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Abstract 
The capacity and willingness to develop organize and manage a business venture 

along with any of its risks in order to make a profit. The most obvious example of 
entrepreneurship is the starting of new businesses. 

In economics, entrepreneurship combined with land, labor, natural resources 
and capital can produce profit. Entrepreneurial spirit is characterized by innovation 
and risk-taking, and is an essential part of a nation's ability to succeed in an ever 
changing and increasingly competitive global marketplace. 

The concept of corporate entrepreneurship is generally believed to refer to the 
development of new ideas and opportunities within large or established businesses, 
directly leading to the improvement of organizational profitability and an enhancement 
of competitive position or the strategic renewal of an existing business. 
 

Keywords: entrepreneurship, innovation, models of corporate entrepreneurship, 
business ventures, modern companies, business 

JEL Codes: L26, M14 

 

INTRODUCTION 

 
The innovation of products, services and processes and the formation of 

new business enterprises are crucially important to every economy. Innovation 
and new business development can be initiated by independent individuals or by 
existing enterprises. The latter is referred to as corporate entrepreneurship, 
which is ever more considered as a valuable instrument for rejuvenating and 

                                                            
1 European University - RM, Skopje, Assistant Professor, PhD,  
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revitalizing existing companies. It is brought into practice as a tool for business 
development, revenue growth, and profitability enhancement and for pioneering 
the development of new products, services and processes.  

Corporate entrepreneurship, which refers to the efforts of corporations to 
generate new business, has, until recently, received far less attention. Indeed, to 
those who view large firms as bureaucratic and inhospitable to creativity and in
novation, the term "corporate entrepreneurship" is an oxymoron (Sathe, 2003). 
Corporate entrepreneurship is often defined as a process that goes on inside an 
existing firm and that may lead to new business ventures, the development of 
new products, services or processes and the renewal of strategies and 
competitive postures. As such, it can be seen as the sum of a company’s 
innovation, venturing and renewal efforts. 
 Corporate entrepreneurship is especially crucial for large companies, 
enabling these organizations - that are traditionally averse to risk-taking - to 
innovate, driving leaders and teams toward an increased level of corporate 
enterprising. In addition to the obvious benefits obtained through innovation, 
this approach also provides the organizational benefit of setting the stage for 
leadership continuity. 
 Corporate entrepreneurship has been promoted in organizations for many 
reasons including as a growth strategy, to increase profitability, for strategic 
renewal, innovation, international success, and to develop competitive 
advantage. (Kuratko, 2007, pp. 151-203). Within that system, the notion of 
innovation is at the very core of corporate entrepreneurship - the two 
inseparably bound together and responsible for driving calculated and beneficial 
risk-taking. Taking it one step further, corporate entrepreneurship may even 
significantly alter the balance of competition within an industry or create 
entirely new industries through this act of internal innovation. 
 In a simpler view, corporate entrepreneurship can also be considered a 

means of organizational renewal. For in addition to its focus on innovation, 
there also exists an equal drive toward venturing. These two work in unison as 
the company undertakes innovations across the entire organizational spectrum, 
from product and process to technology and administration. In addition, 
venturing is a primary component in the process, pushing larger companies to 
enhance their overall competitiveness in the marketplace by taking bigger risks. 
Examples of these risks, as seen in a large-scale organization, may include: 
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corporations struggle in these efforts. Traditional management practices 
emphasize safe, slow, and steady growth within hierarchical organization 
structures. Entrepreneurial management, on the other hand, focuses on rapid 
growth as the top priority, accepts risk as part of this growth philosophy, and 
implements flat organizational structures with multiple informal networks. 
 For large companies, creating new businesses is the challenge. After 
years of downsizing and cost cutting, corporations have realized that they can’t 
shrink their way to success. They’ve also found that they can’t grow rapidly by 
tweaking existing offerings, taking over rivals, or moving into developing 
countries. Because of maturing technologies and aging product portfolios, a 
new imperative is clear: Companies must create, develop, and sustain 
innovative new businesses. 
 The distinctive features of new businesses present three challenges.  
 First, emerging businesses usually lack hard data. That’s particularly true 
when they offer cutting-edge products or when their technologies aren’t widely 
diffused in the marketplace. The difficulty is that it’s hard to find marketplace 
insights for markets that don’t exist. Financial forecasts are also undependable.  
 Second, new businesses require innovation1, innovation requires fresh 
ideas, and fresh ideas. Some degree of unconventional thinking is essential for 
new businesses to take hold, but many radical ideas are foolish or unfounded.  
 The third challenge is the poor fit between new businesses and old 
systems. That’s particularly true of systems for budgeting and for human 
resource management. New businesses are difficult to finance for long periods, 
and in times of austerity, they are the first to face funding cuts. In a similar 
spirit, companies design HR systems to develop executives whose operational 
skills match the needs of mature businesses—not the strategic, conceptual, and 
entrepreneurial skills that start-ups require. 
 Corporate entrepreneurship is, however, a risky proposition. New 

ventures set up by existing companies face innumerable barriers, and research 
shows that most of them fail. Emerging businesses seldom mesh smoothly with 

                                                            
1 Innovation in technologies or products might actually be just a small part of creating 
business value; Starbucks Corp., for example, generates innovations in customer 
experience. Companies can innovate on any aspect of how they do business, but it all 
has to fit together as a coherent system. 
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well-established systems, processes, and cultures. Yet success requires a blend 
of old and new organizational traits, a subtle mix of characteristics achieved 
through what we call balancing acts. Unless companies keep those opposing 
forces in equilibrium, emerging businesses will flounder. 

 
MODELS OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP  
 
 Two dimensions under the direct control of management differentiate 
how companies approach corporate entrepreneurship.  
 The first is organizationalownership: Who within the company has 

primary ownership for the creation of new businesses? (This 
responsibility can be focused in a designated group, or it can be 
diffused across the organization.)  

 The second is resource authority: Are projects funded from a dedicated 
corporate pool of money or in an ad hoc manner, perhaps through 
business-unit budgets?  

 Together the two dimensions generate a matrix with four dominant 
models:  

1) Opportunist,  
2) Enabler,  
3) Advocate and 
4)  Producer. 

 The Opportunist model performs well, but only in a trusting and open 
organizational culture that supports social interaction (behind the hierarchies) 
and relies on the creativity of every member. New ideas will turn to new 
businesses only if they are embraced by the management and analyzed in a 
transparent manner. In fact, most companies start from here, but they often set-
up new processes and move along one or both dimensions displayed in the 

graph. 
 Companies following The Enabler model reserve financial resources 
and set-up processes, but don’t dedicate the development task to any special 
entity of the organization. These companies have a deliberate strategy for 
business development and they try to nurture the entrepreneurial spirit 
throughout the organization. The procedures for getting funding, strategic 
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guidelines for new business development and the acceptance process are clearly 
communicated to everyone. 
  In The Advocate model the corporation’s new business innovation 
ownership is handed to one dedicated organization. However, the projects are 
expected to be funded by the operative business units. In this respect, the 
development unit has the role of an internal consultant who feeds the business 
units with new opportunities, coaches the operative managers to identify and 
nurture new innovations, and supports the managers in building and nurturing 
the business cases. 
 In The Producer model, both the resources and the ownership of the 
new business ventures are assigned to one unit. This model combines elements 
of the enabler and the advocate models. However, the producer organization 
may also take control over promising business ideas found in the operative 
business units. It assumes this role in order to provide sufficient resources for 
realizing the full market capital of an idea and, at the same time, protect the 
focus to the core business. The producer model may also create disruptive 
business models, which would not be launched under the ownership of a core 
unit. 

Selecting the right model 
 Evolving from the opportunist model to any of the more deliberate forms 
of corporate entrepreneurship typically begins with a mandate for growth and a 
broad, clearly communicated vision. When a company’s vision for growth is too 
narrow, it will likely end up with just incremental concepts, whereas a broader 
vision helps everyone think outside the proverbial box. After the vision is set, a 
company needs to delineate specific objectives. 
 The enabler model is particularly well-suited to environments in which 
concept development and experimentation can be pursued economically 
throughout the organization. 

  Advocates exist to help business units do what they can’t accomplish on 
their own but should pursue in order to remain vital and relevant. Moreover, the 
advocate model (as well as the producer model) can prevent corporate 
entrepreneurship from becoming a casualty of powerful business units or 
competing silos. If a company seeks to conquer new growth domains, discover 
break through opportunities or thwart potentially disruptive competition, then it 
should consider the producer model (Christensen, Raynor, 2003). 
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The producer model helps overcome this, and it can provide the 
necessary coordination for initiatives that involve complex technologies or 
require the integration of certain capabilities across different business units. 
 With respect to resources, the enabler model can generally be maintained 
in a much leaner fashion than either the advocate or producer models. It should 
be noted that, particularly in large corporations, multiple models can be 
supported concurrently at different levels and functions. IBM, for instance, 
maintains a hybrid producer-advocate team. 
 Each of the models requires different forms of leadership, processes and 
skill sets. 

 
CONCLUSION 
 
 Corporate entrepreneurship is „...the process by which teams within an 
established company conceive, foster, launch and manage a new business that is 
distinct from the parent company but leverages theparent’s assets, market 
position, capabilities or other resources. It differs from corporate venture 
capital, which predominantly pursues financial investments in external 
companies.” (Wolcott, Michael, Lippitz, 2007). Although it often involves 
external partners and capabilities (including acquisitions), it engages significant 
resources of the established company, and internal teams typically manage 
projects. It’s also different from spinouts, which are generally constructed as 
stand-alone enterprises that do not require continuous leveraging of current 
business activities to realize their potential. 
 Corporate entrepreneurship is more than just new product development, 
and it can include innovations in services, channels, brands and so on 
(Sawhney, Wolcott, Arroniz, 2006). Traditionally, companies have added value 
through innovations that fit existing business functions and activities.  

Unfortunately, this approach also limits what a company is willing or even able 
to bring to market. Indeed, the failure to recognize that new products and 
services can require significantly different business models is often what leads 
to missed opportunities. 
 Corporate entrepreneurship is basically new ideals and opportunities that 
are developed within a large company. All in all, the whole ideal revolves 
around innovation. This process can give any company a competitive edge over 



 
 

14

their competitors, but that doesn’t mean that there aren’t risks involved. Of 
course, if develop a well laid out plan, and weigh the risks properly, should not 
have a problem making business more successful. 
 Large companies implementing entrepreneurial culture can receive many 
benefits to help them tap into innovation and be competitive in this global 
market. If the company is encouraged to take risks, the employees are allowed 
to be creative and innovative it becomes easier to generate new products for the 
market. There is a strong link between large organizations using corporate 
entrepreneurship and their growth and increased profitability due to it being a 
culture that increases pro-activeness within the organization. 
 Another benefit of corporate entrepreneurship is that it brings knowledge 
as everyone in the organization works towards the same goal. This creates 
valuable knowledge and understanding between all members. Thus the 
organization develops a continuous knowledge base of information that results 
in increased and better informed innovative behavior in decision making and 
risk taking.  

This increases the company’s competitiveness and ability to use this 
knowledge to outperform competition and to become the top player in the 
market. Implementation of corporate entrepreneur behavior within firm is a 
challenging process, which involves individual's roles and most importantly 
firm level antecedents that promotes corporate entrepreneurial activities. 
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Abstract 
The so called “social entrepreneurship” is becoming more and more important 

part of the global economy, creating many job openings and opportunities for people 
working the sector as well as for the communities and regions where it is developed. It 
is in the last twenty years that this subject has enter the center of attention of the 
scientific community creating big debate around its core and how it can be studied 
properly. The aim of the work is to dwell in the latest tendencies in the scientific 
community to study the problems and why its definition is still a matter of debate. The 
article is to be used as a starting point for the creation of theoretical framework, which 
can later be used for scientific research purposes. 
 

Keywords: social entrepreneurship, definition, problems, historical 
developments 

JEL Codes: L26, L31 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 От началото на века ставаме свидетели на растежа на един 
интересен бизнес модел, в който основна роля взима човека и социума, и 
техните нужди. Предприемачи все по-усилено започват да търсят начини 

да финансират и развият бизнеси, чиято цел е да приложат решения за 
различни социални, културни и/или екологични проблеми. Така 
нареченото „социално предприемачество“ започва да става важна част от 
икономиката на света, създавайки множество работни места и 
                                                            
1 South-West University “Neofit Rilski” Blagoevgrad, Faculty of Arts, Department of 
Cultural Studies, PhD Candidate, alexnatfa@gmail.com 
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възможности, както за пряко работещите в сектора, така и за областите, 
общностите и хората в региони, където се развива. И макар самият термин 
да съществува под някаква форма от средата на миналия век, едва в 
последните двадесет години той започва все по-агресивно да навлиза в 
полезрението на научното внимание, създавайки огромен диспут около 
същността си и как тя може да бъде изследвана в детайли.  
 Този дебат започва още в началото на века и за почти двадесет 
години учените в световен мащаб все още не могат да достигнат до 
еднозначно разбиране за термина. И докато все още липсва единомислие, 
в международен план социалното предприемачество се превръща във 
важна част от световната икономика. Разработват се проектозакони и 
фондове за поощрение на социалното предприемачество, докато 
тълкуванието все още остава неясно. Положението се влошава от появата 
на бизнес ориентирани предприемачи, които вследствие на обществената 
мода, се опитват да завъртят призмата на общественото внимание, така че 
идеята им да бъде приета за социално предприемачество. Съблюдавайки 
повече личната изгода създаваните закони и фондове често приемат 
твърде широка дефиниция за термина и подпомагат идеи и проекти с 
чисто комерсиална насоченост, развиващи се обаче в социалната сфера. 
Това само допълнително създава предпоставки за сблъсъци и спорове в 
общественото и научно мнение. Диспута по отношение на това къде 
свършва комерсиалното и къде започва социалното създава нови 
възможни проблеми и капани, които могат да се отразят не само на 
локално, но и на глобално ниво. Допълнително усложнение е и проблемът 
с отделянето на социалното предприемачество от социалните дейности. 
 В този контекст целта на работата е да разгледа последните 
тенденции в научните среди, за да може да се изследват проблемите, 
стоящи зад невъзможността да се достигне до обективно общоприето 

определение и да се предложи решение, базирано както на информацията 
събрана от други автори в областта, така и на предложения на автора в 
тълкуването на определени части от информацията. Работата започва с 
разглеждане на три дефиниции за социалното предприемачество появили 
се в последните двадесет години, като представя както ползите от 
изследванията, така и проблемите и недостатъците им. От тези дефиниции 
се прави опит за извеждане на общите тенденции и се предлагат насоки за 
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по-нататъшна работа в научната дейност, с цел достигането на метод за 
извеждане на многостранчива и пълна теоретична рамка. 
 Настоящият труд не претендира да бъде панацея за всички проблеми 
при изследването на социалното предприемачество. На автора му е добре 
известно, че това е един дълъг път, който тепърва ще се извърви. Но 
съществува необходимост от един по отдалечен дискурс в търсене на 
общото, което определя границите и възможностите на социалното 
предприемачество. Той може да се зароди и проведе само и единствено в 
научните среди, водейки след себе си промяна в общественото мнение и 
тенденции по отношение на тълкуванието на термина и полето. 
Желанието на автора е тази статия да се използва като насока за 
създаването на добра теоретична рамка, която може да служи за по-
задълбочено изследване в бъдеще.   
 

