

мерките  на  потребителската  лоялност  може  да  се  класифицират

съответно като марково ориентирани и ориентирани към индивида.

Това  разделение  невинаги  е  така  ясно,  както  това  между

поведенческите и отношенческите мерки и дори някъде някои мерки

могат  да  се  срещнат  като  марково  ориентирани,  които  на  друго

място са определени като ориентирани към индивида.

 В  случай  че  се  използват  марково  ориентирани  мерки,  за

всяка  марка  се  извлича  стойност  на  потребителската  лоялност.

Разликите в лоялността между отделните индивиди са с по-малка

степен  на  важност  и  данните  се  сумират  без  оглед  на

индивидуалността.  С тези  мерки е  възможно да  се сравняват  на
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марки,  както  и  да  се  изследва  влиянието  на  съответните

маркетингови стратегии върху последвалата лоялност към марката.

Но те са подходящи в по-малка степен за изследване на влиянието

на  индивидуалните  характеристики  върху  потребителската

лоялност.  Нещо  повече,  могат  да  възникнат  проблеми  със

съвкупността,  в  случай  че  потребителите  са  хетерогенни  по

отношение на предпочитанието към определена марка. Ако това не

се  вземе  под  внимание,  получените  изчисления  ще  бъдат

изкривени. 

От  друга  страна,  ако  се  използват  мерки,  ориентирани  към

индивида, се оценява лоялността на всеки отделен потребител и не

е от особена важност към коя определена марка е лоялен човек. По-

нататък можем да разграничим мерки, ориентирани към индивида,

които определят количествено потребителската лоялност в рамките

на  дадена  продуктова  категория  и  мерки,  ориентирани  към

индивида, които третират потребителската лоялност като основна

характеристика на потребителя. Тази информация би могла да се

използва за сегментиране на потребителите или за изучаване на

влиянието на определени характеристики върху потребителя, като

например  иновативност,  избягване  на  риска  или  склонност  към

пазаруване,  както  и  върху  лоялността  към  марката.  Тъй  като  се

отделя малко внимание на определени марки, тези мерки са малко

подходящи за правене на сравнения между марките.

 На  база  казаното  дотук,  можем  да  разграничим  четири

основни категории за измерване:
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 Марково  ориентирани  отношенчески  мерки  (например

делът  на  потребителите,  които  възнамеряват  да  купят

прах за пране Савекс при следващото си пазаруване);
 Ориентирани  към  индивида  отношенчески  мерки

(например резултатът от скалата “съгласен-несъгласен” с

твърденията:  “Обичам  да  се  придържам  към  известни

марки”);
 Марково  ориентирани  поведенчески  мерки  (например

частта на повторно купилите прах Савекс);
 Ориентирани  към  индивида  поведенчески  мерки

(например човек е лоялен към определена марка прах за

пране, ако купува само една и съща марка в повече от

половината от случаите, в които купува прах за пране).

Тези четири категории са представени схематично в Таблица 4.3.

Фиг.4.3. Основни категории и мерки за измерване на лоялността

Поведенчески Отношенчески

Марково

ориентирани

• Мерки, които 

използват изявени 

намерения или 

предпочитания за 

покупка

• Мерки за 

привързаност.

• Мерки, базиращи се

на агрегирани данни

• Мерки, базирани на 

агрегирани матрици 

на смяната

• Мерки, на основата 

на пазарни дялове

• Мерки на ниво 

индивид

Ориентирани  към • Мерки на ниво • Мерките “дял от 
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индивида продуктова категория

• Общи мерки

покупките”

• Мерки 

“последователност 

на покупките”

Марково ориентирани отношенчески мерки

В тази категория попадат:

 Мерки,  които  използват  изявени  намерения  за  покупка  или

изявени предпочитания;
 Мерки,  използващи  привързаността  като  индикатор  на

потребителската лоялност.

Разликата  между  тези  подгрупи  е,  че  първата  мери  планирано

поведение,  докато  втората  мери директно  един  основен  елемент

или компонент на отношенческата лоялност .

Мерки, които използват изявени намерения или предпочитания за

покупка

Един  лоялен  купувач  е  склонен  да  предпочита  точно

определена марка и има намерение да купи тази марка при своите

бъдещи пазарувания. Това е дало идея на някои изследователи да

използват  мерки,  базиращи се  на  изявени  предпочитания или на

намерения за покупка, което от своя страна е дало възможност да

се  получи  пропорцията  на  хората,  предпочитащи  дадена  марка.

Най-ранният  опит  количествено  да  се  определи  потребителската

лоялност по този начин е направен от Гест, който задава въпроса

“Коя марка предпочитате?” (L. P. Guest, 1942, p.180-186.)
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След  това  подобни  мерки  започват  да  се  използват  доста

често в маркетинговата изследователска практика. Техният основен

недостатък  е,  че  те  само  посочват  тенденция  да  се  купува

определена  марка  и  следователно  могат  да  бъдат  само  слаб

показател както за действителното поведение,  така и за скритата

маркова  лоялност.  Предимствата  са,  че  лесно  се  интерпретират,

лесно  се  събират  данни  за  тях,  това  става  за  кратък  период  и,

следователно,  могат  да  бъдат  подходяща  алтернатива,  когато

данни от действителните покупки се получават трудно (например в

случай  на  дълготрайни  стоки  с  дълъг  период  между  отделните

покупки)  или  стойността  на  данните  за  действителни  покупки  на

бързо  оборотни потребителски  продукти  е  висока.  Следователно,

въпреки че теоретичната основа на тези мерки е слаба, те могат да

бъдат доста полезни за практически цели.

Мерки за привързаност

Както  посочихме  в  дискусията  относно  понятийното

определение,  привързаността  към  една  марка  е  необходимо

условие за лоялността. Следователно изглежда логично една марка

да може да се оцени посредством нивото на привързаност към нея.

За да се получи марково ориентирана мярка, се изчислява броят на

привързаните купувачи или средното ниво на привързаност.

 В маркетинговата литература се срещат различни подходи за

операционализиране  на  привързаността.  Сред  тях  са  директните

рейтинги на Трейлър, както и индиректни подходи, като например

степента, в която човек би препоръчал продукта на други хора (M. B.

Traylor,  1981,  p.51-56).  Сравнени  с  други  отношенчески  мерки,

мерките за измерване на  лоялността чрез привързаността са по-
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добри.  Те  включват  един  допълнителен  елемент  на  понятийното

определение,  а  именно  –  функцията  на  психологическия  процес.

Също така връзката между привързаност и поведение е по всяка

вероятност по-силна. 

Ориентирани към индивида отношенчески мерки

Могат  да  се  разграничат  две  категории  на  ориентирани  към

индивида отношенчески мерки:

 Мерки, които определят потребителската лоялност в рамките

на определена продуктова категория;
 Мерки, които определят потребителската лоялност като обща

характеристика на индивида.

Когато  се  използват  общи  характеристики,  не  се  упоменават

отделни  марки.  Обратното,  мерки  на  ниво  продуктова  категория

ясно формулират оценката на определен брой марки.

Мерки на ниво продуктова категория

Представител  на  тази  категория  е  мярката,  разработена  от

Джейкъби,  която  се  радва на  голямо внимание  в  маркетинговата

литература  (J.  Jacoby,  1971,  p.25-31).  Основната  идея  е,  че

отношението  на  човек  към коя  да  е  марка  варира  от  абсолютно

приемливо до абсолютно неприемливо. Ако се увеличава броят на

приемливите  марки,  по-вероятно  е  да  се  появи  склонност  за

преминаване  към  друга  марка  и  човек  става  лоялен  в  по-малка

степен. Очаква се индивид 1 да е по-лоялен от индивид  2, тъй като

само една марка е приемлива за него и е много вероятно той да я

купува  при  всяко  пазаруване.  При  този  подход  потребителската

лоялност може да бъде оценена чрез:
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 броя на марките в областта на приемливите;
 разстоянието  между  областите  на  приемливите  и

неприемливите, което се увеличава, когато лоялността е

по-силна.

Методът  на  Джейкъби  включва  процес  на  оценяване  от

индивида  и  предполага  лоялност  към  много  марки.  Той  обаче

изисква  скъпа  и  времеемка  процедура  по  събиране  на  данни,

особено  ако  броят  на  изследваните  марки  е  относително  висок.

Мярката  изглежда  доста  чувствителна  към  вида  на  избраните

марки.  Например процесът на оценяване на марките може да се

замъгли, ако неизвестни марки се вземат под внимание, тъй като

вероятността  да  се  посочат  като  приемливи  е  доста  малка.

Следователно  неизвестни  марки  рядко  попадат  в  областта  на

приемливите,  но  това  по-вероятно  е  поради  непознатост,  а  не  в

резултат на действително оценяване.

Общи ориентирани към индивида отношенчески мерки

Общите  ориентирани  към  индивида  отношенчески  мерки

разглеждат  потребителската  лоялност  основно  като  личностна

характеристика.  Потребителската  лоялност  в  този  случай  се

разглежда  не  основно  като  резултат  от  оценяване  на  определен

набор  от  марки,  а  като  следствие  от  потребителската

индивидуалност  и  стил  на  вземане  на  решение.  В  този  случай

потребителската  лоялност  се  оценява  чрез  група  твърдения,

относно индивидуалното поведение, а не конкретни марки. Пример

за  този  подход  е  методът  на  Раджу  (P.  Raju,  1980,  p.  272-282).

Неговият  инструмент  за  мерене  включва  твърдения  като:  “Ако

харесвам  дадена  марка,  рядко  ще  прибягна  към  друга  марка”  и
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“Омръзва  ми  да  купувам  едни  и  същи  марки,  дори  ако  са

качествени”. В зависимост от степента на съгласие или несъгласие

с подобни твърдения, се получава резултат за всеки индивид и този

резултат се тълкува като обща мярка на потребителската лоялност.

Мерките  в  тази  подгрупа  сравнително  лесно  се  прилагат  и

дават  направо  количествена  характеристика  на  потребителската

лоялност като отличително качество на личността.  Те са полезни

при изследване на влиянието на характеристиките на потребителя

върху потребителската лоялност и в случаите, когато имаме работа

с нови продукти,  за  които не  е  ясно кои хора е  най-вероятно да

станат лоялни към марката. Разбира се, някой може да попита дали

всъщност е правилно да се третира потребителската лоялност като

обща характеристика.  Проблемът е,  че когато  някои потребители

претендират,  че  са  по-лоялни  от  други,  много  други  променливи

(например познаването на продуктовата категория от потребителя)

също  влияят  върху  тяхното  поведение.  Тъй  като  те  не  познават

всички  продуктови  категории  в  достатъчно  голяма  степен,

потребителската  лоялност  може  да  е  различна  за  отделните

продуктови категории. В този случай валидността на предсказване

на тези общи мерки може да се окаже ограничена. И последният

недостатък е, че оценяването и изборът на определен брой марки

не е включен, на което в повечето случаи са посветени приложните

изследвания.

Поведенчески мерки, ориентирани към марката

Нека  сега  се  съсредоточим  върху  марково  ориентирани

поведенчески  мерки.  Разграничаваме  две  подгрупи  на  база  на

изискуемите данни:
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 Мерки, базиращи се на агрегирани данни;
 Мерки, основаващи се на данни на ниво индивид.

Мерки, базиращи се на агрегирани данни

Агрегирането  на  индивидуалните  данни  е  често  използван

начин  за  получаване  на  мерки  за  лоялността,  ориентирани  към

марката.  Ще  разгледаме  мерки,  базиращи  се  на  дви  вида

агрегирани данни, а именно матрици на смяната и пазарни дялове.

Мерки,  базирани  на  агрегирани  матрици  на  смяната.

Потребителската лоялност може да се измери количествено като се

разграничат последователните актове на покупка и се наблюдава

кои марки се купуват. Ако индивидът се придържа към едни и същи

марки, можем да заключим, че той е лоялен към тях. Тази идея е в

основата  на  измерването  на  лоялността,  получаващо  се  от

агрегирани  матрици  на  смяната.  При  опростен  сценарий  с  две

марки,  матрицата  на  смяната  показва  колко  потребители  се

придържат към същата марка и колко предпочитат друга марка при

две последователни пазарувания. Както се вижда на фигурата по-

долу, тези агрегирани матрици на смяната могат лесно да преминат

в матрица на Марков за условната вероятност за смяна на марката.