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
 
 В същността си идеята за социално предприемачество съществува в 
човешката история много преди тя да получи своето име и да започне да 
се оформя като цялостна теория за развитие на предприятия. Самият 
термин е въведен в средата на 50-те години на ХХ век от Хауърд Боуен 
(Боуен, 1953), но добива широка популярност едва през 90-те години на 
миналия век, след като многократно бива промотиран от хора като Били 
Драйтън, Чарълз Ледбийтър, Майкъл Янг и други. Една от първите по-
сериозни дефиниции, които привличат общественото внимание се появява 
едва през 1996 година в книга писана от професионалисти работещи в 
социалния сектор и бива редактирана от Джед Емерсон и Фей Тверски. 
Докато работят над книгата двамата редактори също работят в социалния 

сектор, което води до предлагане на една много обща рамка за теоретично 
дефиниране на идеята за социален предпреимач. За това допринася и 
началната идея, която стои зад книгата.  

„Тази книга е написана за да даде актуален отчет за растящия брой 
хора, заинтересувани от развитието на бизнес с нестопанска цел. Тя не е 
написана като предложение за категорична позиция, а по-скоро като 
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„отчет от окопите“. Предлага се като допълнение към това, което бързо се 
превръща в национален диалог“ (Emerson and Twersky, 1996).  

Авторите избират да не отделят социалния предприемач от 
социалната сфера, като за тях той е мениджър с опит в областта под една 
или друга форма, който се опитва да създаде бизнес със социална 
насоченост, приемайки че „бизнес със социална насоченост“ е 
равнозначен на „предприятие с нестопанска цел“ (Emerson and Twersky, 
1996). Така представен моделът предлага едно много широко тълкувание 
за социален предприемач, но въпреки това предразполага към изключване 
на хора, на които им липсва опит и/или развиват бизнес дори той да е 
базиран върху социален проблем. От тяхна гледна точка, важното за един 
социален предприемач е да създава възможности за хора в неравностойно 
положение. Така изложена дефиницията създава проблем за по-нататъшно 
изследване, поради липсата на ясна структура и рамка за оценка на 
дейността, докато централна роля заема лицето зад действието. Също така 
липсва обособяване на обвързаността, която трябва да съществува между 
„социално предприемачество“ и „предприемачество“. Пренебрегвайки до 
някаква степен втория термин и поставяйки акцента върху „социално“, 
„предприемачество“ се превръща в дума, която може лесно да бъде 
заменена, и така предразполага към възможност за неправилно тълкуване. 
 През 2003 година излиза статия, написана от Дж. Дийс и Бет 
Андерсън, която също така предлага едно по-широко тълкуване на 
термина, но в нея връзките между стопанското предприятие, 
нестопанското и социалното предприятие със стопанска цел са ясно 
разграничени и е изведена пряка зависимост между „предприемачеството“ 
и „социалното предприемачество“. Авторите разглеждат 
новообразувалите се социални предприятия като фирми инкорпориращи в 
структурата си практически модели от бизнеса в опити да се разрешат 

социални проблеми. Те определят „социалните предприятия със стопанска 
цел“  като фирми регистрирани според търговския закон, с един или 
повече собственици, които разполагат с правото да контролират фирмата, 
както и остатъчните печалби и нетни активи, които са специфично 
създадени, за да обслужват някаква социална нужда (Dees and Anderson, 
2003). Авторите извеждат идеята за това, че едно начинание в социалното 
предприемачество трябва да се разглежда от гледна точка на финансовия 
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си успех, както и от гледна точка на социално въздействие. Използването 
на тази двойственост при оценката на дейността, както и за успеха на едно 
начинание в сектора на социалното предприемачество, предразполага към 
изследвания и модели, които поставят и двете части от термина под равен 
знак, без да има нужда да се фаворитизира нито едната. Това дава едно 
логично решение на конфликта създаден от идеята, че социалният сектор, 
а от там и сектора на „социалното предприемачество“, принадлежи на 
нестопанските предприятия, а фирмите регистрирани по търговските 
закони притежават само търговската част на световните пазари. Можем да 
допуснем, че всъщност „социалното предприемачество“ е мястото където 
стопанския и нестопанския сектор се събират, без да си пречат или 
взаимно изключват. В „социални предприятия със стопанска цел“ 
авторите също така обръщат внимание към близките по идея инициативи, 
които обаче не спадат към тяхната дефиниция за социално 
предприемачество. Това са:   

- Нестопанските предприятия и организации, защото дори да 
оперират с някаква търговска дейност те не могат да оперират по еднакъв 
начин с активите си както търговските фирми и по този начин не споделят 
същите финансови рискове и пазари, което ги изключва от сектора (Dees 
and Anderson, 2003).  

- Социално отговорните фирми и бизнеси, защото дори при тях да се 
търси социално одобрение и въздействие, и дори понякога да подкрепят и 
развиват на стопански дейности, основна цел за тях си остават 
финансовите печалби (Dees and Anderson, 2003).  

- Фирми изцяло насочени към финансова печалба работещи в 
социалните сектори, защото за тези фирми социалното въздействие няма 
значение и работата в сектора се дължи единствено на разнообразяването 
на дейностите на фирмата с цел по-голяма печалба (Dees and Anderson, 

2003).  
 Базирайки се на идеята на Майкъл Портър (1985) за „верига на 
стойностите“, концепция за средство за анализ и оценка на потенциални 
източници за конкурентно предимство, авторите предлагат модел за 
идентификация на отделните области и дейности, при който една фирма 
може да създаде социално въздействие (фигура 1).  
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and Anderson, 2003; Emerson and Twersky, 1996) или корпоративно 
социално предприемачество (Austin, Leonard, Reficco, Wei-Skillern, 2004), 
или в неправителствения сектор, или други хибридни структури, които са 
комбинация между търговския и неправителствения (социален) сектор 
(Dees, 1998)“ (Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006). Както отбелязват и 
авторите, общото в по-затворените дефиниции е, че важното за социалния 
предприемач е да създаде социално въздействие. Изхождайки от това, в 
статията се разглежда социалното предприемачество като иновативна 
дейност, създаваща социално въздействие, която не е обвързана с правна 
юридическа форма и може да се прояви като междусекторно 
сътрудничество между неправителствения, правителствения и бизнес 
сектори (Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006). Изключването на 
юридическата форма от определението за социално предприемачество е 
добра предпоставка за начално изследване на полето. Формата на 
дейността зависи както от началната идея, от която тръгват 
предприемачите, така и от особеностите на местното и национално 
законодателство. Изключвайки тези два фактора, ние реално можем да 
обособим дейността и нейните позитиви и негативи и вследствие да 
изведем основите на социалното предприемачество. Тръгвайки от идеята, 
че самото поле се създава от срещата на социалните дейности с 
предприемаческото мислене, авторите предлагат сравнителен анализ 
между социалното предприемачество и комерсиалното такова, базирайки 
сравнението на четири различни променливи. Те са: 

- Пазарната недостатъчност – тръгвайки от идеята, че социалните 
организации се появяват, тогава когато пазарът се провали в 
предоставянето на обществени услуги и блага (Weisbrod, 1975, 1977) или 
други социални нужди, авторите допускат, че „пазарната недостатъчност 
ще създаде различни възможности за предприемачество за социалния и 

търговския предприемач“ (Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006). 
- Мисия – „Разликата в мисиите е основна отличителна особеност 

между социалното и търговското предприемачество, която се проявява в 
множество области от ръководенето на предприятието до мотивацията на 
работещите“ (Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006). 

- Мобилизация на ресурсите – въпреки наличието на множество 
различни форми, посредством които може да се обособи социално 
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предприемачество, важно е да се отбележи, че съществува специфично 
отношение на финансови механизми, които могат да се изпозват, и които 
са коренно различни спрямо комерсиалното предприемачество. Затова 
авторите смятат, че: „Мобилизацията на човешките и финансови ресурси 
ще бъде водеща разлика и ще води към корено различни подходи в 
управлението на финансовите и човешки ресурси“ (Austin, Stevenson, Wei-
Skillern, 2006). 

- Измерване на ефективността – изхождайки от нуждата на 
социалния предприемач да създава социално въздействие, за да бъде 
категоризиран като „социален“, авторите определят измерването на 
ефективността като предизвикателство. Докато при комерсиалното и 
търговско предприемачество можем лесно да измерим успеха, уповавайки 
се основно на количествени показатели, то при социалното 
предприемачество се появява трудност поради основа на модела базирана 
върху качествени показатели. Авторите допускат следното: „Измерването 
на ефективността на социалното въздействие ще бъде основен 
разграничител, усложнявайки отчетността и взаимоотношенията между 
заинтересованите страни“ (Austin, Stevenson, Wei-Skillern, 2006). Въпреки 
че можем да се съгласим с предложението, нужно е да отбележим, че 
авторите пренебрегват съществен елемент. Според тях удовлетвореността 
на клиентите и качеството на услугата/продукта спадат към 
количествените показатели за търговското предприемачество, докато тези 
два показателя, макар количествени могат да бъдат добра отправна точка 
за измерването на ефективността на социалното въздействие. Социалното 
въздействие започва от хората и/или общността. Когато целевата публика 
не е доволна от предложеното решение за пазарната недостатъчност, 
трудно бихме могли да говорим за реално социално въздействие. 
 Базирайки се на широка дефиниция и тези четири показателя, 

авторите разглеждат социалното предприемачество като континуум, който 
варира от абсолютно социално към абсолютно икономическо, но при 
който задължително могат да се наблюдават и двата елемента (Austin, 
Stevenson, Wei-Skillern, 2006). Тук вече можем да говорим за една по-ясна 
и точна теоретична рамка, която авторите базират на анализ на 
предприемачеството и социалното предприемачество, с ясно изведени 
критерии за оценка. Въпреки това сравнителния анализ е непълен. 
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Авторите избират да разгледат функциите на предприемача, а от там и на 
социалния предприемач, само от страната на „как“. Използвайки 
определението на Стивънсън за предприемачеството, като „преследване на 
възможност отвъд материалните ресурси, които са налични“ (Stevenson, 
1983) и аналитичната рамка на Салман (1996) погледът над полето е 
изцяло насочен през призмата на ръководния процес над предприятието, 
как той трябва да се случва и изследва. Настоящата статията представлява 
стъпка в правилната посока при дефинирането и рамкирането на 
социалното предприемачество, но изключва важни процеси, с голямо 
значение, пропускайки да зададе част от съществените въпроси, които 
биха били предмет на по-задълбочено изследване. 
 

ТРИТЕ ВАЖНИ ВЪПРОСА – „КАКВО“, „ЗАЩО“ И „КАК“ 
 
 Можем да приемем началния подход на Остин, Стивънсън и Уей-
Скилерн (2006) за правилен. Анализ между „предприемачеството“ и 
„социалното предприемачество“ създава базисни критерии с възможност 
те да се трансформират според нуждите и търсенията на изследователите. 
Но както и авторите отбелязват предприемачеството, като термин и поле 
на изследване, съществува от близо 250 години, като съществуват не 
малко успешни подходи при дефинирането и анализирането на полето. Те 
могат да бъдат разпределени в три категории – с фокус към резултатите, с 
фокус към причината за предприемачеството и с фокус към ръководенето 
на предприятие (Stevenson, Jarillo, 1991). Като едва в последните години 
тенденциите в изследванията са насочени към ръководството (Austin, 
Stevenson, Wei-Skillern, 2006). Този път, който е извървяла теорията за 
предприемачеството за тези два века и половина не е случаен и дори 
можем да твърдим, че той е необходим. Тези три категории всъщност 

представляват трите важни въпроса, които полето на социалното 
предприемачество изисква като отговор, за съставянето на една добра, 
общовалидна теоретична рамка.  
 Какво? Това е първият и може би най-трудният за отговор въпрос. 
Когато говорим за социалното предприемачество, говорим за социално 
въздействие, но в какво се изразява то? Избирайки метода на 
сравнителния анализ между комерсиалното и социалното 



 
 

25

предприемачество, можем да достигнем до точката в континуума, за който 
говорят Остин, Стивънсън и Уей-Скилерн, където социалното 
предприемачество се отделя от социалните дейности и от 
предприемачеството и така да достигнем до общовалидните принципи за 
полето, които са обособени само и единствено за него, макар 
произхождащи от други две, неразривно свързани с него сфери. За да 
може да се постигне това изследователите трябва да успеят да запазят 
обективността в една субективна работа като не омаловажават и 
пренебрегват изследванията, които са неудобни спрямо една теза, но и 
съумеят да създадат критерии, с които да могат да отстранят 
неприложимите практики от предприемачеството към социалното 
предприемачеството. Тук можем да използваме разработката на 
Стивънсън и Джарило (1991), те разглеждат предприемачеството и 
отговора на въпроса „Какво?“ през призмата на това, че повечето учени, 
които избират тази гледна точка са икономисти. Изхождайки от там те 
предлагат на аудиторията теории от Шумпетер (1934), който разглежда 
предприемачеството като процес, който спомага за развитието на 
икономиката като цяло, Либенщайн, който твърди че работата на 
предприемача е да „унищожава джобове на неефикасност в 
системата“(1968), Брих, който внимателно анализира последствията на 
предприемачеството в цялостната икономика, през създаването на работни 
места (1979, 1987) и други (Stevenson, Jarillo, 1991). И така те достигат до 
следните характеристики при изучаването на ефекта от 
предприемачеството:  

„(1) Започва от индивидуалния предприемач и неговите или нейните 
действия да се фокусира над процеса, с който тези действия афектират 
икономическата среда. (2) Признава функцията на предприемачеството 
като отговорна за икономическото подобрение в обществото, поради 

неговата „иновативност“... (3) Създава база за разделение на ролите на 
„инвеститора“, „мениджъра“ и „предприемача“ (Stevenson, Jarillo, 1991).  
 Приемайки това твърдение за истина, можем да добавим идеята за 
социалното въздействие и да предложим следните правила за ефекта от 
социалното предприемачество: 
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(1) Започва от индивидуалния предприемач и неговите или нейните 
действия да се фокусира над процеса, с който тези действия афектират 
социалната среда, или икономическата и социалната среда. 
 (2) Функцията на социалното предприемачество е отговорна за 
социалното подобрение, или за икономическото и социално подобрение, 
поради неговата иновативност в решаването на социални проблеми, 
където другите сектори не са успели да покрият нуждите на 
потребителите. 
(3) Създава база за разпределение между ролите на „предприемача“, 
„социалния работник“ и „социалния предприемач“. 
 Защо? Докато при „Какво?“ отговорът на въпроса се криеше повече 
в икономиката и крайния резултат, въпросът „Защо?“ изисква да се обърне 
внимание към психологическите и социалните предпоставки за 
създаването на „социален предприемач“. Това поле на изследване не е 
ново и е обект на изследване от множество различни перспективи на 
учени от социологията и психологията в последните петдесет и повече 
години. Изследванията използват различни средства и методи на 
изследване, от сравнителни анализи на характеристиките между 
предприемачи и техни колеги (Hochner, Ganrose, 1985), между 
предприемачи от различни страни (Marcin and Cockrum, 1984), през 
изследвания за корелация между личните характеристики на 
предприемачите и фирмите, които те създават (Smith and Miner, 1983) и 
като достигне до изследвания, като това на Роджър Мартин и Сали Осберг 
(2007), които разчитайки на казуси от практика искат да дефинират 
социалното предприемачество през предприемача, който седи зад идеята. 
И въпреки множеството изследвания трудно може да се достигне до 
някакво обобщено заключение. Все още изглежда невъзможно да се 
изведат на преден план нужните психологически, социални и 

интелектуални черти, които биха направили един човек добър 
предприемач. Но не можем да отречем, че личността зад предприятието е 
толкова важна, колкото и идеята. Основният предприемач е този от когото 
зависи провала или успеха на едно предприятие, изборът за употребата на 
финансовите и човешките ресурси са водещ фактор при създаването, 
стабилизирането и установяването на една фирма, продукт или услуга на 
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пазара. Стивънсън и Джарило (1991) предлагат следните изводи стоящи 
зад въпроса „защо“ за предприемача: 

„(1) Има един човек, който осъществява предприемаческите 
дейности, независимо от това как ги дефинираме. (2) Характеристиките на 
този човек (личност, минало, умения, др.) са от значение. (3) 
Променливите на околната среда са релевантни, не само защото създават 
предпоставки за използването на неефективности на пазара, както при 
„икономическия“ подход. Но също така, различните среди са повече или 
по-малко благоприятни за предприемачество и може да имат положителен 
резултат за успеха на новото начинание“ (Stevenson, Jarillo, 1991). 
 Можем да приемем, че изводите са верни, но би ни било трудно да 
ги адаптираме по отношение на социалното предприемачество под тази им 
форма. Изводите са крайно обобщени и опростени и служат повече в 
защита на тезата, че зад предприемачеството има силна личност, 
отколкото да предлагат детайлна методология за изследване над 
мотивацията стояща зад предприемача. Също така трябва да се вземе под 
внимание, че този въпрос е вероятно един от основните показатели, който 
предполага към едно ясно разделение съдържащо се в отговорите 
отнасящи се до предприемачите и колегите им със социална насоченост. 
Защото тук говорим не само за характеристики предразполагащи към 
адаптивност, интелигентно ръководство и други необходими качества за 
използване на разнообразни инструменти по нов начин или в нов 
контекст, с цел развитие на бизнес модел, продукт и/или услуга. Но също 
така и мотивация и желание за развитие на дейност, която отговаря на 
социални нужди, които не могат да бъдат задоволени от други пазарни 
ресурси и фирми. Освен мотивация и качества за развитие на бизнес 
модел, тук трябва да се изследват и въпроси по отношение на това как 
индивиди достигат до решението да бъдат „спасители“ на групи от хора. 

Като при дефиницията на „групи“ не трябва да бъдат изключвани по-
големи такива, с потенциал дори да се достигне до работа по услуги и/или 
продукти общо необходими, дори и за цялото човечество. 
  Как? В последните години вече има множество проучвания по 
въпросите на ръководството в социалното предприемачество. Всеки 
изследовател е свободен да развие собствена методика по въпроса и 
вероятно тепърва ще се появяват нови методологии и модели за 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 В полето на социалното предприемачество има огромна база, върху 
която тепърва може да се правят изследвания и да се провокира 
създаването на интелектуални, а също така и социални и практически 
ползи. Самото поле има множество разклонения и възможности, но преди 
те да бъдат подробно изследвани е необходимо да се достигне до една 
много детайлна и по широко приета дефиниция, включваща в себе си 
множеството от възможни призми, през които може да се наблюдава 
полето. Тя трябва да бъде както ограничаваща, тоест даваща ясни граници 
на полето и отделяща го от другите подобни на него дейности и области, 
така и освобождаваща по отношение на методи на изследване.  
 Твърдо убеждение на автора е, че тепърва социалното 
предприемачество ще се превръща във все по-значима част от световната 
и местната икономика, допринасяйки за икономическото, социалното, 
културното, политическото и икономическо развитие на човешкия род. 
Вече наблюдаваме появата и развитието на различни финансови 
поощрителни и спомагателни механизми за развитието на подобни 
дейности на локано, национално и наднационално ниво. И в контекста на 
тази реалност е задължение на научната общност да излезе с твърда 
позиция за това какво е социалното предприемачество, какво прави, как се 
ръководи, от какво има нужда и как може да бъде подпомогнато. Това са 
въпроси, които пряко засягат не само икономиката, но и социологията, 
културологията, изкуствата, социалните дейности, а в по-индиректна 
степен и комуникациите, политологията, педагогиката и повечето 
социални и дори някои природни науки.  
 Целта на статията е да провокира едно по-активно търсене от 
изследователите и може би да създаде една лавина на теории, дискусии и 

конференции, защото само по този начин може да се достигне до една 
универсална парадигма, поне на първо време. Авторът вярва, че е 
задължение на научните среди да се впуснат в дебати и изследвания на 
полето, което тепърва ще редефинира и преструктурира световната 
система, за да може да са активна част в подпомагането и насочването на 
тази промяна, която предстои. 
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Abstract 
The changing organization is related to redefining the nature of its management, 
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ИНОВАЦИЯ 
 
Иновацията се определя като въвеждането на открития и 

изобретения, както и на процеси, генериращи нови резултати (Gloet and 
Terziovski, 2004).  

Създадени са множество определения за иновацията, но едно от най-
релевантните я дефинира като „въвеждането на нов или значително 
подобрен продукт (стока или услуга) или процес, нов маркетингов метод 
или нов организационен метод в бизнес практиката; организация на 
работата или външните връзки” (OECD, 2005, p. 46). Казаното 
кореспондира и с инкременталните, и с радикалните аспекти на 
иновацията. Иновациите се подразделят основно на четири типа: 
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продуктова иновация, процесна, маркетингова и организационна. 
Иновацията се определя и като инкрементална и радикална, отворена и 
затворена (Димитрова, 2017). 
          Като детерминанти на иновацията Кросан и Апайдин (2010) 
посочват лидерството, механизмите на управление – стратегии, структури, 
системи, разпределението на ресурсите, подкрепящи осъществяването на 
иновациите, организационното учене, корпоративната култура, както и 
бизнес процесите, които включват инициирането на идеята за иновация, 
управлението на портфолиото, разработването и въвеждането и 
впоследствие управлението на иновационния проект, както  и 
комерсиализирането и представянето му на пазара.  
         Иновацията кореспондира и с несигурността на бизнес средата.  
Именно турбулентността на обкръжаващата организацията среда 
подпомага процесите на осъществяване на иновация  (Calantone, Garcia, 
and Droge, 2003; Chandy, Prabhu, and Antia, 2003). 

В бизнес организациите иновацията се разглежда като възможност 
за постигане и поддържане на стратегическо конкурентно предимство  
(Martins and Terblanche, 2003; Marques and Ferreira, 2009; Terziovski, 2007). 
Доказано е, че компаниите, които могат да въвеждат и осъществяват 
иновационни стратегии, имат по-голяма възможност за оцеляване в 
конкурентни условия, в сравнение с компаниите, които не успяват (Cooper 
et al., 2005). Никоя иновационна стратегия не би могла да бъде успешно 
реализирана без подкрепата на корпоративната култура и на лидерството.  
         Съществено значение за въвеждането и прилагането на иновации 
имат и иновационните способности. Иновационната способност 
/innovation capability/  се определя като „цялостния набор от 
характеристики на организацията, подкрепящи и подпомагащи 
иновационните стратегии” (Burgelman et al., 2004).  

Иновацията и иновационните способности повлияват и са повлияни от пет 
ключови области: лидерството, опортюнистичното поведение, ученето и 
мрежовостта, създаването на взаимоотношения, корпоративната култура, 
която се определя като най - значимият фактор за иновационна способност 
на компаниите (Yesil and Kaya, 2012). 
          В контекста на разглежданата проблематика е необходимо да 
акцентираме на организационната иновация, която  се разбира като 
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въвеждането на нов организационен метод, който не е използван преди от 
организацията и е разработен като част от стратегията й (OECD/Eurostat, 
2005). Този тип иновация се дефинира като „новите подходи спрямо 
знанието за осъществяване на управленската дейност и новите процеси, 
които създават промяна в организационната стратегия, структура, 
административни процеси и системи”  (Damanpour and Aravind, 2012, p. 
12). 
 Иновациите в мениджмънта се отразяват и на склонността на 
служителите към дългосрочна заетост в компанията, за позитивиране на 
нагласата им към участие в социално отговорни действия, в повишаване 
на удовлетворението от работата, повишаване на доверието и укрепването 
на организационната идентичност.  

Можем да обобщим, че вписването на иновацията в стратегическите 
приоритети на компанията повишава конкурентното предимство, като 
повлиява и дългосрочните корпоративни цели  (Cooper et al., 2004; 
Fruhling and Siau, 2007).  

За цялостния успешен процес по генериране, въвеждане и прилагане 
на иновации в организацията съществена роля имат лидерите. 

 
ЛИДЕРСТВО И ИНОВАЦИЯ 

 
Възможността на лидерите да направляват организациите в бързо 

променящата се бизнес среда, детерминирана от различни тенденции, се 
превръща в умение от критично значение за успеха и 
конкурентоспособността. Балансирането на „ръба на хаоса” (Brown and 
Eisenhardt, 1997) е управленски метод, който подпомага поддържането на 
устойчивост на съвременните организации. То се проявява в бързината и в 
гъвкавостта на ръководството и на членовете на организацията да 

предоставят подходящи и навременни отговори на настъпващите промени 
и се явява съществено условие за позитивирането на конкурентните 
предимства. Този баланс се управлява чрез корпоративната култура, в 
същността на която са заложени както стремежът към поддържане на 
стабилност, така и ориентацията за реализиране на промяна. Лидерите са 
тези, които управляват културата в организацията, а културата повлиява 
стила на управление, поведението на лидерите, комплексното разбиране за 
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„нещата, които ни заобикалят”. Следователно корпоративната култура и 
лидерството са взаимносвързани и взаимнодетерминирани (Димитрова, 
2012).  

Лидерите подпомагат членовете на организацията в полагането на 
усилия за постигане на целите и за предприемането на действия, които 
допринасят за най-доброто възможно представяне на организацията, като 
корелацията между успешното лидерство и конкурентните предимства на 
организацията е положителна.  

Съществуват множество определения за лидерство. Ние ще посочим 
еднf от най-релевантните за настоящата статия: „Лидерството се открива в 
артикулирането на визията, въплъщението на ценностите и създаването на 
среда, в която стремежите могат да се реализират” (Richards & Engle, 
1986). Ключовите компоненти на лидерството, посочени тук, се 
концентрират около управлението на корпоративната култура, 
стратегията, комуникацията, мотивацията и вдъхновението. 

Стилът на лидера се определя от неговото специфично поведение. 
Осъществени са редица изследвания за приликите и разликите между 
лидерство и мениджмънт, като повечето автори се обединяват около 
тезата, че те са взаимно допълващи се концепции – необходимо условие е 
добрият лидер да бъде и  добър мениджър (Димитрова, 2013).  Различията 
между концепциите произтичат от следното: мениджмънтът се свързва с 
традиционния начин за управление на бизнеса, при който се акцентира на 
рутинните задължения,  на работата в съответствие с взетите от 
ръководството решения, като служителите следват насоките и плановете 
за осъществяването им. Лидерството се асоциира повече с комуникацията 
и мотивацията на служителите, както и с подсигуряване на разбирането на 
целите на организацията. Стратегиите на лидерите могат да се променят в 
унисон с промяната на тенденциите на микро и макросредата. Успехът на 

управлението на компанията се състои именно в хармонията между 
лидерството и мениджмънта. 

Възприемането на идеята за въвеждането и управлението на 
култура на иновацията също се намира в домейна на лидерството 
(Димитрова, 2017). Лидерите имат съществена роля за насърчаването и за 
укрепването на ангажимента на служителите за осъществяване на 
иновации.  
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В организациите иновацията се повлиява от различни фактори, като 
един от най-значимите е лидерският стил. Различните стилове лидерство 
оказват различно влияние спрямо ангажимента и привързаността на 
служителите към организацията, като те повлияват и иновационния 
климат в компаниите (Bel, 2010).  
Ще разгледаме само някои от съвременните теории за лидерството, които 
се свързват с изследваната проблематика.  

Leader-member exchange theory (LMX) определя лидерството като 
процес, в основата на който се намират интерактивните взаимоотношения 
между лидерите и техните последователи и процесите на комуникация, 
протичащи между тях, като основната цел е повишаване ефективността на 
изпълнението на служебните задължения (Gardner, 1990; Northouse, 2004).  
Според Нортхаус /2004/ теорията за LMX не функционира все още в 
окончателния си вариант и поради тази причина съществува необходимост 
от осъществяване на последващи изследвания и прецизиране.  

Транзакционното лидерство  също се базира на отношенията 
между лидерите и последователите. Транзакционният тип лидери се 
концентрират към възлагане на задачи, мониторинг на изпълнението им и 
контрол на резултатите (Avolio & Bass, 2002). Съответно добрите 
резултати биват възнаграждавани, а недотам добрите – наказвани (Bass, 
1990). Този тип лидерство не се асоциира с промяната, а се свързва 
основно с  ориентацията към целите.  