Компонент (1, 2) от тази матрица посочва условната вероятност за

избор на марка Б имайки предвид, че марка А е била избрана при

предишно  пазаруване.  Елементите  по  диагонал  представляват

вероятността  да  се  остане  със  същата  марка.  Те  могат  да  се

интерпретират като мярка на потребителската лоялност .

В  най-добрия  случай  процесът  на  Марков  предполага,  че

последователните  покупки  са  статистически  зависими,  т.е.

вероятността да се купи марка Б през периода t, зависи от това коя

415



марка е била купена в t-1. Матриците на Марков често се използват

за  изследване  на  потребителската  лоялност  (W.  Massy,  D.

Montgomery, and D. Morrison,1970, p. 66-78). Те лесно се тълкуват и

анализират.  Въпреки  това,  матриците  на  Марков  имат  своите

недостатъци. Един от тях е, че потребителите се възприемат като

хомогенна маса, т.е. всички потребители имат една и съща условна

вероятност. Това допускане е доста ограничаващо, тъй като е по-

вероятно  потребителите  да  имат  различни  предпочитания  към

марки.  Ако  потребителската  маса  е  наистина  хетерогенна  в

предпочитанията си към определени марки, оценките на Марков на

потребителската лоялност ще бъдат изкривени.
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Фиг. 4.4 Преминаване от матрица на смяната в матрица на

Марков

Матрица на смяната (1)                     Матрица на Марков (2)

Настояща

марка

Предишна

марка

А Б

А 50 25 75

Б 20 60 80

                                             

            

Плах  опит  да  се  обедини  хетерогенността  е  разработен  от

Коломбо и Морисън  , които разграничават две групи потребители

(R. Colombo and D. Morrison, 1989, p.89-99)

 твърди потребители,  които купуват  една и съща марка

при всяко пазаруване;
 потенциални бегачи (сменящи марката), които при всяко

пазаруване  избират  една  от  марките  с  определена

вероятност (напр. избират марка А с вероятност 0,25 и

марка Б с вероятност 0,75).
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Настояща

марка

Предишна

марка

А Б

А 0.67

(50/75)

0.33

(25/75)

Б 0.25

(20/80)

0.75

(60/80)



Пропорцията  на  твърдите  лоялни  купувачи  може  да  се

разтълкува  като  отразяваща  величината  на  основата  на

потребителската  лоялност  .  Тези  резултати  са  по-реални  в

сравнение с другите, получени при използването на матриците на

Марков,  тъй като  отчитат  факта,  че  повторната  покупка  невинаги

предполага лоялност.  Следователно при метода за измерване на

Коломбо  и  Морисън  фалшива  лоялност  се  съдържа  в  по-малка

степен, в сравнение с оценяването на потребителската лоялност с

матриците на Марков.

Мярката  на  Коломбо  и  Морисън  е  частен  случай  на  т.нар.

латентен  клас  модели.  Има  и  други  по-сложни  приложения  на

модели  от  латентния  клас.  Основната  идея  е,  че  всички

потребители  могат  да  се  разделят  на  различни  сегменти.

Вероятността  да  се  избере  една  марка  е  еднаква  за  всички

потребители  от  една  подгрупа,  но  е  различна  между  отделните

подгрупи. Подобно на модела на Коломбо и Морисън, размерът на

групата,  избираща дадена  марка  с  вероятност  равна  на  единица

(която следователно е напълно лоялна), се използва като мярка за

потребителската лоялност. По-сложните модели от латентния клас

на теория превъзхождат модела на Коломбо и Морисън, тъй като

групата  на  потенциалните  сменящи  марката  е  разделена  на

различни  сегменти,  което  е  един  по-реалистичен  вариант.

Следователно  разширените  модели  от  латентния  клас  биха

оценили по-добре потребителската  лоялност.  Моделите  обаче  са

математически по-сложни, което може да попречи на широкото им

прилагане в практиката.
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Мерки,  на  основата  на  пазарни  дялове.  Потребителската

лоялност може също да се измери количествено, като се използват

характерни  отрязъци  от  модела  за  привлекателност  на  пазарния

дял (L. Cooper and M. Nakanishi, 1988, p.145-162). При тези модели

пазарният дял на една марка се определя от нейната относителна

привлекателност спрямо другите марки. Самата привлекателност се

определя  от  стойността  и  ефективността  на  променливите  на

маркетинг микса и една константа, която се предполага, че отразява

потребителската лоялност.

Предимството  на  мерките  на  потребителската  лоялност  на

основата на пазарни дялове е, че най-често данните са достъпни на

ниска цена.  Нещо повече,  потребителската лоялност директно се

свързва  с  важната  за  мениджърите  променлива  на  пазарното

постижение  на  марката.  Но  първото  условие  от  понятийното

определение на Джейкъби и  Чеснат за пристрастен отговор не е

изпълнено, тъй като голям пазарен дял може да бъде в резултат и

на т.нар. процес на нулева последователност.

Мерки, основаващи се на данни на ниво индивид

Досега  показахме,  че  информацията  относно  индивидуалното

поведение се агрегира ( в матрици на смяната или пазарни дялове)

преди  да  се  изведат  оценки  на  потребителската  лоялност.  През

последното  десетилетие  бяха  разработени  няколко  мерки,

основаващи се на данни на ниво индивид. Ще разгледаме мерки на

потребителската  лоялност,  които  са  включени  като  независим

конструкт  в  дискретни  модели  на  избор  за  предсказване  на

лоялността.  Моделите  с  разнороден  избор  се  използват  все  по-

често  за  моделиране  на  избрани  марки  сред  краен  брой
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алтернативни избори. Особено известен е моделът, разработен от

Гуадани  и  Литъл  (P.  Guadagni  and  J.  Little,1983,  p.203-238).  Те

използват последователността на покупките на даден индивид, за

да изведат оценка на потребителската лоялност за този човек за

всяка  марка  при  всеки  случай  на  пазаруване.  При  мярката  на

Гуадани  и  Литъл  не  се  филтрира  ефектът  от  променливите  на

маркетинг микса,  които е възможно да са оказали влияние върху

покупките на потребителя в миналото.

Индивидуалните  мерки,  свързани  с  модели  на  дискретен

избор,  предлагат  широки  възможности  за  изследване  на

потребителската лоялност , тъй като:

 те са поведенчески мерки на ниво индивид;
 включват динамиката на избора;
 могат  да  се  добавят  пояснителни  променливи,  описващи

марките  и  потребителите,  така  че  да  бъдат  включени  както

компоненти  на  потребителската  лоялност  ,  свързани  с

индивида, така и компоненти, свързани с марката;
 може да се изследва и да се сравнява относителното влияние

на потребителската лоялност върху избора на марка.

Тези  мерки,  обаче,  изискват  огромно количество  данни,  тъй

като  е  необходима  информация  за  индивидуалните  покупки  за

дълъг  период.  Този  проблем  става  по-лесен  за  решаване  с

растящия достъп до данни от скенерите на местата за покупка. От

друга  страна  обаче,  не  е  ясно  дали  тези  мерки  дават  точна  и

неизкривена оценка на потребителската лоялност, което е важно за

използването им от маркетинг мениджърите
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Поведенчески мерки, ориентирани към индивида

В последната клетка от матрицата са представени мерки, базиращи

се на поведението и отнасящи се до потребителската лоялност като

свойство  на  индивида.  Във  връзка  с  това  ще  разгледаме  две

основни категории:

 дял от покупките;
 последователност на покупките.

Мерките “дял от покупките” 

Тъй  като  потребителската  лоялност  е  тенденция  в

поведението  към  дадена  марка,  всеки  може  да  спори,  че  един

индивид  е  лоялен  към  някаква  марка,  ако  той  купува  една

определена марка в по-голяма част от покупките си в рамките на

дадена продуктова категория. Това прозрение стои в основата на

мярката  “дял  от  покупките”.  Като  пример  можем  да  посочим

критерия за пазарен дял на Кънингам , при който пазарният дял на

марките се изчислява в рамките на домакинството (R. Cunningham,

1956, p.116-128). Този метод е често използван за разграничаване

на лоялните  от  нелоялните  потребители.  Един  индивид  се  счита

лоялен за дадена продуктова категория, ако марката, която купува

най-често, има пазарен дял по-висок от някаква стойност (най-често

това е петдесет процента).

Мерките,  свързани  с  дял  от  покупките,  са  лесни  за

изчисляване  и  използване.  Техният  основен  недостатък  е,  че  те

твърде опростяват нещата. Като например по-скорошните покупки

не са с по-голяма тежест при изчисляването. Нещо повече, висок

дял  от  покупките  може  да  бъде  резултат  от  инертно  поведение.

Подобно  на  мерките,  свързани  с  намерение  за  покупка,
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теоретичната стойност на мерките “дял от покупките” са ограничени.

Трябва да се признае обаче, че изследователят може да се обърне

към използването на такава мярка по практически съображения.

Мерки “последователност на покупките”

Вторият  начин  за  получаване  на  поведенческа  мярка  на

потребителската  лоялност,  ориентирана  към индивида,  е  като  се

използва последователността на покупките. Съществен интерес към

определена  марка  при  последователни  случаи  на  пазаруване  е

индикатор  за  наличието  на  маркова  лоялност.  Един  опростен

вариант, базиращ се на последователността на покупките, е т. нар.

три последователни (W. Tucker, 1964, 1, 32-35). Според тази мярка,

един  индивид  се  счита  за  лоялен,  ако  при  три  последователни

случая на пазаруване закупи една и съща марка. Тук наблюдаваме

същите  недостатъци,  както  при  мерките,  свързани  с  дял  от

покупките, разгледани по-горе.

Една по-напредничава мярка е свързана с броя на марковите

цикли.  Един  марков  цикъл  представлява  всеки  ред  от

последователни  покупки  на  една  и  съща  марка.  Например

поредицата  от  последователни  покупки  на  марките  А  и  Б:

ААББББАББ се състои от три маркови цикъла. Може да се говори за

съществуването на маркова лоялност, само ако броят на марковите

цикли  е  малък.  Допълнително  предимство  на  по-съвременните

мерки е, че те могат да се използват за изучаване на процеса на

избор. Например биномната последователност използва факта, че

ако  процесът  на  избор  е  инертен,  броят  на  марковите  цикли,

съдържащи определена марка ще се среща доста често. Като се

използва  това  твърдение,  очакваният  брой  маркови  цикли  се
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изчислява  и  се  сравнява  с  наблюдавания  брой  на  циклите.  Ако

първият е чувствително по-голям от последния, то процесът не е

инертен.  Нещо  повече,  последователността  на  покупките

предизвиква определен интерес от страна на теорията, тъй като тя

ни дава възможност за тестване на най-важното условие за маркова

лоялност.

Разгледаните  дотук  четири  различни  категории  методи  за

измерване  покриват  различни  елементи  от  понятийното

определение на потребителската лоялност. Поведенческите мерки

например  поставят  ударение  върху  важността  на  реалното

потребителско  поведение  за  разпознаване  на  потребителската

лоялност,  но  неглижират  когнитивния  процес.  И  обратното,

отношенческите  мерки  поставят  ударение  върху  важността  на

когнитивния процес, но пренебрегват реалното поведение. Наново

се сблъскваме с едно познато за всички области на науката: няма

идеални  мерки  изобщо,  има  мерки,  които  са  по-добри  или  поне

достатъчно добри в едни ситуации, и мерки, които са по-лоши или

недостатъчно добри в тези ситуации. Има мерки, които са силни в

едно и слаби в друго. Въпросът е за осъзнаването на условията за

приложението им и за присъщите им ограничения и предимства. В

това  отношение  вярваме, че  направеният  разбор  на  матрицата

може да помогне.
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Уебметрики

Тони Маджарова

Определение и същност

Метриката  е  набор  от  цифри  или  статистики,  които  измерват

резултати.