Критиката към транзакционното лидерство се състои в 
невъзможността му да мотивира и вдъхновява служителите за 
осъществяване на визията на компанията, защото се съсредоточава 
предимно върху постигането на краткосрочни цели в условията на 
супервизия (Den Hartog et al., 1999). 

Харизматичното лидерство се свързва с установените от лидера 

отношения с последователите му, които водят до повишаване на стремежа 
за постигането на визията, както и за мотивацията им да работят 
всеотдайно за организацията. Този тип лидерство се асоциира най-вече с 
личностните характеристики на ръководителя. Проявява се, обикновено, в 
ситуации на несигурност за организацията и на по-късни етапи от 
развитието й  тези лидери губят посоката. Присъщо е за по-флексибилни 
организации, които поддържат неавторитарна корпоративна култура. 
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Основните критики към концепцията за харизматичното лидерство са 
свързани с по-неосезаемите му характеристики в сравнение с тези на 
другите типове лидерство (Bell, 2013). 

Трансформиращото лидерство е в съществена корелация с 
иновативното поведение на служителите (Bass & Avolio, 2006; Jung et al., 
2003; Reuvers, Van Engen, Vinkenburg, & Wilson-Evered, 2008). Този стил 
се разглежда като идеален за окуражаването на членовете на 
организацията за генериране на нови идеи и разрешаване на проблеми 
(Bass & Avolio, 2000). Трансформиращото лидерство се основава най-вече 
на създаването на ангажираща членовете на организацията корпоративна 
цел; на акцент върху ефективното ръководство; на насърчаване развитието 
на способностите на служителите, а не на утвърждаване на формалната 
структура на компанията (Barlett & Ghoshal, 1995). Трансформиращото 
лидерство се свързва с овластяването на служителите с цел успешното 
постигане на корпоративните цели. Неговата задача е  не толкова да 
подкрепя стратегията, структурата и системата, а да създаде такава 
организационна реалност, към която членовете на организацията да се 
стремят да принадлежат и да допринасят за позитивното й развитие. 
Корпоративната култура, функционираща в условията на трансформиращо 
лидерство, се основава на постигането на целите, на визията и на 
иновациите, отворена е към нови възможности и предполага висока степен 
на адаптивност спрямо промяната (Bass, 1998). Стилът на управление на 
трансформиращия лидер има следните основни характеристики: 
идеализирано поведение, вдъхновяваща мотивация, внимание към 
отделната личност. Трансформиращото лидерство се осъществява чрез 
разбирането за организацията като общност от единомислещи, които се 
стремят към успешното постигане на сходни цели, чрез насърчаване на 
мотивацията, различието, акцент на  интелектуални стимули. 

Трансформиращото лидерство корелира позитивно с високата степен на 
доверие в организацията  (Dirks and Ferrin 2002; Jung, et al., 2003).  

Този тип лидерство е свързан с иновативната култура, 
осъществяването на ефективна комуникация в организацията, 
овластяването на служителите, разпространението на ориентацията към 
знанието в стремежа за постигане на по-висока степен на конкурентно 
представяне  (Bass, 1999; Bass and Avolio, 2000; Argyris and Schön, 1996;  
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Schein, 1993; Senge et al., 1994). Редица автори определят корпоративната 
култура като медиатор между трансформиращото лидерство и процесите 
на иновация (Deshpande, Farley, & Webster, 1993; Amabile et al., 1996; 
Jassawalla & Sashittal, 2002).  

Съществува и дебат относно значението на транзакционното 
лидерство за иновацията. Искан и др. (Iscan et al., 2014) представят 
емпирично, че транзакционното лидерство, за разлика от 
трансформиращото, няма съществено влияние спрямо конкурентното 
представяне и иновацията на организацията.  

Други автори доказват, че транзакционният тип лидерство има 
негативна връзка с иновацията, свързана с осъществяване на изследвания, 
но показва позитивна корелация с иновацията, свързана с разработки. 
Трансформиращото лидерство се асоциира с иновацията, насърчаваща 
изследванията, защото те предполагат наличието на динамична 
организационна среда (He and Wong, 2004; Simsek 2009). В 
изследователската литература е упомената и необходимостта от 
осъществяването на „амбидекстрално лидерство”, което представлява 
промяна от трансформиращо към по-фокусирано спрямо характеристиките 
на транзакционното лидерство, когато иновативният проект се 
приближава до фазата на  въвеждането му на пазара (Rosing, Frese, and 
Bausch 2011).  

За да бъде по-ефикасна иновацията в организацията, най-вече по 
отношение на управлението й, трансформиращото лидерство може да бъде 
комбинирано с транзакционното. Възнаграждаването на усилията на 
служителите се използва от транзакционните лидери за повишаване на 
ориентацията към създаване и въвеждане на иновации, а от там и на 
конкурентното представяне.  В подкрепа на казаното - инкременталната 
иновация може да бъде осъществявана по-лесно от транзакционни лидери 

(Keller, 1992), докато радикалната – от трансформиращи.  Горепосоченото 
е с презумпцията, че тези стилове не съществуват в изцяло „чист” вид в 
реалните организации. 

В условията на нарастваща турбулентност и глобализация на бизнес 
средата, трансформиращото лидерство се оказва не напълно достатъчно 
като предусловие за осъществяване на иновация в организацията, като на 
свой ред представя значението на иновационния тип лидерство. 
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Според Портър-О’Грейди и Малъч (Porter-O’Grady and Malloch, 
2010) иновационният тип лидерство трябва да предвижда, да анализира, да 
синтезира непрестанните промени в и извън организацията, като ги 
превръща във възможности за позитивиране на конкурентното 
представяне. Иновационното лидерство се определя като процес на 
създаване на контекст, в който иновацията да може да се осъществява; на 
структури, които да подпомагат вземането на решения, на партньорства, 
на мрежи, на пространства, подкрепящи иновативното мислене  (Porter- 
O’Grady & Malloch, 2010). 

Иновационният тип лидерство е най-добре приложимо в 
организации, които са флексибилни и адаптивни, които иновират за да 
могат да отговарят на променящите се изисквания на средата (Parker and 
Bradley, 2000). Иновационните лидери се свързват със създаването на 
иновативни стратегии, с иновативно управление и с прилагането на 
иновативен управленски подход.  

Този тип лидери  насърчават и управляват корпоративна култура, в 
чиито ценности са заложени креативността и иновациите. Те са призвани 
да пресъздават различни роли с цел подпомагането на цялостния процес 
на генериране и въвеждане на иновации в организацията, който добавя 
допълнителна ценност за нея. Иновационното лидерство се свързва и с 
възможността за стратегическо ръководство на иновационното портфолио 
на организацията, чрез което се постига значително конкурентно 
предимство (Samad et al., 2015).  

Компонентите на иновационното лидерство са: емоционалната 
интелигентност (Goleman, 1998), основана на самоосъзнаването, на 
самоконтрола на емоциите и на взаимоотношенията, на вътрешната 
мотивация, на емпатията и на социалните умения. Те подпомагат лидера в 
неговата работа като фасилитатор, комуникатор, като съдействащ за 

идентификацията на способностите на служителите и последващата им 
изява и развитие. Другият компонент на иновационното лидерство е 
управленската иновация, която се открива в редефинирането на 
стратегиите, визията, политиките и практиките в организацията, които 
оформят среда, толерираща иновацията, т.е. иновативната култура, която е 
основана на прозрачна комуникация,  поставянето на стратегически фокус 
спрямо иновацията, вдъхновение и мотивация, овластяване, обучение и 
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развитие, подкрепа на съвместните дейности на различни крос-
функционални екипи, създаване на атмосфера, толерантна към 
допускането на грешки, разглеждани като трупане на опит. 
Взаимодействието със стейкхолдърите е последният елемент, оформящ 
иновационното лидерство - ролята на лидерите като „космополити” и 
„boundary spanners” е съществена и значението й е описано в 
изследователската литература (Димитрова, 2012). Отворената иновация, 
мрежовостта в отношенията между организациите, извеждат на преден 
план както тази роля, така и свързаната с нея комуникационна 
компетентност за осъществяване на взаимоотношения с различните групи 
стейкхолдъри, в резултат на които се обменят знания, зараждат се идеи и 
се генерират и осъществяват иновации. Компонентите на иновационното 
лидерство трябва да  се намират в състояние на баланс, за да бъде успешен 
процесът на  осъществяването му.  

Създадени са и различни модели на компонентите на иновационното 
лидерство (Lindgren and Abdulah, 2013; Carmeli et al., 2010; Shavinina, 
2011; Vlok, 2012), но ние няма да ги разглеждаме подробно, а ще се спрем 
само на определените от Хорт и Веър (Horth and Vehar, 2012), които 
обхващат и упоменатите от горепосочените автори характеристики:  

- Набор от инструменти /tool set/: набор от инструменти и техники, 
използвани за създаването на нови възможности, които да бъдат 
въвеждани в организацията, за да  подпомагат комуникацията, 
обединяването и ангажимента към постигане на целите;  

- Набор от умения /skill set/: специфична рамка, позволяваща на 
иновационните лидери да използват техните знания и възможности за 
успешно осъществяване на целите. Изискват практика, улесняване и 
управление на процесите; 

- Начин на мислене /mind set/: атитюдите и произтичащото от тях 

поведение, което позволява наборът от инструменти и този от умения да 
бъдат ефективни. Именно начинът на мислене отличава иновационните 
лидери от останалите. 

Приоритет на иновационните лидери трябва да бъде изграждането на 
организациите като структури от ценностни мрежи /value networks/. 
Организационните предпоставки за наличието на мрежовост на 
ценностите са: достъпът до ресурси, ориентацията към мрежовост при 
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управлението на човешкия капитал, интеграцията на комуникационната 
структура и корпоративната култура, насърчаваща взаимодействията 
(Ritter and Gemuenden, 2003). Други условия, необходими за генериране на 
иновацията са: качеството на управление и нагласите на ръководството на 
компанията спрямо иновативността. За целта лидерите в съвременните 
организации трябва да притежават сериозни компетенции и умения да 
ръководят екипи и да бъдат част от екипи в бизнес екосистемите, да 
комуникират ефективно, да мотивират и да създават ангажимент за 
успешно реализиране на организационните цели и за фрийлансърите и за 
временно наетите служители.  

Можем да обобщим, че концепцията за иновационното лидерство 
придобива все по-голямо значение в условията на нарастваща 
комплексност на средата. 

Иновационното лидерство кореспондира и с „адаптивното лидерство”, 
което се асоциира с „неочакваната промяна” (Uhl-Bien et al., 2007) и се 
реализира в контекста на теорията за организацията като Комплексна 
адаптивна система /Complex Adaptive System/ (Димитрова, 2013). Този тип 
лидерство насърчава процесите на учене, креативност и адаптация. 
Условията в бизнес средата, които са свързани с натиска на хаоса и 
неочакваната промяна, изискват креативност и гъвкавост за справяне с 
възникващите ситуации. Организациите, в контекста на теорията за 
Комплексната адаптивна система /КАС/, се отличават именно с 
децентрализираната си структура, овластените екипи и мрежите от 
информация, съществуващи в организацията. В тези организации 
съществуват формални и неформални мрежи за осъществяване на 
взаимодействия между лидерите, екипите и отделите. Това поражда 
наличието на повече канали за споделяне на информация и знание и 
повишава възможностите за организационно учене, за промяна и 

генериране на иновации, чрез ефективно поддържане на 
взаимоотношенията между различните отдели в компанията, както и чрез 
осъществяването на пълноценна комуникацията между членовете й. Във 
връзка със спецификата на КАС, адаптивното лидерство не се разглежда 
като индивидуално действие, а като динамичност на взаимоотношенията 
между свързани помежду си агенти, т.е. в условията на мрежова динамика. 
При адаптивното лидерство се наблюдава взаимодействието на две 
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интерактивни и взаимносвързани нива – първото е на взаимодействията на 
агентите и КАС, като при осъществяването му се генерират идеи и ново 
знание, и второто ниво – при което идеите и знанието създават още по-
комплексни идеи и знание (Uhl-Bien et al.,2007). 

Друг тип лидерство, което се асоциира с иновациите, е 
стратегическтото. Стратегическото лидерство /познато още като CEO 
leadership/ „се фокусира спрямо изпълнителното ръководство, което носи 
цялата отговорност за организацията” (Finkelstein and Hambrick, 1996, p. 
2). Свързва се с насърчаването от страна на топ мениджмънта на 
постигането на позитивни организационни резултати чрез установяване и 
управление на корпоративната култура, подходящ организационен климат 
и предоставяне на условия за промяна и иновация (Damanpour and 
Schneider 2006). Изпълнителните директори и висшият мениджмънт на 
компанията са тези, които вземат решенията и притежават формалната 
власт в организацията, за инициирането на промени с цел подсигуряване 
на успеха на компанията не само към настоящия момент, но и на бъдещи 
етапи от развитието й. Разбирането на значението на иновацията и на 
реализацията й се определят като един от най-съществените фактори за 
наличието на благоприятна среда за генериране и съществуване на 
иновации  (Tushman et al., 2010). Гаруд и др. (2011) подчертават, че 
„управлението трябва да подсигурява среда (култура на иновацията) и 
след това да освобождава пътя” (Garud et al, 2011, p. 745) за развитие на 
иновативните идеи и предоставяне на свобода на тези, които ги създават.  
В отговорностите на лидерите на организациите влизат и проявата на 
системно мислене /systems thinking / (Senge, 1990); „рамкирането” на 
възникващи стратегии, както и преформулирането на съществуващите 
такива  (Brown and Eisenhardt,1997; Morgan, 2006), постоянната рефлексия 
(Dewey 1933; Argyris and Schön, 1978) и реконфигурация.  С помощта на 

горепосоченото лидерите визуализират и разбират проблемите, като по 
този начин подпомагат ефективността на процеса на разрешаването им  
(Борисов, 2014; Pisapia et al., 2005). Крайната цел на всичко това е по-
успешното позициониране на организацията и генериране на нови 
източници за повишаване на конкурентното представяне. 

Топ мениджърите са отговорни за разработването и за 
въвеждането в действие на корпоративната стратегия, следователно те 
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самите представляват уникален организационен ресурс (Daily et al., 2000; 
Hitt et al., 2001), който допринася съществено за повишаването на 
конкурентното предимство на компанията. Същевременно, в компаниите 
трябва да бъдат разработвани или възприемани и впоследствие въвеждани 
практики за управление на човешкия капитал, които мотивират 
служителите да допринасят за повишаването на конкурентните 
предимства на компанията, към които се причислява и иновацията. 
Квалифицираните служители са способни да генерират знание, което се 
превръща в основа за реализиране на иновации.  

В съвременните условия е от изключително значение за лидерите да 
притежават и дигитални компетенции. Съгласно изследването на Global 
Human Capital Trends за 2017 г. (Deloitte Global Human Capital Trends, 2017)  
едва 5 % от анкетираните респонденти – топмениджъри и мениджъри по 
управление на човешкия капитал – са отговорили, че организациите, за 
които работят имат сериозно подготвени дигитални лидери. Показателно 
е, че 72 %посочват, че са разработили или са в процес на разработване на 
нови програми за повишаване на управленските умения, свързани с 
дигиталното лидерство. Очакванията към дигиталните лидери се 
концентрират във възможностите за набелязване на тенденции, 
проявяващи се в обкръжаващата организацията среда, на улесняването на 
процесите на краудсорсинг и инсорсинг, чрез „отстраняване” на 
ограниченията между вътрешно и външноорганизационната среда, на 
идентифицирането и последващото развитие на бъдещи лидери, 
акцентират на дизайн мисленето за подпомагане процесите на иновация, 
както и на уменията за прогнозиране на дигиталното бъдеще на 
организацията.  

Съвременните теории за лидерството акцентират не толкова на 
индивидуалните личности като лидери, а на лидерството като колективен, 

споделен процес. Лидерите вече не само мотивират останалите членове на 
организацията, те изпълняват по-скоро ролята на коучъри и фасилитатори, 
подпомагащи хората да открият онова, което ги мотивира и вдъхновява в 
стремежа им за успешно реализиране на организационните цели и 
постигането на визията на компанията. 

В контекста на постмодерното развитие на концепцията за 
лидерството, можем да посочим т.нар. Теория U, според която глобалните 
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предизвикателства на настоящето поставят организациите и пред 
необходимостта да преоткрият собствената си същност – чрез 
редефиниране на организационната идентичност, която да ги подпомогне 
в процесите на организационно учене, съзидание, развитие. Според 
Теория U (Scharmer, 2007) лидерството трябва да се осъществява от 
позицията на „възникващото бъдеще”. Този тип лидерство поставя акцент 
на колективните възможности в управлението, които целят нарастването 
на по-съзнателните, целенасочени и стратегически подкрепени 
възможности за отговор на предизвикателства на обкръжаващата среда. За 
да достигнат до най-дълбоките нива на ученето и на колективната 
интелигентност, лидерите се нуждаят от въвеждането на нова социална 
технология, която да активира действието на три основни компонента – 
интелектуалният капацитет, разбиран като „отворения ум” /оpen mind/, 
емоционалната интелигентност, разбирана като „отвореното сърце” /open 
heart/ и духовната интелигентност, разбирана като „отворената воля”/ open 
will/.  Лидерите развиват способности да ръководят от т.нар. „вътрешно 
пространство” /inner space/, пресъздават ги от гледна точка на бъдещето и 
този процес е т.нар. „предусещане” /presensing/, състоящо се от пет 
действия – съ-иницииране, съ-развитие, предусещане, съ-усещане, съ-
съзидание – това е U образната крива, която групата трябва да премине, за 
да започне да действа като едно цяло и да генерира възможности с оглед 
на възникващото бъдеще. Инициирането, реализирането и въвеждането на 
иновации се асоциира с един от аспектите на възникващото бъдеще, а 
именно – успешното развитие на организацията. Иновацията, като 
свързана с корпоративната култура, се намира в същността на 
организационната реалност, която се трансформира и в по-позитивна за 
членовете на организацията, което рефлектира в имиджа й /вътрешен и 
външен/, а от там и в корпоративната репутация. В рамките на теория U 

членовете на организацията се разглеждат като формиращи целите, които, 
посредством тяхната ефективност, да бъдат успешно реализирани.   

В свое изследване на публикациите за връзката на лидерството с 
организационната иновация, Денти и Хемлин (Denti and Hemlin, 2012) 
посочват няколко проучвания, които представят бариерите и 
препятствията, поставени от лидерите пред осъществяването на иновации. 
Част от тях са стриктното наблюдение на служителите, както и 
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минималната подкрепа на действията им (Oldham and Cummings, 1996), 
липсата на достатъчна автономия на служителите (Krause, 2004) и 
изключването им от процесите, свързани с вземането на решения, както и 
пренебрегването на появяващите се нови идеи  (Somech, 2006).   

За лидерите на съвременните организации е от критично значение и 
реализирането на ясна и консистентна комуникация относно мисията, 
визията и стратегията на организацията, и по отношение на иновациите, 
при съобразяване с потребностите и изискванията на всички 
заинтересовани страни, както и със създаване на критерии за оценка и 
възнаграждаване на усилията, свързани с генерирането на иновации, които 
се разглеждат най-вече като екипна дейност. Те трябва да насърчават 
свободната, диагонална, непрекъсната комуникация в организацията, 
както и съществуването на флексибилна организационна структура, да 
провеждат обучения, подпомагащи развиването на разнообразни умения 
на служителите за осъществяване на иновации.  

За повишаване на иновацията в компаниите и между организациите 
– партньори могат да бъдат създавани различни екипи – крос-
функционални, виртуални – които да улесняват взаимодействията между 
служители на различни нива, с различна експертиза и умения.   
Именно лидерите трябва да бъдат и основните пропоненти на културата на 
иновацията. „Реалната и продължителната иновация се случва в резултат 
на дълбоко вкоренена култура на иновацията” (Loewe and Dominiquini, 
2006).  Същите автори посочват, че много ръководители се страхуват от 
грешките, които могат да бъдат допуснати в процесите на работа, в 
резултат на което корпоративната култура се стреми да запазва статуквото 
и препятства иновацията.  

Осъществяването на иновации в компаниите трябва да се превърне в 
непрестанен процес, което налага парадигмата на лидерството да включва 

въвеждане и управление на култура на иновацията, мрежовост и 
взаимодействия, насърчаване на непрестанното учене, работата в екип, 
прозрачната комуникация в условията на интерактивност, повишване на 
експертизата, компетенциите и разнообразните умения на членовете на 
организациите, високата степен на доверие между участниците в бизнес 
екосистемите и между организациите и останалите значими за тях 
стайкхолдър групи.  
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Abstract 
 Consumers like new products. According to Nielsen's report, around the world 
more than six in ten respondents say they like when manufacturers offer new products 
or services in the market and more than half (57%) say that they purchased a new 
product during their last grocery shopping. This confirms that consumers have a strong 
appetite for innovation. They are increasingly demanding and expect more choice than 
ever before. 
 However, new products often do not make it on the market. The estimate is that up 
to 90% of new products fail due to the mistakes of manufacturers. Manufacturers can 
produce the best product in the world, but if they do not promote it properly and 
educate consumers adequately then no one will know about the product and the 
companies will be at a loss. 
 Even though it seems that there are endless options for promoting a product or a 
service, for companies it is very difficult to decide where and how to get started and 
which methods of promotion give the best results. Companies must use a variety of 
marketing techniques to ensure that the right message is communicated through the 
right medium and to the right audience. However, what is good for one business doesn’t 
necessarily mean that is good for another. 
 This papers aims to explain the traditional and contemporary ways of promoting 
new products and services and to elaborate on their effectiveness. 
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INTRODUCTION 
 

In literature there are many definitions of a new product. From marketing 
perspective, new product is anything a customer perceives as a new and 
different. According to the OECD definition (OECD, 2005), new products are 
goods or services that differ significantly in their characteristics or intended 
uses from products previously produced by the firm. New product can be a 
product that opens an entirely new market, a product that adopts or replaces an 
existing product, an old product introduced in a new market, an old product 
packaged in a different way or an old product marketed in a different way. 

New products can be classified in the following categories: 
(http://study.com/academy/lesson/types-of-new-products-new-product-lines-
product-improvements-more.html) 
 New to the world products: is the only true new product that creates a 

totally new market. No close substitutes exist in the market. Examples of this 
type of new product would be flat screen, probiotic ice cream, word processing 
software, etc. 
 New product to the company: this is new to the company which is 

already in the market. This happens when a company offers a product for the 

first time as a new to the product categories it used to offer, but the product is 
not new for the market worldwide. Examples are Hallmark gift items (besides e-
cards) and Mars ice-cream (besides Mars chocolates) 
 Addition to existing product lines: occurs when there is a line extension, 

or product is modification of the basic product. Based on the changes in the 
consumer tastes and preferences, basic product will be reintroduced into the 
market with some major or minor changes. 
 Improvements and revisions of existing products are advanced products 

of basic products with additional features. They happen when the existing 
products are made better to increase consumer awareness and create interest or 
the existing product gains different taste, size, ingredients, aroma, packaging, 
colour, scent, etc. Examples are Milka chocolates with fruits, almonds, yogurt, 
etc. 
 Repositioning: is the process when a company attaches a new use or 

application to existing products or retargets the products to new users or new 
target markets. The classical example is baking soda. 
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 Cost reductions: are new products that provide the consumer similar 
performance, but at a lower cost. May be more of a “new product” in terms of 
design or production. 
 The relationship between these categories of new products and their risk to 
succeed or fail on the market is presented graphically below: 
 

Figure 1. Categories of new products and their level of risk 
 

Reduction in costs

Improved and Revised

Addition to existing product

New to the company

New to the world

Types of new products

Low High

Risk

 
Source: Magham Rami (2017). “Production and Brand Management-Understanding 
Brands” on website https://careercart.blogspot.mk/2012/11/mba-study-material-
production-and-brand.html 
 

 
 Why consumers like new products?  Humans, by nature, are curious and 
want to try something new and different. Although, consumers are attached to 
some products based on loyalty or habit, under the influence of certain factors 
(marketing, word of mouth, friends, relatives, and colleagues) they want to try 
out some new product. Consumers across the world are enthusiastic about new 
products. According to Nielsen report 63% of respondents like to see new 
products in the market, 60% of consumers are willing to buy new products from 
familiar brands, 50% of consumers are willing to switch to a new brand, etc. 
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The findings about consumers’ opinion on new products are given below: (The 
Nielsen Company, 2013) 
 

Figure 2. Percent of global respondents that definitely agree to the general 
purchase of new products 
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 Source: The Nielsen Company (2013). Nielsen report of January 2013 “Every 
breakthrough product needs an audience”, New York, USA 

 
 What new products are most appealing to the consumers? Nielsen 
report claims that food and beverages are top listed globally at 49 percent. The 
following product categories are clothing and apparel (26%), personal hygiene 
products (24%), tissues/power towels (20%), and books (18%). Cleaning 
products, such as laundry and dish detergents are also popular and rank in the 
top five in some regions. 
 Why companies launch new products? New products are source of 
growth and profitability for manufacturers. Other benefits of new products are: 
(The Nielsen Company, 2015) 
 Critical for companies’ sustainable growth and even survival, 
 Increased competitiveness of companies and defeating competition, 
 Better quality of life, 
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 New consumers, new segments, new markets, increased loyalty of 
existing consumers, 
 Keeping the best image of the company, 
 Improved relationship with distributors, 
 Fill the gap in the market and 
 Making better use of the company’s resources 

 However, lots of new products face failure in the market and statistics 
are astonishing. Namely, one of three launched products fails despite research 
and planning. One out of 4 projects that enter development makes it to the 
market. 46% of all resources allocated to new products are spent on failed 
products. Over half of all products launched globally will not sustain their year 
–one sales performance in year two. Millions of dollars are spent each year to 
develop, produce, market and launch the 10.000 of new products that will line 
the shelves. 
 There is a confirmed claim that only when a company follows consumer 
needs and desires, delivers the right value (innovation), deploys the right 
marketing strategies will make it on the market. All the other options are 
destined to fail. 

Figure 3. Market failure of new products 
 

 
Source: Stevens G.A, Burley J (1997). “3000 raw ideas = 1 commercial 
success”  
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TRADITIONAL WAYS OF PROMOTING NEW PRODUCTS 
 

Companies can deploy a variety of marketing tools to attract the attention of 
consumers towards their new products. Even though traditional, nowadays 
companies use these advertising channels to promote their products and 
services. They still are very successful in promoting products to consumers. 
Traditional ways include print media, TV advertising, radio broadcast 
advertising, billboards, and flyer and poster campaigns. 

Traditional marketing theories include Ansoff’s Matrix, a theory that 
proposes that products and services belong to the one of four categories, 
depending on the market and the product released. Diversification means new 
product for the new market. This theory recommends that companies should try 
to diversify their products so as to spread risk amongst their product range. 

 
Figure 4. Ansoff’s Matrix of Products 
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Source: http://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-
terms/2550-ansoff-matrix.html 

 
Another marketing theory that is considered to be traditional is the 

Marketing mix, made of 4 P’s that include product, place, promotion and price. 
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All these components, combined, create a solid marketing proposal. However 
this theory as well as Ansoff's, can be drastically improved with the use of 
contemporary marketing strategies. 

Traditional marketing seeks to pull customers to a product, whatever the 
cost. It is, for this reason, considered to be fairly outdated as it does not consider 
the customer they are selling to, but more the market that the company operates 
within.  

 
CONTEMPORARY WAYS OF PROMOTING NEW PRODUCTS 
 

Contemporary marketing refers to theories that stress the importance of 
customers, their needs and desires. The contemporary marketing channels are 
more prosperous and evident is their increase in leads, sales and traffic. 

Contemporary marketing theories include Co-Creation. This theory 
suggests creating a bridge between customers and companies through 
gamification. A practical example would be attracting customers through social 
media content relevant to their needs or writing article blog posts that have 
useful information.  

Another popular contemporary marketing theory is shared value. This 
theory considers the market that the company is wanting to penetrate and seeks 
to offer perks in said market. A successful example of this would include Tesla. 
They have invested millions of dollars building charging stations for electric 
cars across North America, Europe and Asia. The stations can be used by many 
different branded electric cars. They have actively tried to improve the market 
whilst simultaneously attract more customers to them. 

 For B2B companies, this may include creating events where companies in 
the same industry can be invited and discuss amongst themselves offers they 
can give each other. 

According to Weisberg (Weisberg 2016) there are nine contemporary ways of 
promoting new products or services: 

1) Offer customers an exclusive preview: meaning that the company needs 
to prepare something exciting, interesting, new for loyal and new consumers in 
order to promote its products. This can take a form of a private pre-launched 
party, on online preview, special invitation for testing the product, special event 
and etc. 
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2) Social media contests: companies know that social media contests, like 
giveaways, sweepstakes, and lotteries work! They are fun and easy accessible 
for lots of existing and new consumers. 