„ If you can`t measure it, you can`t manage it “  William Thomson

„ If you can't measure it, you can't improve it. ”  Peter Drucker 

За да разберем какво точно означава термнът „  уебметрика

„ трябва да разграничим общо три термина, които са зависими един

от друг.„    Web     metrics  ”  е се отнасят за измерването или по – точно

науката за измерване на уеб сайтовете. Това са различните методи,

чрез които могат да се измерва до каква степен сайта е популярен,

полезен,  продуктивен  и  други.  “Web Analytics”  е  самия  акт  на

разграничаване на категории в рамките на записаните статистики и

анализиране на определени модели. Процесът на анализ означава

да се разгледат всички аспекти на получените резултати и част по

част се разглеждат и анализират.

„Web Statistics”   са  с  научно  приложение.  Целта  е  да  се

формират решения за управление на съдържанието на уеб сайта,

въз основа на данните, които сме получили от метриката и анализа.

Тези три понятия са много близки по смисъл и в много източници се

използва само едно от тях за нарицателно и за трите.

Проучванията могат да се правят  в двете категории: off-site и on-

site.Off-site  web  анализът обхваща  потенциалните  потребители,

предполагаеми  коментари,  споделянето  на  определено интернет

пространство.On-site  web  анализът регистрира  отделеното  от
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потребителя  време  на  Вашия уеб сайт,  а  това  е  основният

показател за успеваемостта на даден уеб сайт.

Въпроси,  които  възникват  преди  да  започнем  измерването  на

показателите за успешен сайт
1. Защо е необходимо да се измерват показателите на

уеб страниците ?
 За да се подобрява 
 За да се разбират нуждите на посетителите
 За да се намерят проблемите
 За да се намерят възможности за оптимизация
 За да се измери успехът
 За да е успешен сайтът и да се спечелят пари

2. Какво искаме да измерваме? 
 Класиране 
 Трафик 
 Линкове към сайта 
 Продажби и насочвания 
 Ефективност на рекламна кампания 
 Разходи 

Фиг. 1.1 Сегменти и метрики

Показатели и функционалности за уеб-анализ
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В хода на времето за набиране на данни за онлайн-поведението

на потребителите са използвани различни технологии. Две от тях са

получили широко пазарно признание – т.нар.  Server log file  и  Page

tags.

 Server  log  file –  в  хронологичен  порядък,  това  е  първата

технология  за  набиране  на  данни  за  поведението  на

потребителите  в  интернет.  Сървърът,  на  който  е  поместен

даден сайт, прави автоматично записи на всички активности на

потребителите, използващи сайта. Тези записи се съхраняват

в текстов файл (лог-файл). Обикновено интернет доставчиците

предоставят  на  собствениците  на  сайтове  възможност  за

безплатно използване на приложения за анализ на данните от

лог-файловете. Трябва да се отбележи,  че по своя замисъл

тази технология е била предназначена за откриване на грешки

при функционирането на сайта и е използвана основно от IT-

специалисти.  С  натрупването  на  масиви  от  данни  относно

момент  на  зареждане  на  сайта,  адрес,  от  който  идва

потребителят,  IP-адрес  на  потребителя,  браузър  и

операционна система на потребителя и др. все повече узрява

идеята  за  използването  им  при  вземането  на  маркетингови

решения.  Някои по-често използвани приложения са  Analog,

Webalizer,  AWStats  и  др.  Безплатният  достъп  до  тези

приложения  е  едно  от  обясненията  за  широкото  им

разпространение  на  пазара.  Все  повече,  обаче,  лог-файл

анализиращите  приложения  биват  изместени  от  по-

прогресивна технология, обозначавана с понятието Page tags.
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 Page tags –  при тази  технология  данните  за  поведението  в

интернет се набират посредством браузъра на потребителя.

Регистрирането  на  данните  става  чрез  JavaScript-код

(съставен от т.нар. тагове). Той се добавя към основния код на

уеб-сайта  и  служи  за  препращане  към  външен  сървър  на

данни,  свързани  с  онлайн-действията  на  потребителя.  За

идентифициране  на  потребителите  се  използват  т.нар.

„бисквитки”  (cookies). Бисквитката е уникален идентификатор

(поместен  в  малък  текстов  файл),  който  се  дава  на  всеки

браузър,  заявил  уеб-страница  от  даден  сървър.  При

постъпване на нова заявка, сървърът проверява дали вече е

пращал  „бисквитка”  на  заявяващия  браузър.  Ако  браузърът

има „бисквитка” от сървъра, бива „разпознат”. Ако сървърът не

открие  своя  „бисквитка”,  асоциирана  с  браузъра,  изпраща

нова.Обикновено  всеки  уеб-сървър  поддържа  два  вида

„бисквитки”: 

 Краткосрочни   (  session-cookies  ) –  съществуват  само  за

времето,  през  което  потребителят  разглежда  сайта.

Използват  се  от  електронни  магазини  за  запазване  на

заявените продукти в потребителската кошница,  докато

потребителят  разглежда  сайта,  за  изучаване  на

потребителското  поведение  в  рамките  на  отделна

потребителска  сесия  и  др.  След  приключване  на

потребителската  сесия  краткосрочните  „бисквитки”  се

заличават от браузъра на потребителя. 
 Дългосрочни   (  Persistentcookies  ) –  запазват  се  върху

браузъра и  след края  на потребителската сесия.  Имат

различна продължителност на живот (задава се от уеб-
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дизайнерите).  На дългосрочните „бисквитки”  се разчита

при  разпознаване  на  повторни  посещения  на  сайта  от

потребителя  (в  случая  се  приема,  че  браузърът  се

ползва от един и същ потребител).

 В случаите, когато потребителят деактивира „бисквитките” в своя

браузър или ги изтрива твърде често, се получават изкривявания на

данните за посещаемостта на сайта. Така например, ако сървърът

не  разпознае  браузъра,  му  изпраща  нова  „бисквитка”.  Ако

потребителят я изтрие и на следващия ден отново зареди сайта,

той ще бъде интерпретиран като нов посетител,  тъй като липсва

идентификатор,  свидетелстващ за неговото минало поведение на

сайта.
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Видове Уебметрики и показатели за измерване

Уебметриките могат да бъдат различни в зависимост от нуждите на

всеки собственик на сайт.

Фиг.1.2 Видове метрики

Hits ( попадения; кликвания )

Заявка за файл от уеб сървър. Броят на попадения, получени от

един сайт често се цитира, за да отстоява своята популярност, но

този брой е изключително подвеждащо и драматично надценявано

число . “Hits” метриката е била най – популярната метрика в края на

90-те,  когато беше и „  .com „  бумът.  „  Имахме 10 000 попадения

вчера!”  е  била  една  от  най  –  често  чуваните  фрази  от

собствениците на сайтове.  Те обаче изобщо не са осъзнавли,  че
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един „ hit “се преброява и при всяко цъкане на изображение от сайта

им,  намерено  от  търсачката.  Така  че,  страници  с  много

изображения, получават много повече „ попадения”, отколкото тези

с  обикновен текст.“Hit” е заявка за файл, направена от “user – agent”

(потребител – агент). User agents  включват уеб баузъри и търсещи

машини, както и паяци60. Общият брой на посещения или метриката

“page view “  осигурява една много по-реалистична и точна оценка

на популярността.

Page view (Брой посещения )

Тази метрика показва боря на посетителите на страниците на

уебсайта ви. Това позволява да се види как уебсайтът мени своята

популярност  с течение на времето. Измерва се самото натоварване

на страницата. 

Общият  брой  посещения  се  изчислява  като  сума  от  всички

потребителски  сесии  в  рамките  на  определен  период,  без  да  се

държи  сметка  за  броя  на  посетителите.  Началото  на  една

потребителска сесия се отбелязва със зареждането на първата уеб-

страница от сайта. Краят на потребителската сесия се отбелязва с

настъпване на едно от следните събития:

 Посетителят напуска сайта; 
 Посетителят затваря браузъра; 
 Уеб-сървърът автоматично прекъсва сесията на потребителя

поради  липса  на  активност  в  продължение  на  определено

време (обикновено 29 минути).

В  случая,  ако  един  потребител  зареди  даден  сайт  10  пъти  в

рамките  на един час,  ще бъдат отчетени 10 отделни посещения.
60  Паяк е програма, която се използва от търсачките за да създадът резюме на съдържанието на 
страницата
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Същият  резултат  ще  бъде  отчетен,  ако  сайтът  бъде  зареден  по

веднъж от 10 различни потребителя. 

Visit / Session ( посещение; сесия ) 

За посещение се брои , когато някой влиза в уебсайта и започва

да разглежда страниците му.  Посещението може да се състои от

много показвания на страниците или само от едно. В много случаи

се  използва  „  Time Out „  функцията,  чрез  която  за  записани

определен  брой  активни  минути  прекарани  в  уебсайта.  След

изтичането им сесията се брои за приключила. Тази метрика също

има своите недостатъци, понеже не може да бъде проследено дали

посетителя прекарва времето си в сайта или е отворил паралелно

други сайтове. Тази метрика е нещо средно между “page views” и „

unique visitors”  .  Казва  ни  доколко  потребителят е  ангажиран със

сайта  ни.  При  малка  дълбочина  на  посещението:  -  проверете  за

проблем в  процеса на придобиване на клиента  (сегментирайте  и

изолирайте) – залагане на неоправдани очаквания - анализирайте

вътрешната  свързаност  на  сайта  –  ползваемост,  визуална

атрактивност - инструменти за следене на движенията на мишката /

изследвания със следене на погледа.

First Visit / First session ( Absolute Unique Visitor ) 

Посещение от уникално идентифициран клиент, който теоретично

не е направил никакви предишни посещения. Тъй като единствения

начин да се разбере дали уникално идентифицирания клиент е бил
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в сайта, преди наличието на постоянна „ бисквитка ”61, която е била

получена от предишно посещение, тази метрика не е надеждна ако „

бисквитката” на сайта е била изтрита след предишното посещение.

Visitor / Unique Visitor / Unique User ( уникален посетител)

Уникално  идентифицираният  клиент  генерира  преглежданията

или „ кликванията „ , които са преброени за определен период ( пр.

ден,  седмица  или  месец  ).  Уникално  идентифицираният  клиент

обикновено  е  комбинация  от  машина  (  компютър  в  работа  )  и

браузър.  Мерна  единица  за  посещаемостта  на  даден  сайт.

Уникалните посетители са броят различни хора,  които посещават

един  интернет  сайт  за  определен  период  от  време.

Идентификацията е обикновено чрез постоянна “бисквитка” (cookie),

която е била пусната на компютъра от кода на страницата на сайта.

По – стар метод за идентификация е използването на уникалната

комбинация  между  IP адреса  на  компютъра  и  User Agent

информацията, която браузърът е предоставил на сървъра. Най –

общо това е една доста добра метрика за измерване на дневните

посещения  на  сайта  ви,  с  което  лесно  може  да  определите

популярността  на  сайта  ви.  В  този  показател  се  отчита  броя  на

уникалните посетители на сайта за определен период. В случая, ако

един потребител зареди даден сайт 10 пъти в рамките на един час,

ще бъде отчетен само веднъж, като един посетител. Ако сайтът е

зареден  по  веднъж  от  10  различни  потребителя,  показателят

уникални посетители ще има стойност 10. 

61  Пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра 
всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
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Repeat Visits ( повтарящ се посетител )

Това  са  посетители,  който  са  влизали  поне  един  път

определен сайт. Повторното използване може да се интерпретира

като харесване на уеб-сайта. Посетители, които са заредили сайта

само веднъж, нямат никакъв или почти никакъв принос към неговия

успех.  Тази  метрика  измерва,  количеството  посетители,  които  се

връщат в сайта ви. Колкото по - голям е процентът на посетителите,

които се връщат, толкова по – успешен е сайтът. Тава е още една

метрика, която измерва качеството на сайт и за това е добре да се

привлекат  по – голям брой такива посетители. 