3) E-mail marketing: an interesting fact is that 82% of consumers open e-
mails from work and 44% of e-mail recipients made at least one purchase per 
year based on a promotional e-mail. E-mail marketing via newsletter is the best 
way to promote a new product or a service. E-newsletter allows marketers to 
easily share product’s photos and information with customers. 

4) Facebook ads: with 1.44 billion monthly active users, Facebook is a 
window to a huge market. This is the reason why Facebook ads are very 
effective and inexpensive marketing tool. 

5) In store promotions: are still very appealing ways to promote new 
products. Mortar and cement companies can use attractive logos, signage and 
indoor promotional materials and actions. The most attractive for consumers are 
BOGOF (buy one get one free) and price discounts. Consumers can be directed 
to the store if it claims that new products are exclusively available only in that 
store. 

6) Host an event: hosting an event is a great way to get people physically 
into the business and make them talk and share the experience about new 
products. Events don’t have to be expensive and fancy, but can be simply as an 
open house, open hours, open day or info session in locations like salons, fitness 
centers, yoga studios, spas, retail stores, home, etc. 

7) Offer an upgrade or trade-in: If the business is more service-based than 
product-based, like a salon, spa, fitness center, or consulting business, marketers 
can offer an upgrade for customers to try out some new service. For example a 
spa center can offer massage, new facial treatment, aerobic or some sport 
activities, etc. Trade-in promotions are proven to be effective, because they 
incentive consumers to buy a new product using a token or credit they already 

have (the product they own). 
8) Share customer reviews: one of the best ways to promote a new product 

is to let customers to speak for companies by sharing reviews. Consumers are 
asked to share a testimonial for the new product. These consumers are called 
influencers that usually are well respected, with lots of followers, subscribers 
and fans. It is estimated that 80% of the Internet impressions are driven by just 
6% of its users. 
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9) Share on social media: another way to promote a new product is to 
announce and share the information on social media. (Facebook, Instagram, 
Snapchat, Twitter, website of the company, etc). 

 

CONCLUSION 
 
 Consumers want to see new products on the market. However the 
production, marketing and launch of a new product are very difficult tasks for 
any company. The process of introducing a new product to the market must be 
well thought out and organized. Otherwise, new products will quickly fail in the 
market. 
 Companies have a variety of marketing techniques that they can use to 
promote new products and services. Marketing strategies can be divided into 
traditional and contemporary. The best marketing strategy for the company is to 
use these techniques in a combination. But the use of techniques depends on 
several factors, as  the company's budget, the type of activity, the type of 
products and services offered on the market, the promotion period, etc. 
Contemporary ways for promoting products are more prosperous and lead to the 
realization of sales, income, profits. They are mostly tied to promotion through 
social networks, Facebook, Instagram, e-mails, telephone advertisements, trade-
ins, in-store displays. It is not that we use technology, we live technology. 
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Abstract 
Managers have to be able to communicate effectively in organizations among 

many different functions. Managerial abilities depend on a great extend to how leaders 
perform communication practices within the organizations. Organizational success to a 
large scale is connected with horizontal or vertical communication. Thus, 
communication is seen as a tool to convey messages and at the same time as a tool that 
provokes organizational change. Not only can the lack of communication prevent an 
organization from achieving its business goals but also not appropriately addressing 
the employees as well. Last but not least, organizations are expected to improve their 
communication flows. Taking these main issues into account, the presented work 
outlines the role communication plays in organizations. The crucial ability to transmit 
messages taken out of business purposes is  a central focus viewed not only in the 
present paper but it is expected to become more and more influential, as it can be 
further seen through social communication, communicative values and communicative 
practices in organizations.  

 
Keywords: communication, organization, management, communication change 

in organizations  
JEL Codes: D23, D83, L20 

 

INTRODUCTION  
 
The challenging question to investigate the communication as an 

effective tool within organizations could take some specific directions. One of 
the undoubtedly true perspectives in this regard is the one that estimates 
communication as interaction and information exchange. One of the most 
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important functions that marks human interaction is expressed exactly through 
the process of communication. Communication can appeal not only among 
humans, but also among all living beings in general, between electronic devices 
and artificial intelligent agents as well. The application of communication 
theory is of deep concern for the progress of information theory, 
communication studies and even medicine and biosemiotics.  

In order to adequately answer the research question it is necessary firstly 
consider the nature of communication and then to answer the research question 
how organizations use communication as a strategic managerial resource. 

A simple way to answer the question of “what is communication” is the 
definition given in The Oxford Dictionary of English where communication is 
described as “the imparting or exchanging of information by speaking, writing 
or using other medium” (ODE 2010, p. 352). According to a further reference 
from the Encyclopedia of Communication theory, the term communication is 
commonly used “in both broad and narrow sense, from simple human contact to 
technical uses as in information theory” (2009, p. 295). Littlejohn and Foss 
(2009) give additional insight in the abstract nature of communication by 
distinguishing human from non-human communication. They state: “Human 
communication occurs through the use of at least some mutually understood 
symbols” (2009, p. 296).  

According the well-known Shannon-Weaver model (1949) 
communication has some basic elements. In general, they are described as 
sender, message, encoding, transmission, noise, channel, receiver, decoding, 
decoded message and feedback. The process starts by the sender and ends with 
the feedback from the receiver. The first step is made in the encoding phase, 
when message is conceptualized. Messages can take different forms, they can 
be written, verbal or non-verbal, which are transmitted through the channel. For 
example, when people meet and talk, the message is transmitted through the 

conversation; when people do not meet, sms, mails or letters are used. Gestures 
can also be a channel for submitting messages. The next stage is when the 
receiver gets the sender’s message. After that stage follows the decoding stage. 
The last stage is performed by the feedback transmitted to the sender of the 
initial message. Avoiding misunderstandings depends on how messages are 
encoded, transferred and decoded, that’s why every single stage of 
communication is extremely important. It can be argued that effective 
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communication can occur only if both the sender and the receiver use the same 
meanings to the same message. The process of exchanging messages may be 
accompanied by some barriers, which may occur at any stage of the 
communication.  In general, the use of jargon, lack of intention, cultural 
difference can prevent new messages from being processed. Some examples of 
concrete barriers for communication in organizations are given by L. Hill. In 
her opinion (Hill, 2014, p. 142), physical separation (lack of contact among 
team members), differences in values and beliefs, gender or language 
differences, information overload or lack of trust disturb effective team 
communication as well.  

The purpose of this work is to give an outline of the communication 
process and to provide an explanation about ways in which managers might be 
able to improve communications within organizations.  

 

LITERATURE REVIEW  
 

According to Hyczynski and Buchman (2013, p. 222) the central role of 
communication in organizations is due to the reasons such as communication 
affects organizational performance and individual career prospects; very few 
people work alone, and the job of most managers involves interacting with other 
people, often for more than 90 per cent of their time; communication is seen as 
a problem in many organizations; in an increasingly diverse multicultural 
society, sensitivity to the norms and expectations of other cultures is vital to 
effective cross-cultural communication and new technology is radically 
changing our patterns or communication”. 

Additionally, if we would like to survey the types of communication we 
will inevitable reach the well known conclusion that they comprise verbal, 
written and non-verbal communication.  Other main categories of non-verbal 
communication according are body language, paralanguage, etc. 
Communication is also a factor in terms of existence and development of an 
organization since “without communication organizations cannot exist” (Martin 
and Fellenz, 2010, p. 264). In view of the aims of the communication process 
communication will additional settings as an interpersonal communication, 
where the key problem according to Mumby (2013) is to be associated with 
large numbers of people who work in different work settings. Along theses 
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lines, Bratton and Gold (2012) state that the types of communication written, 
oral, non-verbal in organizations can be characterized as face-to-face, 
department meetings, briefing groups, consulting /negotiating, 
videoconferencing (verbal communication), gesture and facial expression (non-
verbal communication) and internal memos, notice board, newsletter and email 
(written communication).  

Good communication is significant of any organizational performance, 
because communication and organizations are in many aspects equal. Hedman 
and Valo (2015, p. 1073) interpret communication as “the ongoing process by 
which people construct their understanding and actions in collaboration with 
others”. In this line, the association of communication with cooperation, 
partnership and group effort reveals the interpersonal role of communication in 
organizations. In his work Pearce (2007) argues that communication is the 
process of creating social worlds rather than simply the transmitting of 
information. Underlying Pearce’s view, more relevance to his claims is to be 
found in different approaches to communication in social sciences.  From the 
behavioral perspective communication is equaled to the exchange of symbols. 
Byers (1997) gives much support to this view.  

In the scope of the functionalist approach communication is explained as 
intended or unintended action that are broken down into smaller units. The 
functionalist approach adopts the Shanon/Wever model and states that for the 
organizational members there are three methods of transmitting information. In 
the view of Bratton and Gold (2012) the communication chain is interpreted as 
a metaphorical pipeline that transmits information between a sender and a 
receiver. Their claim is seen through the lens of the different channels of 
communication in organizations. These are represented by the verbal channels 
in face-to-face department meetings, by consulting or as in many cases of 
remote communicating in videoconferencing, which are more modern types of 

communication in organizations. At the same time written communication in 
the organizations can take different forms such as reports, internal memos, 
notice boards, newsletters, etc. Information can be also transmitted through non-
verbal channels. In essence and falling within the scope of the functionalist 
approach, communication always has to accomplish specific goals among such 
as controlling, motivating, informing workers, and even expressing emotions. 
For this reasons, functionalists accept the Goleman’s view (1996) and describe 
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communication as “the life-blood of the organization”.  In contrast to the 
functionalist approach in the light of interpretivism, the main features of 
communication in the organizations are to be interpreted as “the transference 
and understanding of meaning”. In the view of the interterpretivist scholars for 
the construction of meaning there are many factors that play a crucial role: 
skills, attitudes, knowledge of participants, cultural and sociocultural factors as 
well. Such additional factors can be identified when bridging the gap between 
organizations and intercultural communication especially for the needs of 
management practices (Barmeyer and Mayrhofer, 2008; Kiryakova-Dineva and 
Lachova, 2017).  

Taking into account the stated facts, the communication process in 
organizations has many aspects, one of which is related to the ways in which 
managers might be able to use communication in a better way.   

 
COMMUNICATION AND ITS ROLE DURING ORGANIZATIONAL 
CHANGE   
 

Effective interpersonal communication in organizations from a 
managerial point of view is acknowledged to be “one of the means by which 
managers ‘get things done’ (as well as in terms of time management). The 
achievement of good interpersonal communication can undoubtedly be thought 
of as a managerial advantage, which is subject to numerous factors.  

An illustration of the crucial role of communication in business 
organizations could be observed during times of organizational change. 
Although the interest in this issue is enduring, the area itself hasn’t been 
researched extensively.  

Based on the empirical research organized by Elving (2005), it can be 
concluded that the process of organizational change does not only depend on 

communication but it could either fail or succeed depending on the 
communication process before, during or after the change.  

According to Bennebroek Gravenhort et. al. (1999) “more than half of all 
the organizational change programs fail, reach a deadlock, or do not reach the 
results which they initially were aiming at” due to the lack of effective 
communication. In order to carry out effective communication organizations 
need to be aware of the characteristics of effective organizational change. There 
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is an immense amount of research literature (Champy and Nohria, 1996; Kotter, 
1996; Heracleous, 2002) which agrees on the following factors which make an 
effective change:  

1. organizations need to encourage participation from as many employees 
as possible 

2. they need to address the employees’ concerns – feelings of uncertainty 
and job insecurity, downsizing, job loss etc.  

3. ensure that leaders act as role models for the change.  
All these factors are impossible without effective communication which 

includes both the informative function of communication and its ability to 
create communities. Organizations are required to find ways of improving their 
communication in such circumstance i.e. when they decide to make changes. It 
becomes obvious that companies can improve their communication by asking 
employees about the quality of the change communication, by reviewing the 
different messages and media used to inform the employees about the 
forthcoming change, by asking employees about their knowledge of the 
objectives to the change and the expected results.  

From the point of view of Communication being community creator, 
organizations could use questionnaires which could help them measure 
employees commitment to the organization, feelings of trust, uncertainty, job 
insecurity etc. This is important feedback which will not only improve 
communication but also lead to effective change. Some samples of 
questionnaires were proposed by Meyes and Allen (1997) and Schweiger and 
Denisi (1991).  

From another point of view, the importance of communication for 
organizations is connected with their interest in effective management and the 
numerous challenges this involves. Organizations exert their managerial role 
through management teams (MTs) which have been linked to such important 

areas as decision-making and problem-solving. According to Hambrick (2010) 
MTs have been linked to organizational performance, strategic processes, 
leadership, knowledge management and organsational change. To be able to 
perform all these functions the members of MTs need to possess effective 
communication competences which go beyond transmitting and understanding 
information. They need to build the so called Collective Communicative 
Competence which views communication as a process of creating social worlds 
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(Pierce, 2007). The interaction in these social worlds includes the ability to act 
in “turbulent surroundings” (Virany et. al, 1992) to resolve cognitive difference, 
make decisions, build a communication culture in the organization.  

In the research carried out by Hedman and Valo (2014) they adopt the 
view that the most crucial communication challenges faced by MTs are the 
following:  

1. communication objectives vs. personal objectives 
2. equally distributed participation vs. polarized participation  
3. leader-centric communication vs. team-centric communication  
4. consensus decision-making vs. unilateral decision making 
5. formal communication vs. informal communication  
6. face-to-face communication vs. ICY assisted communication.  

All these challenges need to be addressed and developed into daily 
routines and practices in order to be able to improve the communication 
competence in the organizations. The authors of the study recommend two ways 
to achieve the improvements. Firstly, they believe that more emphases should 
be put on informal communication as it facilitates trust and communication 
practices. Secondly, MTs should develop a regular reflective practice on how 
they communicate ant thus improve the way they interact with each other and 
the employees.  

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
 

Though the era of technologies and innovation significantly facilitates 
information exchange the question of how to successfully transmit messages 
still remains a challenge issue not only for our everyday lives but can contribute 
to our professional development as well.  

Modern research has chosen communication as its priority because 

experts have discovered its crucial role in the business world and organizations 
and researchers are trying to find out ways of improving the implementation of 
the organizational communication in their practices. 
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Abstract 
The aim of the article is to present the good practices in corporate governance in 

Bulgaria. Social changes define new business models incl. in the fields of shareholding 
companies. On a legal basis is defined a dynamics to modern economic dimensions. 