Web Counters ( броячи )

Това  е  метрика,  в  която  в  самия  сайт  се  поставя  брояч  на

посещенията. В по - горните метрики видяхте недостатъците на тази

метрика, но в този случай има още един недостатък – публичността.

Дори  и  някой  да  е  заинтересуван  от  даден  сайт,  когато  види

минимален  брой  посещения  и  той  най  –  вероятно  ще  изгуби

интерес.

Следваща страница

За да накарат потребителите да посетят повече от една страница

в рамките  на  сайта,  уеб-дизайнерите използват  вътрешни връзки

(internal links). С проследяване на показателя следваща страница за

конкретна целева страница може да се определи дали посетителите

следват зададената последователност от препратки и дали искат да

видят повече информация. 
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Top Web Browser Platform ( използван браузър ) 

Тази  метрика  измерва  колко  от  потребителите,  които

посещават един сайт използват даден браузър (  Internet Explorer,

Firefox .. ) .  Приложението на тази метрика е изцяло да задоволи

любопитството на собственика на страницата. От нея може да се

извади  статистика,  но  тя  не  може  да  бъде  полезна  с  нищо  за

вземане на решения.

Referrers

Референти ( препратки ) са обикновено уеб сайтове,  e – mails,

реклами, търсачки, които имат връзки към изследвания сайт. Когато

потребителят  кликне  върху  линка  за  този  сайт,  програмата  ще

направи анализ на това, как този потребител е стигнал до този сайт.

Сайтът, от който потребителят е бил препратен ще бъде запазен в

програмата.  Тази  метрика  е  много  полезна,  защото  дава

информация за най – добрата реклама и е полезна за взимане на

бъдещи управленски решения – на коя част от маркетинговата си

стратегия да наблегне и коя да премахнете напълно собственикът

на сайт.

Top Search Engines

Този показател е по-подробна версия на "референти" и показва, кои

са  търсачките,  от  които  хора  посещават  изследвания  сайт  най  -

често.  Така  че,  ако  получава  много  посещения  от  Yahoo,  и  по  –

малко от  Google,  трябва да  се  направи  оптимизация за  търсещи
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машини (SEO) за Google,  за да можете да се получи по – голям

рейтинг и следователно повече хора да намират сайта  от там .

Top Keywords

Както и  звучи, този показател показва най- често използваните

ключови  думи,  които  хората  пишат  в  най-търсачките  и  стигат  до

дадения сайт.  Това е още – по ценна, по-задълбочена версия на

метриката  "топ  търсачки”  .  Прави  някои  изследвания  на  ключови

думи, свързани с сайтовете и сравнява тяхната полезност. Ако не се

получават много посещения от топ ключови думи, от които други уеб

сайтове, подобни на изследвания получават, тогава е време да се

отделят повече средства за SEO или заплащане-на-клик, за да се

получат тези топ ключови думи.

Average Time Spent ( ATS )

Тази  метрика  показва  времето,  което   един  посетител

прекарва  на  даден  сайт  и  страници.  Това  обикновено  е  добър

показател за качеството на сайт (в зависимост от вида на сайта).

Колкото  по-дълго  един  посетител  разглежда  даден  сайт  ,

обикновено е  толкова по-добре. Въпреки това, дългото ATS може

да бъде  и индикатор за лоша структура на уебсайта и хората не

могат  да  намерят  това,  което  търсят  бъзро.  Най-добре  да  се

комбинира тази метрика с „ bounce rate “  and “exit pages “ (виж по-

долу),  за  да  се  получи  по-точна  картина  на  качеството  на

съдържанието на уеб сайта. Също така, средното прекарано време

не взема под внимание последната преглеждана страница ( няма

как  да  се  разбере  кога  посетителят  не  е  пред  компютъра,  но  е

оставил отворена дадената страница ). 
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За  изчисляване  на  показателя  продължителност  на  визитата  е

необходимо да се осредни времето за престой на сайта на всички

посетители.  Показателят  има  високи  стойности,  когато  сайтът

успява  да  привлече  вниманието  на  посетителите  и  им  предлага

релевантно съдържание. На пръв поглед този показател изглежда

лесен за интерпретиране. Всъщност,  при използването му следва

да се имат предвид следните съображения: 

 Начин  на  измерване  на  показателя. За  илюстриране  на

идеята е използван следния пример: Посетителят разглежда

общо 4 страници в рамките на сайта. Последователността на

зареждане и продължителността на престой на всяка страница

са показани на следната схема: 

Клик 1 – зареждане на страница А – време на зареждане – 16:25 ч. 

Клик 2 – зареждане на страница B – време на зареждане – 16:28 ч. 

Клик 3 – зареждане на страница C – време на зареждане – 16:34 ч. 

Клик 4 – зареждане на страница D – време на зареждане – 16:39 ч. 

В 16:39 ч.  посетителят напуска сайта. Престоят на всяка отделна

страница се изчислява като разлика от момента на зареждане на

тази страница и момента на зареждане на следващата страница.

Например, престоят на страница А е бил 3 минути (от 16:25 ч. до

16:28  ч.),  на  страница В  –  6  минути,  на  страница  С –  5  минути.

Колко, обаче, е продължил престоят на посетителя на страница D?

Към настоящия момент някои инструменти за уеб-анализ не дават

отговор  на  този  въпрос,  тъй  като  не  регистрират  как  и  кога  е

напусната последната страница от престоя на сайта. Посетителят

може да е оставил страницата отворена и да се занимава с нещо

друго. Може да е затворил браузъра или да е заредил друг адрес в
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URL-полето.  Поради  невъзможността  да  се  измери

продължителността на престоя на последната посетена страница,

някои  инструменти  за  уеб-анализ  отчитат,  че  на  тази  страница

посетителят  е  престоял  0  минути.  Тогава  в  горния  пример

показателят време, прекарано на сайта ще има стойност 14 минути

(3 + 6 + 5 + 0).  Тази ограниченост на измерването е толкова по-

критична,  колкото по-малък е  броят на  посещаваните страници в

рамките на сайта (нулевият престой за последната страница ще се

отрази по един начин при разгледани общо 10 страници и по друг

начин при разгледани общо 3 страници). Има и сайтове, състоящи

се  само  от  една  страница,  на  която  е  разположено  цялото

съдържание.  В  такъв  случай  показателят  продължителност  на

визитата остава неизползваем, тъй като не е ясно дали посетителят

е посветил на съдържанието на сайта половин час или е напуснал

на втората секунда. 

 Начин  на  агрегиране  на  индивидуалните  стойности.  Тъй

като  голяма  част  от  посетителите  на  сайтовете  разглеждат

само  по  една  страница  (без  значение  от  колко  страници  е

съставен  сайтът),  за  тези  посетители  ще  бъде  отчетена

нулева  продължителност  на  престой.  В  такъв  случай  е

нормално при изчисляване на средната продължителност на

престоя от общия брой посетители да бъдат приспаднати тези,

които  са  посетили  само  една  страница  на  сайта  (и  имащи

съответно нулева продължителност на престой). 
 Продължителният  престой  на  сайта  не  винаги  е  добър

знак. Целта при някои сайтове е да се реши максимално бързо

проблема на посетителите (например, поръчване на продукт,

консултиране  по  даден  въпрос  или  др.).  В  такъв  случай
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„добрите”  стойности  за  показателя  продължителност  на

визитата ще зависят от естеството и целта на сайта (респ. на

съставляващите  го  страници).  Възможно  е  голямата

продължителност на престоя в сайта да е получена за сметка

на  трудната  ориентация  на  посетителя  (лоша  навигация),

трудно разбираемо съдържание, сложна схема за поръчване

на продукти или др. 

Рекламна импресия (ad impressions ) –  колко пъти се е показала

дадена реклама. 

Exit pages

Този показател показва количеството на "изхода" от страниците

на изследвания сайт. Ето защо, тя разкрива кои са страниците на

сайта, които карат хората да напуснат. Но не трябва да се забравя,

че  някои  изходни  страници  са  повече  нормални  страници  за

излизане,  като  страниците  за  потвърждение  на  регистрация,

потвърждение на покупка или бюлетин. Трябва да се намерят най-

високите „ exit “страници, които са важни за сайта , като страниците

с  продукти  или  информационни  страници,  и  това  трябва  да  се

подобри .

Entrance Pages

Твърде често хората просто анализират и подобрят началната

страница,  защото  те  мислят,  че  това  е   мястото,  от  където  по-

голямата  част  от  техния  трафик  пристига.  Въпреки  това,  твърде

често реалността е, че много хора ще пристигат директно дълбоко
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от  сайта  чрез  търсачките.  Гледайки  този  показател  може  да  се

разкрие  кои  от  страниците  най-често  се  използват  като  входни

страници. Подобряването на  тези страници ще направи по  лесно

за посетителите да се ориентират от тези страници – в противен

случай входящите страници, ще се превърнат в изходящи

.

Целева страница (Landing page) 

Страница  в  интернет,  към която  насочва  рекламния  формат  и

обслужва специално целите на конкретна кампания. 

Bounce Rate

Това  е  показател,  който  най  –  често  се  използва  за

допълнение към друга метрика , но е и един от най-показателните

показатели. По-просто казано, тази метрика посочва количеството

на  хора,  които,  при  пристигането  си  в  уебсайта  ,  веднага  го

напуснат. „  Bounce rate “ е мярка за ефективността на уебсайт за

насърчаване на посетителите да продължaт с тяхното посещение.

Тя  се  изразява  като  процент  и  представлява  съотношението  на

посещения,  които  завършват  на  първа  страница  на  сайта,  която

посетителят  вижда.  Една  входяща  страница  с  ниска  степен  на

отпадане означава , че тя  ефективно кара посетителите да виждат

повече страници и да продължават  да разглеждат  по -дълбоко  в

сайта.  Bounce  Rate е  един  от  ключовите  показатели  в  трафик-

статистиката на всеки един блог или сайт. Bounce Rate се случва
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тогава,  когато  посетителят  на  един  блог  или  сайт  напуска

блога/сайта без да разгледа нито една друга негова страница.

Интерпретацията  на  показателя  е  следната:  Ако  сайтът  е  бил

зареден от 100 000 посетителя и степента на отпадане е 95%, в

действителност само 5 000 посетители са посетили уеб-сайта. Един

уеб-сайт може да има по-малък брой посетители и да се радва на

по-голям успех,  ако степента на отпадане е по-ниска.  В обратния

случай  се  генерира  голям  трафик,  който  се  оказва  ненужен,

безполезен. Добре таргетираният качествен трафик от посетители е

един от основните ключове за успешния уеб-сайт. 

Високата степен на отпадане обикновено показва, че на сайта

не се върши добра работа за привличане на нестихващия интерес

на посетителите. Според статия Inc.com " .. 50 процента е средно.

Ако надмине 60 процента , . вие трябва да се притеснявате . Ако сте

над 80 процента , имате сериозен проблем. "

Ето какво мисли Сет Годин за тази метрика в една своя статия:

“Глупавият трафик“

Това е една от истините в Интернет: Когато трафикът

идва в  сайта ви без  фокусирано намерение,  той прави Bounce.

75%  от  всички  нефокусирани  посетители  напускат  сайта  в

рамките на 3 секунди. Във всеки сайт, навсякъде, по всяко време.

75% bounce rate в рамките на 3 секунди. 

Казвайки  “нефокусирани”,  имам  предвид  хора,  които

пристигат по линия на Digg или StumbleUpon или дори типично

Google търсене. Ако сайтът ви е леко спамърски или откровено

продава  нещо,  процентът на Bounce  Rate  е  със  сигурност по-

висок.  Ако  получавате  трафик  заради  хитро  измисления  си
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домейн, Bounce Rate може да е и още по-висок. Не познавам много

примери,  в  които при подобни ситуации bounce rate е по-нисък.

Със сигурност, това може да е добре дошло за егото ви. 

Можете да разправяте каква е посещаемостта ви, броя на

разгледаните ви страници и т.н. Но Bounce Rate все още си стои

на плашещите 75%.”

В оригиналната си статия Сет Годин препоръчва да се загърби

трафика по линия на Bounce Rate и да се фокусират  усилията в

работа с останалия трафик, т.е. фокусирания, полезния, този, който

може реално да ни свърши някаква работа, бидейки собственици на

сайтове или блогове.  

Според Годин, целта ни следва да е да ангажираме по-дълбоко

регулярните посетители на сайта ни във връзките ни с нас самите и

да се стремим да ги превръщаме в наши посланици, тъй като това

може да ни носи фокусирания трафик, от който имаме нужда.

Feed Subscribers

Това  е  чудесна  метрика,  но  тя  се  отнася  само  за  блогове.

Измерва  броя  на  хората,  които  са  се  абонирали  да следят

публикации и така се разбира колко популярна е страницата. 

Conversion Rate

Тази метрика измерва едно от – най важните неща, което трябва

да се  знае за  един  сайт  и  върху което  трябва да  се  работи.  Тя

измерва  процента  на  посетителите  на  сайт,  които  предприемат

действието,  за  което  е  предназначен  сайта,  като  например

поръчване на продукт или попълване на анкета. 
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Вътрешни търсения

За  собствениците  на  сайтове  интерес  представлява  въпросът

дали посетителите следват стриктно структурата на сайта или сами

избират какво да прегледат.  За да се отговори на този въпрос, е

нужно да бъдат анализирани вътрешните търсения.  Някои (но не

всички)  приложения  за  уеб-анализ  дават  възможност  за

проследяване  на  вътрешните  търсения  в  рамките  на  сайта.

Отчетите за вътрешното търсене предоставят информация за: брой

посетители, използвали търсещата машина на сайта;ключови думи,

използвани за търсене в сайта; взаимодействие на посети-телите

със сайта в резултат  на търсенето – дали прецизират търсенето

си,дали преглеждат повече страници или излизат от сайта.

Анализ на кликовете в рамките на уеб-страница

Авангардните  инструменти  за  уеб-анализ  предлагат

възможността за съставяне на карта, показваща къде са се случили

кликванията  в  рамките  на  дадена  страница  (някои  инструменти

показват  и  движенията  на  „мишката”,  дори  да  не  е  регистриран

клик).  Това  дава  възможност  да  се  определи  интензивността  на

кликване  върху  отделните  линкове  от  страна  на  посетителите

(понякога посетителите кликват върху графични обекти или думи,

зад  които  не  стои  линк).  В  приложението  Google  Analytics

инструментът за анализ на поведението на посетителите в рамките

на дадена уеб-страница се нарича In- Page Analytics. От Google са

възприели  практиката  на  изписване  на  проценти  до  всеки  линк,
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показващи делът от общите кликове в рамките на анализираната

страница. При други приложения (Crazy Egg, Click Density, ClickHeat

и  др.)  инструментът  за  графично  изобразяване  на  кликовете  в

рамките  на  една  уеб-  страница  е  наречен  Heat  Map.  При  него

областите с различна интензивност на кликовете се представят чрез

различни цветове, кореспондиращи съответно с нисък, среден или

висок интерес от страна на посетителите .

Фиг. 1.3. Графичен вид на инструмента Heat Map на Crazy Egg

Практическите  ползи  от  подобно  графично  представяне

поведението  на  посетителите  се  свързват  с  подобряване

съдържанието  на  страницата,  позициониране  на  ключово

съдържание  или  рекламни  форми  на  най-горещите  позиции,

определяне  популярността  на  линковете  в  уеб-страницата,

повишаване  релевантността  на  навигационните  линкове  и  др.

Следва  да  се  има  предвид,  че  интензивността  на  кликовете  не

винаги  е  показателна  за  атрактивността  на  съдържанието.  Така

например, възможни са следните ситуации: 

 линк  с  ниска  популярност  препраща  към  страница  с  важно

съдържание  –  в  този  случай  е  необходимо  да  се  коригира

текста и/или визията на обекта, съдържащ линка;
 линк  с  висока  популярност  препраща  към  страница  с

маловажно съдържание – за да се установи подобна ситуация,
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е необходимо да се вземе предвид както интензивността на

кликовете, така и да бъдат отчетени показателите степен на

отпадане и продължителност на посещенията за страницата,

към която линкът препраща. 

Проследяване на погледа (Eye-tracking). 

Подобно  на  анализа  на  кликове,  чрез  проследяване  погледа  на

посетителите могат да се установят онези участъци от една уеб-

страница,  които  в  най-голяма  степен  привличат  вниманието  на

посетителите.  Възможно  е  регистриране  на  резултатите  от

проследяването по отделни посетители (както е показано на фиг. 4),

но по-полезни са агрегираните графични карти (виж фиг. 5.4). 

Фиг.1.4. Индивидуален резултат от проследяване на погледа

Фиг. 1.5  Агрегиран резултат от проследяване на погледа
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Легенда:

 С  червен  цвят  са  означени  зоните,  радващи  се  на  най-

голям интерес от страна на посетителите.
 С  жълт цвят  са означени зоните, привличащи в по-ниска

степен погледа на посетителите.
 Със  син цвят  са означение онези зони, които провокират

най-слаб интерес у посетителите.
 В  сив  цвят  са  оцветени  всички  останали  зони  от  уеб-

страницата,  които  изобщо  не  привличат  погледа  на

посетителите

CPC (cost per click) Цена за един клик 

Рекламодателят  заплаща  за  реално  извършено  действие

(натискане на хипервръзката) от потребителя.

CPM (CPT) - cost per mile / cost per thousand (1000) pageviews 

Цена за 1000 импресии - Система за заплащане на рекламните

услуги в интернет с фиксирана цена за 1000 импресии.
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CTR - Click Through Rate 

Съотношението брой натискания с мишката към брой импресии

на  рекламата.  Средният  брой  натискания  за  сто  импресии  на

рекламата, изразени като процент.  Показва доколко рекламата на

клиента е ефективна и какво е съотношението между потенциални и

реални потребители.

CPV (Cost per visitor) Цена на брой посетители 

Една  от  по-малко  разпространените  форми  на  разплащане  на

рекламните услуги в Интернет. Аналогична схема като на цена за

клик, но е сменена гледната точка. Тук се отчитат не кликовете от

сайта,  на  който  е  рекламата,  към  сайта  на  рекламодателя,  а

реалните  посетители,  т.е.  преходите,  които  са  били  усвоени  и

използвани от потребителите.

CPA (cost per action) - цена за реално действие 

Рекламодателят заплаща за конкретно действие, извършено от

потребител.  Пример:   за  попълнени  анкети  и  талони,  форми  за

регистрация,  директни  запитвания  или  заявки  за  покупки  или  за

абонаменти.

CPS (cost per sale) - цена за една покупка

Рекламодателят  не  заплаща  предварително  (изцяло  или

частично)  ползваните  рекламни услуги.  Той осигурява процент от
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продажбите,  извършени  от  потребители,  посетили  електронния

магазин  през  дадена  рекламна  площадка.  Не  е  задължително

покупката  да  е  станала веднага,  още при първото  посещение на

даден клиент. Използва се в т.нар. комисионерски програми.

Фиг.1.6 Ключови индикатори на ефективността по типове

Допълнителни инструменти за измерване

Някои от коментираните показатели не са особено полезни за

целите на уеб-анализа. Възможно е дори да насочат мениджърите

към грешни  решения.  В  стремежа  за  повишаване  на  ползите  за

клиента, предложителите на инструменти за уеб-анализ постоянно

развиват  своите  продукти,  като  добавят  нови  показатели  и

функционалности.  Независимо,  обаче,  кой  инструмент  за  уеб-

анализ  се  използва,  независимо  от  това  какви  показатели  и

функционалности  той  предлага,  анализиращият  може  да  получи

само отговор на въпроса „Какво се случва?”. Приложенията за уеб-

анализ  (към  настоящия  момент)  не  дават  отговор  на  важния  за

всеки мениджър въпрос „Защо нещата се случват именно по този

начин?”.  За  да  се  получи  отговор  и  на  този  въпрос,  се  налага

използването на допълнителни инструменти. Към тях се отнасят:
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1. Допитване до посетителите на сайта чрез анкета.  За

целта може на централно място на сайта да се помести линк,

насочващ  посетителите  към  онлайн-анкетна  карта.  С  цел

привличане  вниманието  на  потенциални  участници  в

допитването се използват и  pop-up  прозорци, чрез които се

разяснява целта на изследването и се препраща към онлайн-

въпросник (обичайна практика на Gemius, Nielsen Online и др.

при изследване поведението на интернет потребителите).
2. Допитване до посетителите на сайта чрез провеждане

на  неструктурирано  интервю.  За  разлика  от

структурираната  анкета,  на  която  потребителят  отговаря

самостоятелно  и  в  асинхронен  режим,  неструктурираното

интервю протича в реално време в диалогов режим. За целта

се използват софтуерни приложения (например  Promptchat),

които  дават  възможност  изследователят  да  „заговори”

посетител, който разглежда сайта, и да предложи за коментар

интересуващите го въпроси.
3. Мониторинг на уеб-пространството. Редица компании –

Google  (Google  Alerts),  Nielsen  Online  (BuzzMetrics)  и  др.  –

предлагат услугата следене и информиране за състояли се

коментари по определени теми в блогове, социални мрежи,

форуми,  видео-съдържание и др. Получената по този начин

информация (мнения, отношения, нагласи) може да е особено

полезна при обясняване на начина, по който потребителите

взаимодействат със сайта.
4. Провеждане на онлайн-експерименти. През 2006 г. Google

пуска на пазара Website Optimizer като самостоятелен продукт

(дотогава  съществувал  като  част  от  програмата  AdWords).

Към  настоящия  момент  оптимизаторът  на  уеб-сайтове
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предоставя възможност за провеждане на двувариантни (А/В)

и  многовариантни  (multivariate)  тестове,  чрез  които  по

експериментален  път  се  установява  кои  съдържателни

компоненти на уеб-страницата я правят най-въздействаща за

потребителите.  По  този  начин  анализиращият  може  да

установи  причините,  които  обясняват  резултатите  от

функционирането  на  сайта,  както  и  да  набележи  онези

корекции,  които  биха  повишили степента  на  реализация на

поставените цели.
5. Провеждане на лабораторни наблюдения. Поведението на

потребителите при използване на сайта може да се изследва

и с помощта на наблюдение в лабораторни условия. При тези

наблюдения се регистрират действията на потребителите, въз

основа  на  които  се  съди  за  ефективността  на  отделни

компоненти  на  уеб-сайта.  Така  например,  Tobii  използват

специализиран  хардуер  и  софтуер  за  проследяване

движението на погледа, като по този начин установяват кои

секции  от  уеб-страницата  привличат  в  най-голяма  степен

вниманието на респондента.

Някои от описаните по-горе показатели и функционалности за

уебанализ  са  използвани  при  съставяне  на  въпросите  към

допитване,  резултатите  от  което  са  докладвани  в  точка  III  на

изследването.

Финансови и маркетингови метрики на онлайн търговията

Тук влизаме в мътни води на множество теории, вариации и

предложения от различни специалисти.
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По-долу  ще  ви  представя  няколко  идеи,  които  може  да

ползвате като вариант за оценяване на електронната ви търговия.

Можете, разбира се, да споделите своите собствени методологии в

коментарите по-долу.

Мисля,  че  отличен  старт  е  ако  имате  конкретни  и  ясни

отговори на следните няколко въпроса. Отговорите, смятам, че

ще  ви  насочат  към  конкретни  показатели,  с  които  да  измервате

успеха на е-магазина си. Ето ги и самите въпроси:

 Кои са топ 3 маркетинг каналите, които генерират най-голяма

възвръщаемост или поне водят до най-много продажби? Кои

са основните източници на трафик?
 Какво  задържа  посетителите  най-много  в  продуктовите

страници? Направете експеримент – пробвайте със страница с

преобладаващ  текст,  страница  с  малки  снимки  в  галерия  и

страница с голяма снимка и няколко по-малки. Това са трите

най-често  ползвани  e-commerce  шаблона  за  продуктови

страници, сред които може да видите кой работи най-добре за

вашата аудитория.
 Кога  имате  пик  в  покупките  през  електронния  магазин?  Кой

месец, ден от седмицата и в кои часове?
 Каква е средно-месечната стойност на покупките и можем ли

да намерим основните източници и причини за това?
 През какви интервали от време изграждане лоялни клиенти?