The results define ownership and its protection as a leading factor to corporate 
governance practices. The past dependence on the historical development and the 
defense of private property are the basis of the Bulgarian reality. It can be argued that 
there is a separate national model of corporate governance in Bulgaria. 
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INTRODUCTION  
 

Over the last 25 years, a number of qualitative changes have been made 
in the Bulgarian economic policy related to the adoption of market principles, 
and in the application of international good practices in corporate governance. 
The challenges posed by the global crisis outline corporate governance as a 
major factor in modernizing the national economy and improving the 
competitiveness of Bulgarian companies (Houbenova-Delissivkova, 2012).  

The overview of corporate governance should take into account the fact 
that Bulgaria is not a member of the organizations developing principles and 
standards of good corporate governance practices - Organisation for Economic 
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Co-operation and Development, and in particular the Basel Committee on 
Banking Supervision. Therefore, Bulgaria is not included in researches for 
international practices, which prevents the use of validated methodologies for 
analysis and comparisons.  

Most overviews regarding the development of corporate governance are 
based on stock market data (Borisova, 2017). In some countries, however, listed 
companies are too few to generate representative conclusions. Similar is the 
situation in Bulgaria - at the end of 2016, from approximately 4,000 
shareholding companies only 397 are publicly listed, out of which 56 adopted 
the National Code of Corporate Governance.  

 
THE BULGARIAN PRACTICE 
 

In order to achieve greater completeness in the overview, we will use the 
SMART methodology. It includes internal participants (shareholders and 
managers) and external participants (auditors and regulators) as well as tools of 
corporate governance. 

 
Shareholders 
The shareholding in Bulgaria is concentrated and is characterized by low 

dynamics in the transfer of ownership. After political changes in the 1990's the 
state ownership decreases and the family ownership does not find a wider 
application (Madgerova, Kyurova, Atanasova, Koyundzhiyska-Davidkova, 
2016). In most cases, the controlling shareholder is a founder (introduction of 
market economy in 1991), a privatizer (cash privatization, 1993-1999) or a 
strategic investor (in the period of Bulgarian accession to the European Union, 
2004).  

The presence of concentrated ownership directs corporate governance 
practices to the "principal-principal" model (Nedelchev, 2017) instead of the 
traditional "principal-agent" model. The controlling shareholder reserves the 
right of control without transferring it effectively to the managers, resulting in a 
discrepancy between ownership and control. The concentrated ownership 
prevents the influence of checks and balances from the external environment, 
and therefore, in the legislation prevail hard laws. In order to reduce the agent 
conflict between controlling shareholder and investors, in Bulgaria are used 
mostly external instruments at the expense of internal ones.  
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In view of the concentrated ownership in Bulgaria, a special place is 
devoted to the protection of minority shareholders. The rule "one share, one 
vote" is applied, and its extended option "one share, one vote, one dividend". 

The Bulgarian practice related to the protection of ownership and other 
shareholder rights are increasingly in convergence with international practices. 
This is illustrated by the increased participation of shareholders in corporate 
governance - a responsibility for controlling shareholders has been introduced 
and measures have been taken against the short-term interest of shareholders in 
the ownership. However, there is a divergence, especially regarding the 
obligations of the shareholders, due to the differences in the laws of individual 
countries. 

In Bulgaria, the shareholders' composition is transparent, since most of 
the issued shares are registered, dematerialized and have the right to vote. They 
are deposited with the Central Depository and the change of ownership takes 
place in two stages: within the company itself and within 7 days within the 
Central Depository, the voting right being exercised after the registration by the 
supervisory authority. 

 
Managers 
Since 1991, Bulgarian legislation has provided a choice between a one-

tier and a two-tier system of government, which ahead of the recommendations 
of the European Commission from the beginning of the 21st century for 
introduction of the dual system. In practice, both systems are applied - the one-
tier system is preferred by state-owned companies and listed companies, and the 
two-tier system - by foreign-owned companies and by financial intermediaries.  

Given the concentrated ownership and leading role of the controlling 
shareholder in determining the composition of the board, there is a low 
dynamics in the managerial staff (Filipova, 2016). In most cases the key 
management personnel is nominated by the controlling shareholder, which 
limits the decisive influence of the corporate control market. Except the 
statutory requirement for insurance companies and pension insurance 
companies, there is practically no separation between the functions of CEO and 
Chairman of the Board. Due to the presence of a controlling shareholder, the 
need for independent directors (the only exception being the statutory 
requirement for 1/3 of the board of directors for public companies) and 
committees (legally required for commercial banks and insurance companies 
only) are eliminated. There is no practice that the composition of the board to 
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include a member chosen by the minority shareholders or as a representative of 
the employees. 

The effects of the global crisis require increasing attention to managers' 
risk appetite. In this respect, the "say on pay" principle has been introduced to 
disclose information about the composition and amount of corporate boards' 
remuneration. In Bulgaria, however, this principle applies only to financial 
intermediaries. The role of supervisors to form the remuneration of managers is 
entrusted to the external auditor for control and, in most cases, the procedures 
for its implementation are not publicly available to stakeholders. National 
practices for the publication of annual financial statements include only 
aggregated data on paid remuneration of key management personnel. 

The Bulgarian practice regarding the accountability of managers to 
shareholders and the disclosure of information to stakeholders convergences to 
the international criteria. There is a divergence in board composition and 
requirements for education and experience of chairman. 

In Bulgaria, the diversity of boards is predominant on professions, while 
diversity on nationality has a low dynamics given the subsidiarity of Bulgarian 
companies in European holdings. Diversity on gender is most often responding 
to social expectations and the economic effects of it are complex to measure.  

 
Auditors 
According to the Bulgarian legislation, the auditor is appointed by the 

General Meeting of Shareholders on a proposal by the Audit Committee. In the 
financial intermediaries, the appointment of auditor is confirmed by the 
supervisory authority (in 2016, the Financial Supervision Commission approved 
eight auditors to certificate the statements of insurance companies and pension 
insurance companies). In certain specific cases, for example in the case of the 
pension insurance companies, the supervisory authority, the Financial 
Supervision Commission, shall agree the appointment of an auditor with the 
Institute of Certified Public Accountants.  

Due to the high share of foreign ownership and the prevailing presence of 
foreign subsidiaries in Bulgaria, the appointment of auditor is done by the 
parent company abroad - for the most part the auditors in Bulgaria are 
subsidiaries of leading international companies. The comparatively small scale 
of the shareholding companies in Bulgaria and the alignment of national 
requirements with those of the EU weaken the interest of newcomer audit 
companies for registration and re-registration. The dynamics in the auditor's 
composition is low - it is limited and remains constant over a prolonged period. 
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This, along with the requirement for rotation of the auditor every five years, 
creates red tapes to the appointment of an auditor in Bulgaria. 

Regarding the quality of the audit activity in Bulgaria a special authority 
was established - the Commission for Public Oversight of Statutory Auditors. 
The Commission controls the admission of foreign auditors to the local market 
and auditing practices in Bulgaria. Indicative of the Commission's role in non-
observance of the professional duties of auditors is the following case - in 2015 
the Commission imposed a fine on KPMG Bulgaria for violations committed in 
verifying the statement of Corporate Commercial Bank that led to its 
bankruptcy and public funds were used to stabilize the bank. Instead of three 
years (as in the European Union), the Commission checks annually the Big Four 
auditing companies, given the large volume of their activity in Bulgaria. In 
some cases, the Commission receives reports of violations of audit practices 
directly from shareholders. 

The audit practice in Bulgaria has established a minimum requirement for 
quality assurance for audited statements - the auditor blocks own funds 
amounting to 10% of the audited capital for a period of three years.  

With the introduction of market principles, besides the statutory audit, 
some more specific measures are being used. These include cases with qualified 
opinion and subsequent transformation of holding groups on the 
recommendation of the auditor (on the example of Bulgartabac and 
Kremikovtzi); conducting of due diligence due to mergers (in the acquisition of 
Biochim Bank and Hebrosbank by Unicredit Bulbank in 2007); limited audit 
prior to state financial support measures (granting a state loan to stabilize First 
Investment Bank in 2015). 

 
Regulators 
The main feature of Bulgarian practice is that supervision is exercised by 

specialized authorities competent for a specific sector of the economy. For 
example, there are two competent supervisory authorities for financial 
intermediaries: the Bulgarian National Bank and the Financial Supervision 
Commission. There are also supervisors who are specialized according to the 
type of activity they carry out. These are the Commission for Protection of 
Competition, responsible for mergers & acquisitions cases, and the Privatization 
and Post-Privatization Agency, which exercises control over the privatized 
companies. 

Although there is variety of supervisors in Bulgaria, in their practices 
there is a convergence in the area of securities legislation, but there are still 
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differences in the application of company law. The benefits of convergence are 
that cooperation between supervisors from home and host countries is sought to 
achieve prudential supervision on a consolidated basis and reduce supervisory 
costs. 

Tools 
Given the main characteristic of the joint stock companies - separation of 

ownership and control, information asymmetry occurs, which can be reduced by 
disclosure. In Bulgaria, the provision of information is legally defined by 
periods (every three months for financial intermediaries and every six months 
for public companies) and by form (standardized reports set by the competent 
supervisory authority). Ex ante requirements for ex post disclosure are adopted 
for each economic sector. Like other countries in Eastern Europe, and in 
Bulgaria, the role of gatekeepers (rating companies and specialized media) in 
generating information is diminished.  

Another commonly used tool is limiting the possibilities for crisis 
transmission. Applying the "ring fence" approach aims at avoiding the "domino 
effect" - negative results being reflected in another country or economic sector. 
One way to isolate risk is to separate risk activities into specialized companies. 
Using this approach, the Bulgarian National Bank successfully neutralized the 
"contagion risk" from subsidiaries and overseas branches of Greek banks in 
Bulgaria. 

 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  
 

It is recommendable in case of overview of corporate governance in 
Bulgaria to use data from audited annual statements instead of from stock 
exchange. An additional factor of success is to combine surveys and interviews 
with leading corporate governance experts.  

Essential to building up national corporate governance practices in 
Bulgaria is the path dependence and, to a large extent, the historical emergence 
of ownership. Good practice in this area is primarily the result of Bulgarian 
accession to the European Union and the adaptation of national legislation to 
international achievements, with leading role of transition from soft laws 
(voluntary codes on the base of "comply or explain" principle) to hard laws 
(mandatory directives).  

Corporate governance is a major factor in the modernization of Bulgarian 
economy. This also determines the leading position of the normative 
development of good practices, which are mainly applied in the financial 
intermediaries (given the need to protect foreign investments and the 
importance of banks for the development of the national economy). 
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National practices in Bulgaria increasingly take into account international 
trends in increasing shareholders' responsibility and accountability of managers 
to stakeholders. As in a number of other countries, as well as in our country, the 
interests of stakeholders are determined as leading and the cost of making 
mistakes will bear by shareholders rather than being paid by taxpayers. 
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Abstract 

The aim of the paper is to present business strategies to reduce operating costs. 
Outsourcing and similar models are defined as basic strategies for exporting business 
activities. Bulgaria is listed as part of the target group for outsourcing considering the 
state's policy of attracting foreign investment through low corporate taxes and a low-
cost expert hand. 

The results of the paper define outsourcing as a strategy that is economically 
justifiable for a limited number of cases. Exporting business activities is a consequence 
of globalization and the consequent cost equalization on an international scale reduces 
the use of traditional business strategies. The current outlook is focused on business 
strategies in countries with a policy to stimulate innovations, as opposed to the lack of 
prospect for the other type of outsourcing - low-cost manufacturing countries. 
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INTRODUCTION  
 

The consideration of organizational resources in terms of the New 
Institutional Economy is accepted to be called outsourcing. Transaction costs 
reject the opportunistic behavior of managers and impose a strategy of more 
effective co-operation. To reduce the shortcomings of the economic approach, 
reducing the importance of coordination issues and focusing solely on vertical 
processes, a managerial approach to innovation and competence enhancement 
applies. 

Making a decision to conduct business activities outside the organization 
on the basis of market contracts finds a theoretical beginning by R. Coase 
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(1937). His theory of transaction costs directs organizations to produce goods 
within the organization if the transaction costs of the market are higher or to 
enter into a transaction on the market if these costs are lower than the 
production within the organization. 

 

OUTSOUTCING 
 

Outsourcing is a form of restructuring a large modern organization with 
complex production networks that go beyond national borders. The ultimate 
effect of outsourcing is reducing fixed costs (Grossman & Helpman, 2002) or 
replacing its employees at lower costs (Dube & Kaplan, 2010). 

On a theoretical level, the outsourcing is a switch from the "make to 
organization" strategy to "buy from the market" without changing the structure 
of the organization. In the manufacturing sphere, the "make or buy" decision is 
to change the vision of the organization's input - whether the end product is 
produced in the organization or by outsourcers. Transaction costs are declining 
due to greater product standardization and less consumer investment. Due to 
this fact, theoretical concepts find practical application in outsourcing in 
industries where there is a large number of component manufacturing and final 
assembly activities, in automotive and electronics, to creating open product 
architectures and standardized modules that can be mixed and matched. In the 
newest literature, the basic theory of choosing between "to produce" or "buy" is 
complemented by two new possibilities: "to acquire" and "to unite" 
(Nedelcheva, 2016). 

When products become more and more differentiated and require 
constant updating, it appears that the best strategy is for the organization to 
focus on core competencies. Such fragmentation of the hierarchy of a major 
organization and intermediary organizations is more effective as production is 

done at a lower cost or higher performance is achieved. The situation is 
described by M. Aoki (Aoki, 1988). The common practice among countries in 
outsourcing is to achieve product and process innovation. 

In the developed economies, there is a different meaning in the concept of 
outsourcing. The difference reflects the time and manner of outsourcing: 

- In the US, the outsourcing involves delegating responsibilities between 
individual manufacturers (Swider, 2011). For example, in pharmaceutical 
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sector, the Federal Medicines Agency defines outsourcing as "hiring another 
organization to carry out part of the overall manufacturing process" (US 
Department of Health and Human Services, 2006). According to this normative 
definition, the outsourcing pursues the following goals: lower production costs 
and the use of modern technologies to perform a particular production activity. 
The most common type of cooperation agreement for production involves the 
production of a biological product from one organization and the production of 
biological substances by another organization. I.e. outsourcing can be 
considered depending on the role and responsibilities of organizations. Unlike 
organizations, the motivation of the competent regulatory authority for 
outsourcing is aimed at patients - faster development of new products and their 
application to the market. 

- In the European Union, the European Economic and Social Committee 
(European Economic and Social Committee, 2014) defines the circle of 
organizations involved in outsourcing in the pharmaceutical sector: large 
organizations that provide a significant number of jobs; small and medium-
sized enterprises whose profits often vary according to the size of the enterprise; 
partners in the face of universities and laboratories. All participants are included 
in the so-called integrated "system" of life sciences. 