Как най-често превръщате клиентите си в лоялни?

Чрез  тези  въпроси  ще  създадете  някаква  базова  „рамка“  на

ефективността при вашата е-търговия. Ще се насочите сами върху

обектите, които трябва по-сериозно и задълбочено да анализирате

в бъдеще.
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Би  било  отлично  да  имате  под  ръка  следните  финансови

показатели и да ги сравнявате на месечна база:

 Общи брутни приходи
 Брутна и нетна печалба
 Средно сума на прихода от един клиент на месечна база
 Брой продажби на 1 посетител – колко броя стоки купува един

посетител при една транзакция или на месечна база
 Месечни разходи за дигитален маркетинг
 Разходи  за  придобиване  –  най-често  разход  за  куриери,

опаковки, подаръци и бонуси при покупка и др.
 Customer  Lifetime  Value  –  колко  би  било  нормално  да

инвестирате,  за  да  привлечете  един  клиент  днес,  който

очаквате да ви върне инвестицията в него през следващите Х

месеца?

Една от сравнително удобните за изчисление на CLV формули

е:

CLV = Настояща стойност(Средна печалба на месец/година,

умножена по бр. години) – Разходите за придобиване
 Топ продукти, които имат най-много продажби
 Конверсия на транзакциите (посещения спрямо транзакции)

Относно  организирането  на  цикъла  на  продажбите,  както  и

времевите рамки, в които стават покупките, има няколко важни

показателя:

 Брой дни до взимане на решение за покупка
 Брой посещения на сайта до покупка
 Брой прегледани продукта до избор и покупка
 Време  за  достигане  до  аудиторията  и  превръщането  й  в

клиенти
 Време за достигане до клиентите и превръщането им в лоялни

клиенти
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 Постепенна  оптимизация  на  маркетинговите  канали  –

повишаване  бюджетите  на  ефективните  спрямо

неефективните
 Индекс  на  нарастващото  удовлетворение  (недоволство)  –

прави се чрез периодични проучвания и сондиране на мнения

от аудиторията, най-вече в анкетни форми

Във връзка с елементите от цикъла на продажбите могат да

се търсят следните показатели:

 Елемент №1 – Интересът 

 Източници  на  трафик,  които  водят  посетители,

прекарващи  над  минута  в  сайта  и  разглеждащи  3  и

повече продуктови страници
 Има  ли  интерес  към  сродни  и  допълващи  продукти  в

продуктовите  страници?  Като  цяло  –  как  се  справят

продуктовите страници в ролята им на целеви страници?

Най-често тук се използват т.нар. „heat map“ статистики,

които  показват  „горещи точки“,  на  които  се  клика  най-

много  по  страницата.  Google  Analytics  предлага

преглеждане на статистиките  с  наслагването  им върху

сайта, което е добра и безплатна алтернатива.
 Кои източници на трафик водят клиенти,  т.е.  водят до

покупки  или поне  частични реализации  на  търговската

цел (използвайки статистиките за „цели“ от Analytics, за

които има информация и ресурси по-горе)
 Доколко  задържа  вниманието  съдържанието  на

продуктовите  страници.  Доколко  навигацията  е  добре

организирана  и  търсачката  има  полезност  за

потребителя.  Това  са  факторите,  част  от  „usability“  на

сайта (ползваемостта на сайта), които са много важни.
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 Елемент №2 – Проучване 

 Къде и какви са отзивите за продуктите ни и фирмата ни

в Интернет?
 Даваме ли възможност за добавяне на отзиви, оценки и

ревюта към продуктите в е-магазина ни?
 Четат ли се тези отзиви? Това често се определя трудно.

Можете да прегледате статистиките за отливи, както и да

използвате „heat map“ технологиите.
 Обръща  ли  се  внимание  на  сродните  продукти,  които

предлагаме?
 Имаме  ли  достатъчно  обосновани  конкурентни

предимства,  за  да  насочим  потребителския  интерес

точно към нашия продукт?
 Инвестираме  ли  в  PR  статии  и  онлайн  реклама  на

бестселърите  си,  или  продукти  със  силно  изразени

конкурентни  предимства?  Доколко  тези  кампании  са

ефективни в отделните си канали?
 Какви са реакциите на конкуренцията? Какви са техните

подходи?
 Как търсят нашите стоки потребителите ни? Как търсят

отзиви  за  тях?  Използват  ли  long-tail  ключови  думи?

Къде  търсят  и  кои  резултати  кликват  –  платени  или

органични?

 Елемент №3 – Решение за покупка 

 Откъде се връща потребителят, за да купи? Колко пъти

се връща и откъде излиза?
 Преди покупка разглежда ли и други  продукти? Кои от

тях са сродни, кои са допълващи?
 Какво влияние оказват отзивите?
 Какво влияние оказва ремаркетинга ни?
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 Чрез каква медия привличаме потребителя отново, за да

закупи от нас?
 След колко време се връща с желание за покупка? Какви

може да са причините за това?

 Елемент №4 – Покупка 

 Има ли нереализирани продажби (продукти, останали в

пазарската  кошница  на  е-магазина,  но  непоръчани)?

Какви  може  да  са  причините  –  технически

неизправности,  проблеми  с  ползваемостта,  неудобни

начини  за  плащане,  скъпа  куриерска  услуга,

неоправдани очаквания и/или друго?
 Как  реагира  потребителят  след  завършването  на

поръчката си?
 Редовен  клиент  ли  е  и  как  да  го  обгрижим  след

покупката?
 Каква е честотата на покупките му? На каква стойност са

и каква е средната стойност на месец?
 Какви са очакванията му като лоялен или нов клиент?
 Какви действия предприема,  освен покупката  –  писане

на отзив, използване на социални бутони,  оценяване с

точки/звезди, и/или друго?
 Как  да  оптимизираме  на  база  по-горната  информация

своя маркетингов бюджет?
 Как да предизвикаме повторен интерес, за да завъртим

цикъла на продажбите?

Много  важна  метрика,  както  и  доста  абстрактна,  е

определянето на  Индекса на потребителското удовлетворение.

Най-често за целта се правят специални анкети за оценка с точки

или  звезди.  Измерва  се  лекотата  на  търгуване,  обслужването,

помощта при покупка, удовлетворението от самата покупка и пр.
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Има  и  друга  много  важна  метрика,  която  има  маркетингова

конюнктура и се свързва с често допускана грешка при изчисление

на ефективността от дигиталния маркетинг. Много често фирмите се

подвеждат,  калкулирайки  ROI  на  база  една покупка,  или  на  база

покупките  в  рамките  на  маркетингова  инициатива  или  кампания.

Много по правилно е ROI да се изчислява на база CLV (Customer

Lifetime Value – виж по-горе). Формулата за това е следната:

Средни разходи за придобиване = Сума на разходите :  Брой

привлечени клиенти

При  всички  положения  –  преди  да  се  „гмурнете“  в  купищата

статистически  данни,  огледайте  повърхността.  Обособете  целият

цикъл, от разходите за маркетинг и реклама до приходите от онлайн

продажби,  на  отделни  звена.  Всяко  звено  трябва  да  е  измеримо

като ефективност, трайност и устойчивост.

Идеята е не просто да имате статистики, а да знаете с какво те са

ви полезни, а ползите могат да бъдат най-различни:

1) Оптимизиране  за  търсещи  машини  и  маркетинг  за

търсачки

2) Ефективно  управление  на  онлайн  репутацията  и

интернет присъствието на бранда

3) Оптимизация на разходите за маркетинг, PR и реклама

4) Възможности за  по-тясно таргетиране и изграждане на

лоялност у клиентите

5) Контролирано разширение на асортимента, аудиторията,

пазарите и други. 
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Това е другата страна на монетата – да сте реалисти относно

целите, които гоните в своята е-търговия. Статистиките ще ви дадат

правилната насока, ако знаете накъде вървите (т.е. целеполагане

правилно)  и  откъде  да  минете  (т.е.  тълкувате  качествено

метриките).

Google Analytics

Същност

Google Анализ не само позволява измерване на продажбите и

реализациите, но и предлага нова практическа информация за това,

как посетителите използват сайта , как са стигнали до него и как да

ги накарате да се връщат.

Google  Analytics (съкратено  GA)  е  безплатна уеб  услуга,

предоставена  от Google за  съставянето  на  детайлна статистика за

посетителите на уебсайтове. Статистиката се събира на сървъра на

Google,  а  тези които го използват само слагат свой Javascript код

на страниците на своя уебсайт.
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Безплатната  версия  е  ограничена  до  гледането  на  10  млн.

страници месечно. На тези които ползват активният акаунт Google

AdWords се предоставя възможността да преглеждат неограничен

брой  страници.  Особеността  на  обслужването  е  в  това,  че

администраторите  на  уеб  сайтовете  могат  да

оптимизират рекламните и  маркетингови кампании  на  Google

AdWords с  помощта на анализираните данни,  получени от GA за

това от къде идват посетителите, колко дълго присъстват на сайта и

къде  се  намират  по  географски  принцип.  Обслужването  е

интегрирано с  Google  AdWords.  Клиентите  виждат  групи  с  обяви,

които излизат от ключовите думи в отчетите. Също така са достъпни

различни  възможности,  включително  и  разделянето  на

посетителите на групи.

Ползващите  услугата  определят  сами  целите  и  функциите.

Целта  може  да  бъде  страницата  за  продажби,  показването  на

определен  брой  страници  и  други.  Ползвайки  този  инструмент,

маркетолозите могат да разберат коя от рекламните им кампании е

най-успешна  и  да  намерят  нови  начини  за  привличане  на

необходимата им аудитория.

Google  Analytics  -  вграден  брояч  в  сайта,  видим  само  за

администраторите  на  сайта,  който  генерира  статистика  на

посещенията. Позволява  подробна  статистика  и  анализи  на

потребителското поведение в сайта: 

 Брой уникални посещения
 Импресии
 Посещения, проследени по географски показатели
 Посещения от търсачки, директни влизания
 Посещения по ключови думи в сайта
 Процент на задържаните и напусналите потребители
 Престой на потребителя в сайта
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Основни функции на Google Analytics

За  да  започнете  работа  с Google  Analytics,  трябва  да  сте

запознати с функциите на програмата.

 Инструмент  за  избиране  на  диапазона  от  време  и

сравняване на времеви диапазони

По принцип Google Analytics показва данни от последните 30 дни и

не включва настоящия ден. Инструментът за избиране на диапазона

от време е много важен. Сравняването на два времеви диапазона е

съществено за анализа.

 Изработване на трендова графика

Повечето отчети в Google Analytics предлагат и визуален начин за

изобразяване на данните, наречена трендова графика. Данните са

разположени  на  (х,y) ос  с  индивидуални  час,  ден,  седмица  или

месец  по  хоризонталата  и  избраната  мерна  единица  по

вертикалата. Някои отчети обаче нямат такава графика.

 Добавяне на отчети на таблото

Таблото е като началната страница на Analytics. Когато се влезне

в Google  Analytics и  се  избере  съответен  профил,  винаги  ще  се

вижда първо този  отчет.  Има 5  отчети по  подразбиране,  с  които

може да се започне. Чрез Google Analytics може да запазите своите

най-използвани отчета.

 Сваляне на отечти

От всеки отделен отчет можете да сваляте файл, които си изберете.

Можете да сваляте в PDF, XML,CSV, CSV for Excel иTSV формат.Не

се изисква време за сваляне на отчети или няма лимит на броя.

 Изпращане на отчети чрез     e-mail
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По всяко време можете да изпратите отчет на колега, приятел или

член на екипа Ви като просто натиснете едно копче.

Фиг. 7 Общ изглед и таблото

Фиг. 1.9 Профил посетители

Фиг. 8 Dashboard
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Фиг. 1.10 Раздел източник на трафика

Фиг. 1.11 Раздел съдържание

463



Фиг. 1.12 Раздел цели 
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Фиг. 1.13 Раздел интернет търговия

Какви са метриките на успеха? Истинското предизвикателство

е  да  бъдат  намерени  правилните  измерители  на  успеха.  За

всеки  тип  сайт  те  могат  да  бъдат  различни,  но  за  всички  те  са

винаги  комплексни  и  с  често  ясни  изразени  тенденции.

Чарът на метриките на успеха на SEO кампанията е в това, че те са

минали,  настоящи  и  бъдещи  и  ни  дават  шанс  да  продължим

своята стратегия за развитие на сайта в правилната посока.
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Фиг.1.14 Обобщение на Уебметриките

466



ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

1. Кръстевич,  Т.  Интерактивен  маркетинг,  глава  седма  от

„Еволюция  на  съвременния  маркетинг”.  Академично

издателство „Ценов”, Свищов, 2003.
2. Томс, Ж., Г. Белогушева.  Онлайн маркетинг – мисия още

по-възможна, CIELA, София, 2007.
3. Alam,  S.,  K.  Noor.  ICT  Adoption  in  Small  and  Medium

Enterprises:  an  Empirical  Evidence  of  Service  Sectors  in

Malaysia,  International  Journal  of  Business and Management,

Vol. 4, №2, February, 2009, pp. 112-125.
4. Clifton,  B.  Advanced  Web  Metrics  with  Google  Analytics,

Second Edition, Wiley Publishing, Inc., 2010.
5. Dixon, T., B. Thompson, P. McAllister.  The value of ICT for

SMEs in the UK:  a critical  literature review,  Report  for  Small

Business Service research programme, The College of Estate

Management, September 2002, pp. 1-26.
6. Jackson,  S.  Cult  of  Analytics:  Driving  Online  Marketing

Strategies Using Web Analytics, Elsevier, 2009.
7. Jansen,  B.  Understanding User  –  Web Interactions via  Web

Analytics, Morgan & Claypool, 2009.
8. Kaushik, A.  Web Analytic:  An Hour a Day,  Wiley Publishing,

Inc., 2007.
9. Teixeira, J.  Your Google Game Plan for Success: Increasing

Your  Web  Presence  with  Google  AdWords,  Analytics,  and

Website Optimizer, Wiley Publishing, Inc.,2010.
10. http://www.alabala.org/set-godin-za-bounce-rate/
11. http://www.alabala.org/metriki-za-uspeshen-sayt/
12. http://www.wowebook.com 
13. http://ivosiliev.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB

%D0%B0%D0%BC%D0%B0/date:2013-06-08/%D0%BC
467

http://ivosiliev.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/date:2013-06-08/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_2461.html
http://ivosiliev.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/date:2013-06-08/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_2461.html
http://www.wowebook.com/
http://www.alabala.org/metriki-za-uspeshen-sayt/
http://www.alabala.org/set-godin-za-bounce-rate/


%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-

%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA

%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE

%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB

%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD

%D0%BD%D0%B0_2461.html 
14. http://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics
15. http://www.makeuseof.com/tag/web-metrics-101-what-do-all-

these-terms-mean/
16. http://www.makeuseof.com/tag/web-metrics-101-what-do-all-

these-terms-mean/
17. http://www.opentracker.net/article/web-metrics-101
18. http://webdesign.about.com/od/analytics/qt/what_to_track.ht

m
19. https://www.youtube.com/watch?v=phdwSxiPfjQ
20. http://www.alabala.org/metriki-za-uspeshen-sayt/
21. http://www.kaushik.net/avinash/hits-sessions-metrics-

dimensions-web-analytics/
22. http://www.webcommunication.bg/

%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F/web_%D0%B0%D0%BD

%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
23. https://support.google.com/analytics/answer/1009616?hl=bg
24. http://mktg.uni-svishtov.bg/rado/themes/6.pdf
25. http://vorobyov.info/blog/111-%D1%81%D0%BB

%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-

%D1%83%D0%B5%D0%B1-%D0%B0%D0%BD

%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/
26. http://sifuweb.com/language/bg/

%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-

%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-

%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/
27. http://www.kaushik.net/avinash/web-metrics-demystified/

468

http://www.kaushik.net/avinash/web-metrics-demystified/
http://sifuweb.com/language/bg/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/
http://sifuweb.com/language/bg/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/
http://sifuweb.com/language/bg/%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/
http://vorobyov.info/blog/111-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B5%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/
http://vorobyov.info/blog/111-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B5%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/
http://vorobyov.info/blog/111-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D0%B5%D0%B1-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7/
http://mktg.uni-svishtov.bg/rado/themes/6.pdf
https://support.google.com/analytics/answer/1009616?hl=bg
http://www.webcommunication.bg/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/web_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.webcommunication.bg/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/web_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.webcommunication.bg/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/web_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.kaushik.net/avinash/hits-sessions-metrics-dimensions-web-analytics/
http://www.kaushik.net/avinash/hits-sessions-metrics-dimensions-web-analytics/
http://www.alabala.org/metriki-za-uspeshen-sayt/
https://www.youtube.com/watch?v=phdwSxiPfjQ
http://webdesign.about.com/od/analytics/qt/what_to_track.htm
http://webdesign.about.com/od/analytics/qt/what_to_track.htm
http://www.opentracker.net/article/web-metrics-101
http://www.makeuseof.com/tag/web-metrics-101-what-do-all-these-terms-mean/
http://www.makeuseof.com/tag/web-metrics-101-what-do-all-these-terms-mean/
http://www.makeuseof.com/tag/web-metrics-101-what-do-all-these-terms-mean/
http://www.makeuseof.com/tag/web-metrics-101-what-do-all-these-terms-mean/
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_analytics
http://ivosiliev.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/date:2013-06-08/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_2461.html
http://ivosiliev.com/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0/date:2013-06-08/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_2461.html


28. http://www.referati.org/analiz-na-google-

analytics/97243/ref/p4
29. http://deimos.ue-varna.bg/~sulova/files/e-

business/peoplemetrix.pdf
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Измерване на представянето в социални мрежи

Найден Коев

В днешно време ние прекарваме голяма част от времето си

онлайн, включително и през мобилните си телефони. Използваме

Facebook, Twitter и други социални мрежи. В тях често се включваме

в различни дискусии, но и питаме за съвет, когато ще си избираме

нов  компютър  и  фотоапарат  или  се  чудим  в  кой  ресторант  да

отидем.  В  социалните  мрежи  освен  нас  са  и  компаниите,  които

предлагат същите тези продукти и услуги. Харесваме им страниците

и  съобщенията,  задаваме  им  въпроси,  изразяваме  си

недоволството, търсим решение на проблеми…

Социалните мрежи са нещо повече от търговски канал. Вече е

съвсем  нормално  да  отворим  Twitter  и  да  отправим  въпрос  към

акаунта  на  магазина  в  социалната  мрежа,  докато  разглеждаме

стоките по рафтовете. Социалните мрежи са начинът за общуване

на  младото  поколение.  Те  са  чудесен  канал  за  обслужване  на

клиенти – за отговаряне на запитвания, за даване на препоръки и

решаване на казуси. (Ралчев,2012)

Маркетинг на социални мрежи или Social media marketing (SMM):

форма на интернет  маркетинг,  която  използва социалните  мрежи

като  маркетингов  и  рекламен  инструмент.  Целта  на  SMM  е  да

създава съдържание, което потребителите да харесват и споделят в

тяхните социални профили, което да помогне на дадена компания,
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продукт или услуга да увеличи популяризирането на марката си и да

разшири достига си до повече клиенти.

Един  от  ключовите  компоненти  в  маркетинга  на  социални

мрежи  е оптимизацията  за  социалните  мрежи -  Social  Media

Optimization (SMO). Както оптимизацията за търсачки - (SEO), SMO e

стратегия  за  привличане  на  нови  и  уникални  посетители  към

Вашия уеб сайт...

SMM  помага  на  компаниите  да  получат  директна  обратна

връзка от клиенти (и потенциални клиенти),  като в същото време

компанията изглежда по-представителна. Интерактивните опции на

социалните мрежи дават възможност на потребителите да задават

въпроси или да се оплакват и по този начин да почувстват, че са

чути...(Стоименов,2013)

Маркетинговите специалисти, съзряха социалните мрежи като

комуникационен канал, чрез който да достигнат до милиони реални

и потенциални потребители, при това на възможно най-ниска цена.

Социалните медии се оказаха плодородна почва за провеждане на

различни  маркетингови  инициативи.  Ето  защо  присъствието  на

Вашия  бизнес  в  социалните  медии  е  силно  препоръчително.

(Onliseo, 2012)  

Когато  компаниите  рекламират  бизнеса  си  посредством

социалните  мрежи,  те  изграждат  двустранна  връзка  с

потребителите,  която  в  последствие  благоприятства  върху

печалбите по един или друг начин.

 Съществуват много софтуерни предложения за мониторинг на

движението  в  социалните  мрежи,  на  база  на  които  могат  да  се

създадат успешни маркетингови стратегии.
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Facebook  Insights:  е  отличн  аналитичен  инструмент,

позволяващ лесното идентифициране на това кое работи добре в

дадена  Facebook страница и кое е хубаво да се подобри. Facebook

Insights  дава  възможността  на  администраторите,  да  боряват  с

различни  метрични  данни  за  страниците  си.  Insights включва  и

различни графики и диаграми, които са лесни за разчитане.

Insights  съдържа  администраторски  панел  със  6  секции,

специфични  категории,  статистики  и  метрики.  Набляга  се  на

визуалната  интерпретация,  която  прави  данните  лесни  за

анализиране.

Обобщени данни (Overview)

 Чрез  стартирането  на  Insights  първото,  което  виждаме  е

секцията обобщени данни за страницата(Overview). Секцията дава

обща представа за състоянието на страницата, последните 7 дни. -

брой  харесвания(page  likes),  до  колко  хора  са  достигнали

публикациите(reach),  Engagement или това е броят на уникалните

потребители  харесали/коментирали/споделили/кликнали  върху

ваша  публикация.  В  този  прозорец  можете  още  да  проследите

представянето на всички ваши публикации.
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Фиг.2.1 Overview

На  същата  страница,  малко  по-надолу  ще  намерите  и

последните  5  публикации,  които  сте  публикували,  както  и  кратък

анализ за това какъв тип е публикацията, до кого са таргетирани, до

колко човека са стигнали и колко от тях са взаимодействали.

 Харесвания (Likes)

Секцията показва максимално опростена и ясна информация.

Тук се виждат три графики за брой харесвания, нови харесвания и

съответно колко човека са спрели да харесват страницата(Unlikes),

и от къде идват новите фенове.
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Фиг. 2.2 Total likes

Ръста на  феновете може да се  следи в  сравнително голям

интервал  от  време  –  максимум  3  месеца  назад.  По  този  начин

добиваме представа колко бързо разсте страницата. Графиката е

интерактивна и показва във всеки един ден или период колко фена

има общо. 

 Net  likes =  резултата  от  броя  нови  харесвания  минус  броя

потребители, които са спрели да следват / харесват страница.

Важно  е  да  следите  кога  и  какъв  процент  от  феновете  ви

спират  да  харесват  страницата.  Така  можете  да  прецените

какво и кога ги дразни. Нормално е, когато имате голям ръст в

новите харесвания да имате няколко Unlikes. 
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Фиг. 2.3 Net likes

 От къде идват харесванията

Фиг. 2.4. Where your page likes came from
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Благодарение на тази графика може да се видят източниците

на новите харесвания. Чрез панела вдясно можете да филтрирате

източника и да го анализирате по дни. Ако кликнете върху самата

графика ще се покаже един списък с класация на източниците на

нови харесвания, подредени в низходящ ред.

Третата секция е Reach

Тук може да се види до колко хора са достигнали публикациите -

органично или платено(графика№5) и може да се анализира отново

кое съдържание, в кой ден се е отразило най-добре на статистиките,

броят на харесванията, коментарите и споделянията(графика №6),

колко  публикации  са  били  скрити  и/или  маркирани  като

спам(графика №7). По – добре е да имаме unlike отколкото да се

скрие  поста.  Когато  потребителя  скрие  пост  от  страницата,  то

шансът да се появи вашето послание на неговия поток от новини

става нищожен и трябва отново да инвестирате средства, с които да

успеете  да  достигнете  до  него.  В  случай,  че  потребителя кликне

Unlikes  –  това  означава,  че  той  вече  не  проявява  интерес  към

страницата и съдържанието й – трябва да уважим това решение и

да  не  се  натрапваме  повече  на  въпросния  потребител.

Информацията  отново  е  представена  в  интерактивни  графики.   

Отново има същия механизъм, както при Page Likes, за задаване на

интервала,  който  искаме  да  разгледаме. 
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Фиг.2.5  Post Reach

Фиг.2.6. Likes, Comments and Shares
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Фиг.2.7. Hide, Report as Spam and Unlikes
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Фиг. 2.8. Total Reach

 Посещения (Visits)

В  тази  секция  ще  видите  данни  за  брой  посещения  на

страницата  ви,  за  всякаква  активност  в  нея  и  за  външните

сайтове/търсачки  довели  потребителите  до  тук.  И  отново  имате

възможност  да  сегментирате  информацията  от  графиките. На

графика  №9  ще  видите кой  поток  от  информация  феновете  са

разглеждали най-много. Нормално е това да е Timeline, освен ако

нямата  в  момента  кампания,  в  която  рекламирате  дадено

приложение или информация. 
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Фиг.2.9  Page and tab visits

Фиг.2.10 Page activity

External referrers е графика №11. Тук можете да си направите

справка  откъде  идва  трафик  към  вашата  Facebook  страница.
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Полезно е ако рекламирате във външен източник – по този начин

ефекта от рекламата може да се оцени

Фиг.2.11 External referrers

Постове (Posts)

В  секцията  Overview  споменахме,  че  можете  да  следите

представянето на вашите публикации. Същата опция е налична в

прозорецът Posts. Освен нея, тук имате възможност да проследите

в  коя  част  на  деня  са  онлайн  вашите  фенове  и  в  кои  дни  от

седмицата  са  най-активни.  Интересна  е  и  възможността  за

проследяване  представянето  на  типовете  публикации  на

страницата ви.

Фиг.2.12 All published posts
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 Хора (People)

Това е последния модул от Facebook Insights. Ако мислите, че не

познавате клиентите си /  феновете си – то тук  е мястото където

можете  да  ги  опознаете. Графиките  ви  дават  възможност  да

сравните демографските характеристики на вашите фенове с тези

на  потребителите  във  Facebook  като  цяло,  което  би  ви  било

изключително полезно,  ако  целите  да  увеличите  аудиторията  си.

Информацията е разделена отново в няколко таба :

 Your fans – информация за вашите фенове

 People Reached – информация за всички хора,  до които сте

стигнали

 People Engaged – информация за хората, чието внимание сте

привлекли и те са взаимодействали по някакъв начин.

Facebook  Insights  предразполага  и  провокира  всеки,  които

управлява  страница  в  социалната  мрежа да  вложи  творчество  и

енергия,  за  да  подобри  представянето  си.  Данните,  налични  в

Insights са доста, а в същото време са много достъпни за разбиране

и анализ. (Русев,2013)
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Най – добрите социално медийни инструменти

 Всеки  бизнес,  продукт,  услуга  изживява своя  жизнен  път  в

социалните мрежи. Чрез тях се правят опити те да се свържат с

клиентите  с  цел  да  създадат  своя  целева  аудитория  на  която

успешно да маркетират дейността си.  Огромен брой от социални

медийни инструменти съществуват на пазара. Следват 11 от най –

добрите социално медийни инструменти, които могат да се намерят.

Те започват от опростени  инструменти до по – сложни платформи

за напреднали пазарни нужди.

Postific

Postific е плaтфopмa зa yпpaвлeниe нa пpoфили в coциaлнитe

мpeжи.  Това  е  уеб  приложение,  което  е  създадено  от  българин.

Удoбeн  е  зa  cлeдeнe и  cъздaвaнe  нa  cъдъpжaниe   нaй-гoлeмитe

coциaлни мрежи. Недостатък е липсата на интеграция с Google+.

MarketMеSuite

Това  е  система  за  управление  на  дигитален  маркетинг  за

малкте и средните фирми. Cъдъpжa инcтpyмeнти, чpeз ĸoитo лecнo

мoжe дa yпpaвлявaтe  cъдъpжaниeтo,  ĸeoтo пyблиĸyвaтe  в Twitter,

Facebook и LinkedIn. Инcтpyмeнтa e изĸлючитeлнo yдoбeн зa paбoтa,

ocoбeнo чacттa c aвтoмaтичнoтo нacтpoйвaнe нa cтaтycи.

 Wildfire Interactive

Това е изĸлючитeлнo пoпyляpнa интepaĸтивнa плaтфopмa зa

бизнecи,  ĸoитo  иcĸaт  бъpзo  дa  cъздaдaт  и  cтapтиpaт  Facebook
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мapĸeтингoвa,  пpoмoциoнaлнa  ĸaмпaния.  Wildfire  oпpocтявa

знaчитeлнo пpoцeca нa пpaвeнeтo нa пpoмoции в coциaлнaтa мpeжa.

Вие за нула време ще създадете необходимата ви кампания

чрез удобния drag&drop интерфейс. Ако не разполагате с свой екип

за маркетингово развитие в сверата на социалнте мрежи то тази

палтформа е за вас.

Crowd Factory

Буквално преведено - „фабрика за навалица/блъсканица”. Тази

платформа  предлага  голям  набор  от  приложения  за  социална

търговия,  които  ще  ви  помогнат  да  изградите  популярността  на

бизнеса  си.  За  съжаление  инструментът  е  платен,  но  има

възможност за тестване чрез демо версия.

Hootsuite

Тази  платформа  дава  възможност  за  управление  на

множество  акаунти  в  най  –  големите  социални  мрежи.  Тя  ше  ви

помогне  да  подобрите  продуктивността  си,  ще  може  да  следите

състоянието  на  вашата  марка.  Като  цяло  да  управляват

репутацията  на  марката  си  в  социалните  мрежи  от  едно  място

директно през браузъра ви.

Socialmotus

SocialMotus  e  чyдecнa  aлтepнaтивa зa  тeзи,  ĸoитo  иcĸaт  пo-

мaлĸo пpeтpyпaн интepфeйc oт Hootsuite. Cъc SocialMotus щe имaтe

вcичĸo  нeoбxoдимo  зa  изгpaждaнe,  yпpaвлeниe  и  измepвaнe  нa

coциaлнaтa  ви  oбщнocт.  Има  различни  дoпълнитeлни  фyнĸции,
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които  вĸлючвaт  нaбиpaнe  нa  twitter  пocлeдoвaтeли,  бъpзи

cъoбщeния дo oбщнocттa, пpocлeдявaнe нa ĸoнвepcиитe и oтлoжeни

cтaтycи.

 Edgerank Checker

Toзи cъщo дocтa пoпyляpeн инcтpyмeнт e лeceн зa paзбиpaнe

aнaлиз  нa  Facebook  фeн  cтpaницaтa.  Той  изгражда  EdgeRank

peзyлтaт,  който e чyдeceн пoĸaзaтeл зa eфeĸтивнocттa нa бизнec

cтpaницaтa ви в coциaлĸaтa. Активността на вашата фeн cтpaницa,

ще е по вероятно дa ce пoяви в пoтoĸa oт нoвини във facebook нa

пoвeчe пoтpeбитeли, ако е с висок Edgerank oтĸoлĸoтo да е c ниcъĸ

peзyлтaт. (Стоянов,2012)

 Conversocial

Ако един човек се грижи за корпоративната фен страница във

Facebook и профила в Twitter, е реалистично да приемем, че може

да се  справи  с  20,  30,  може би дори повече запитвания  на  ден.

Когато обаче компанията не е толкова малка, може да се окаже, че

по тези канали пристига основна част от оплакванията, критиките и

запитванията  на  клиентите.  Необходим  е  начин,  по  който

съобщенията  да  се  канализират,  класифицират  и  предадат  на

подходящия  човек,  който  да  се  погрижи  да  получат  адекватен

отговор.

С  тази  амбициозна  задача  се  е  заел  великобританският

стартъп Conversocial.  Той позволява на клиентите си да следят в

реално време какво се случва в социалните мрежи и съответно да

предприемат бързи мерки, за да разрешат казусите и да успокоят
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потребителите.  Впечатляващото  е,  че  платформата  намира

решение на едно малко неудобство – че често хората, които могат

да разрешат казуса, изобщо не знаят какво е Twitter и нямат акаунт

във Facebook.

Conversocial не служи толкова за анализ на това какво хората

са  казали за  твоята  компания,  колкото  за  мониторинг,  анализ  на

характера  на  постъпилите  запитвания  и  оплаквания  и  съответно

отговаряне  с  възможно  най-малко  забавяне  и  прехвърляне.

Амбициите  на  интересния  проект  са  да  направи  точно  това

канализиране на запитванията още по-лесно с т.нар. поставяне на

етикети (tagging). Kлючoвaтa  xapaĸтepиcтиĸa  нa  Conversocial  e

Priority  Response  Engine,  ĸoeтo  означава  cиcтeмa  зa  пpиopитeтни

cъoбщeния.  Toвa  пoзвoлявa  нa  вaжни  cигнaли  и  cъoбщeния,

cъдъpжaщи  cпeцифични  ĸлючoви  дyми,  дa  бъдaт  пocтaвяни  в

cпeциaлнa пoщeнcĸa ĸyтия, ĸoeтo пoзвoлявa мнoгo пo-лecнo дa ce

cпpaвитe  c  гoлeми oбeми инфopмaция и  въпpocи изпpaтeни чpeз

Twitter и Facebook ĸaнaлитe. (Ралчев, 2011)

Socialmention

SocialMention  мoжe  дa  cлeди  100  и  нагоре  coциaлни  мpeжи

плюc  блoгoвe,  ĸaтo  щe  ви  пpeдocтaви  цялaтa  coциaлнo  мeдийнa

инфopмaция, oтнacящa ce дo вaшaтa зaявĸa зa тъpceнe пo ĸлючoви

дyми. Taзи yeб ycлyгa щe ви пoзвoли дa cлeдитe  как кога и къде се

cпoмeнaвa  имeтo  нa  вaшия  бpaнд  пpeз  paзличнитe  coциaлни

caйтoвe, тaĸa чe лecнo дa мoжe дa aнaлизиpaтe ĸaĸвo ce гoвopи зa

вaшия бизнec. Инcтpyмeнтa пpeдлaгa ocнoвни cтaтиcтичecĸи дaнни,

ĸoитo щe ви  дaдaт възмoжнocт  пo-дoбpe дa  oпpeдeлитe,  или пo-
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cĸopo  нaпpaвo  дa  пoдcлyшвaтe  xopaтa  ĸaĸ  възпpиeмaт  вaшaтa

мapĸa oнлaйн в caйтoвeтe зa coциaлнo cпoдeлянe и нe caмo тaм.

NutshellMail

NutshellMail работи  с  акаунтите  ви  в  Twitter,  Facebook,

Foursquare, Yelp и LinkedIn.  Тази платофрма ще ви изпраща мейли

за социално медийната активност на тези акаунти. По този начин

NutshellMail  предлага  добра  алтернатива  за  наблюдение  на

социалната ви активност.

 Buffer

Поради  пиковите  часове  на  използване  на  различните

социални мрежи тази платформа е изключително полезна. Buffer ви

позволява  да  изпратите  съобщения  или  статуси  в  най  –

оптималното време в което ще има най – голям ефект, конверсия и

влияние върху потребителите. (Стоянов, 2012)
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