As a point of departure of outsourcing in the pharmaceutical industry, we 
accept the entry of European organizations into the USA market. Since the 
middle of the XIX century, some chemical companies such as Sandoz and 
Bayer have developed from organic chemistry in the pharmaceutical industry 
and started parallel business in the USA with some of the big companies like Eli 
Lilly, Abbott and Smithkline. Their cooperative activity is the production of 
pharmaceutical products based on natural resources and is dependent on 
European chemical synthesized companies. The dependence of American 
production on European components increases after the discovery of penicillin, 

along with other products such as vaccines and vitamins. This leads to 
pharmaceuticals commercialization and government financing dependence on 
further research and development (most relevant to Merck and Pfizer in the 
US). These pharmaceutical companies are expanding and already include 
research, production, marketing and distribution. 

Outsourcing research is primarily based on anecdotal evidence and self-
reported data to support claims (Jiang & Qureshi, 2006). The dynamics of 
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outsourcing definitions reflects its multi-facet - while in the 1990s, outsourcing 
was described as an "economic phenomenon", in the early 21st century it was 
qualified as a "business process" (Domberger, 1998). 

There are two types of outsourcing in the specialized literature: 
- Outsourcing oriented at low costs. This type of outsourcing reduces costs 

at the expense of limiting investment in future innovations. In practice, the most 
frequent cases of this type of outsourcing are aimed at improving the 
organization's performance by reducing fixed costs (lower salaries, higher 
profits, reducing the number of managers, and replacing employees with 
cheaper contractors). In practice, this type of outsourcing is more commonly 
used for the markets of Eastern Europe (Kyurova, 2017). 

- Outsourcing oriented at innovations. In the second type of outsourcing, 
the trend is to higher costs but increases the likelihood of future innovations. In 
practice, this type of outsourcing is suitable for the pharmaceutical sector. 
Outsourcing to a country with lower salaries reduces manufacturing costs and 
leads to wage cuts in the sending country (especially in research countries). As 
production costs are lower (as a result of outsourcing) and innovations are 
cheaper (due to lower wages in the host country), organizations have incentives 
to invest more in innovation and more often to offer better -new products. 

 

OFFSHORING 
 

A number of factors contribute to the main activities being carried out 
outside the home country. Improving information and communication 
technologies, which facilitate better coordination, better social, technological 
and economic resources that have provided the necessary infrastructure, and 
overall improvement in international patent protection, make it easier to protect 
foreign inventions. 

The process of locating activities abroad is called offshoring. In theory, the 
definition of offshoring is a combination of trade flows, foreign direct 
investment, and employment. In practice, offshoring is a migration of 
productive economic activity into low-wage countries such as India and China.  

The offshoring strategy began from the period of multinationalization of 
business (1950-1970) when foreign direct investment is governed by the 
characteristics of the economy in the host country or "location advantages" 
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(abundant natural resources, lower labor costs or available skills). During this 
period, labor-intensive production stages, such as assembly and processing, for 
the first time in the traditional industries (footwear and textile industry), then in 
high-tech manufacturing (electronic components and assembling) moved to 
economically less developed countries, especially in Latin America and Asia. 

Contemporary vision of offshoring is geared to the process of global 
change in production, leading to a new international division of labor 
(UNCTAD, 2004). Thus offshoring is a revolution in commerce. A 
characteristic feature of offshoring is its focus on activities that are tradable; 
there is a difference between the location of production and the location of 
consumption. Personal services not subject to offshoring, such as restaurants, 
hairdressing salons and medical care, should be mentioned here. 

 
NEW STRATEGIES FOR REDUCING COSTS  
 

With the effects of the global economic crisis, the leading producer 
organizations in OECD countries start to bring back home production activities 
(De Backer et al., 2016). The process has a major impact on unemployment 
levels and creates the hope that it will create added value and jobs in 
manufacturing and will help regain competitiveness. Last but not least, the 
process leads to new investments.  

 
 Reshoring  
The reshoring is defined as process of "moving production back to the 

parent company" (Ellram et al., 2013). The reason for reshoring is creation of a 
strong manufacturing sector. The reasons are: job creation; higher wages than 
the services sector; manufacturing companies spend more money on research, 
potentially generating key innovation and intellectual property, and increasing 

jobs; creating the potential to increase exports and reduce imports. 
Practice in the US is richer than the European Union, given the large 

volumes of activities that the United States has exported, especially in China. 
The Boston Consultative Group has identified four reasons for US companies 
that are considering returning production to the national economy: labor costs 
(57%); product quality (41%); easy work (29%); proximity to customers (28%). 
In the United Kingdom, the reshoring process is seen as an opportunity to 
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restore the balance of the economy, and in Germany it is seen as a factor in its 
economy (Industrie 4.0). 

 
Nearshoring  
The nearshoring is a process to move activities not back to the home 

country, but rather to a neighboring country. In most cases, the nearshoring is 
related to moving to a country that is closer geographically, in the same time 
zone or cultural area of the home country. For example, the economy of Mexico 
is attractive due to location closer to USA (Bogar & Holmes, 2013). Turkey and 
Morocco are in the same position to EU companies in the fields of automobile 
indistry. 

 
Backshoring  
Backshoring is a "re-concentration of components from production by its 

own overseas companies as well as from foreign suppliers to the domestic 
production of the organization" (Kinkel & Maloca, 2009). 

The European Commission's formal policy on similar processes is 
contained in the Communications "A stronger European industry for growth and 
economic recovery" (2012) and "For European Industrial Revival" (2014). The 
guideline is to increase the share of output in GDP and return the pre-crisis 
share from 15% to more than 20% after 2020. The ultimate goal is a proactive 
industrial policy to boost competitiveness. The policy is mostly about 
manufacturing and services from third countries. 

 
CONCLUSION  
 

The results of the study on the emergence of business strategies to reduce 
operating costs lead to the conclusion that outsourcing is increasingly used as a 
way out of interdisciplinary situations and less and less explain its nature. The 
situation with literature on new theoretical productions, incl. for outsourcing, is 
similar to other innovative tools such as risk management and information 
technology, where a variety of authors and views lead to many interpretations 
and ultimately reduce the importance of these tools. 

The comparative analysis of the two types of outsourcing, oriented towards 
low costs and innovation-oriented, reflects the economic development of 
Bulgaria in the last 30 years. The policy of implementing the first type of 
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outsourcing, highly qualified and low-paid labor combined with low corporate 
taxes and good infrastructure has determined the country's development in a 
trajectory that has limited investments in future innovations. 

Improvements in computers and telecommunications have made the 
modern world more open to global trade. The motivation of significant cost 
reducing organizations to remain competitive in the changing world has led to 
the opposite trend of outsourcing. Different strategies such as backshoring, 
nearshoring, and reshoring are often used interchangeably and largely 
contribute to confusion around this new phenomenon. In contrast to the 
traditional forms of operating costs reduction, in similar business processes, 
organizations create positive publicity. 
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Abstract 
A mutual fund is an SEC-registered open-end investment company that pools 

money from many investors and invests the money in financial portfolio.The central aim 
of this issue is to give an overview of the growing industry of mutual funds. The growth 
of the industry is reflected in its assets under management. 
Mutual funds are perhaps the easiest and least stressful way to invest in the market. In 
fact, more new money has been introduced into funds during the past few years than at 
any time in history. 

While some mutual funds are index funds, which aim to track the performance of 
a specific market index, most are actively managed, meaning fund managers follow an 
investment strategy to buy and sell a variety of securities in an attempt to beat the 
market. There are funds that focus on nearly every part of the market, and buyers can 
invest in a variety of assets including equities, bonds, real estate and commodities. 

 
Key words: mutual fund, financial portfolio, index funds, investment strategy, 

assets under management. 
JEL Codes: N20, O16 

 

INTRODUCTION 
 

Mutual funds are considered as one of the best available investments as 
compare to others they are very cost efficient and also easy to invest in, thus by 
pooling money together in a mutual fund, investors can purchase stocks or 
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bonds with much lower trading costs than if they tried to do it on their own. But 
the biggest advantage to mutual funds is diversification, by minimizing risk and 
maximizing returns. A mutual fund provides a broader selection of investment 
opportunities, greater management expertise and lower investment fees than 
investors might be able to obtain on their own. 

Creating a mutual fund portfolio involves several steps which many 
investors believe are too complex. To begin with, an investor needs to shortlist a 
few schemes with credible long-term performance record. The next step is to 
pick the ones that are in line with the risk profile and investment objectives. 
Another crucial step is to fix the composition of the portfolio. The task doesn't 
end here. Another equally important step is to monitor and review the 
performance of the portfolio at regular regular intervals. 

The price of the mutual fund, also known as its net asset value (NAV) is 
determined by the total value of the securities in the portfolio, divided by the 
number of the fund's outstanding shares. This price fluctuates based on the 
value of the securities held by the portfolio at the end of each business day. 

Mutual funds are actively managed by a professional money manager 
who constantly monitors the stocks and bonds in the fund's portfolio. Because 
this is his or her primary occupation, they can devote considerably more time to 
selecting investments than an individual investor. This provides the peace of 
mind that comes with informed investing without the stress of analyzing 
financial statements or calculating financial ratios. 

The securities held within the portfolio often pay dividends or interest. 
Securities can also be sold by the fund manager after rising in value. These 
types of events can help generate income for the fund, which by law must be 
paid out to investors in the form of periodic distributions. For the most part, 
investors who own shares in the mutual fund at the time these distributions are 
made are responsible for the taxes on that money. However, the income from 

funds that invest in municipal bonds may be exempt from federal, and in some 
cases, state taxes. 

Investors who own mutual funds that are not held within an IRA or 
another tax-advantaged account may be subject to three different types of taxes: 

 Dividend income, which is generally taxed at your ordinary income tax 
rate; 
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 Capital gains from the sale of securities, which can be taxed at your 
ordinary income tax rate or the more favorable long-term capital gains 
rate, depending on how long the securities were held by the fund; & 

 Capital gains when you sell or exchange shares of the fund at a profit; 
those capital gains could also be taxed at your ordinary income tax rate 
or the more favorable long-term capital gains rate, depending on how 
long you held those shares. 
The dollar-cost averaging strategy is just as applicable to mutual funds 

as it is to common stock. Establishing such a plan can substantially reduce your 
long-term market risk and result in a higher net worth over a period of ten years 
or more. 

There are a variety of fees that may be associated with mutual funds. 
Some funds come with transaction charges for buys and sells or commissions 
known as loads. And there are funds that charge redemption fee if you sell 
shares you've only owned for a short time. Investors also pay ongoing expenses 
to cover the cost of operating the fund; this includes investment advisory fees 
(paying the fund manager and the research staff), as well as transaction costs 
associated with buying and selling securities within the fund. 

The mutual fund based in Europe falls under a different regulatory 
environment than the fund that is certified for investment accounts in Hong 
Kong. Each country has its own rules and "tastes" for how a mutual fund is 
constructed, and it's important to understand how these regulations shape the 
funds from each country.  
 

LITERATURE REVIEW 
 

A large number of studies on the growth and financial performance of 
mutual funds have been carried out during the past, in the developed and 

developing countries. Brief reviews of the following research works reveal the 
wealth of contributions towards the performance evaluation of mutual fund, 
market timing and stock selection abilities of fund managers. 

Jack Treynor (1965) developed a methodology for performance 
evaluation of a mutual fund that is referred to as reward to volatility measure, 
which is defined as average excess return on the portfolio. This is followed by 
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Sharpe (1966) reward to variability measure, which is average excess return on 
the portfolio divided by the standard deviation of the portfolio. 

Jensen (1968) developed a classic study; an absolute measure of 
performance based upon the Capital Asset Pricing Model and reported that 
mutual funds did not appear to achieve abnormal performance when transaction 
costs were taken into account. Carlsen (1970) evaluated the risk-adjusted 
performance and emphasized that the conclusions drawn from calculations of 
return depend on the time period, type of fund and the choice of benchmark. 
Fama (1972) developed a methodology for evaluating investment performance 
of managed portfolios and suggested that the overall performance could be 
broken down into several components. 

The research conducted by Gordon Alexander, Jonathan Jones & Peter 
Nigro (1998) “Mutual Fund Shareholders”: Characteristics, Investor 
Knowledge, and Sources of Information” carried out a survey research to 
determine the factors influencing mutual fund investors. They have provided an 
analysis of the respondents who purchased shares using the services of six 
different distribution channels: brokers, banks, mutual fund companies, 
insurance companies, employer-sponsored pension plans, and others such as 
financial planners. The survey has provided data on the demographic, financial, 
and fund ownership characteristics of mutual fund investors. 

It is evident that many studies in the academic literature pay particular 
attention to style investing along with mutual fund performance as these 
concepts are at the top   of the agenda today. Investment styles are classified 
into three distinct categories, namely style characteristics, style diversification 
and style consistency, and style performance. Fama and French’s (1993) study 
lies at the heart of style investing. Fama and French (2007) find that size 
premium is mainly due to the additional positive returns generated by small 
stocks that move to a big stock portfolio in the next year. They point out the 

presence of three factors that deeply affect value premium. Reminiscent of 
Fama and French (2007), the issue of style investing and style characteristicsis 
further addressed by Fama and French (2007) in “The Anatomy of Value and 
Growth Stock Returns”. Consistent with Fama and French (1993), Chen, 
Petkova and Zhang (2008) point out the importance of the unconditional driving 
sources behind the value premium. In line with Fama and French (2007), Hyde 
and Triguboff (2009) provide us with a more comprehensive analysis of the 
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relationship between value spread and value premium, and the value ratios8 in 
order to determine the style timing. 

The relationship between style consistency and institutional portfolios is 
the primary topic in Ainsworth, Fong and Gallagher’s (2008) paper. In order to 
examine style consistency of fund holdings, they perform regressions of net 
active style drift on lagged disaggregated net drift. These regressions are based 
on Carhart, and Fama and French’s multifactor models. They also run 
regressions of style drift on fund performance, fund risk and fund turnover. 
Consequently, Ainsworth et al. (2008) find evidence that mutual fund managers 
remain loyal to their self-stated investment styles and put themselves in a 
unique position. 

In a relatively different vein of style characteristics, Niessen and Ruenzi 
(2009) focus on the gender differences in the mutual fund industry. While 
calculating performance differences in genders, they take into account several 
risk, trading and style measures in order to explore various aspects of gender 
differences. 

Christoffersen and Sarkissaian (2009) pay particular attention to the 
relationship between fund returns and city size. “City Size” refers to the 
financial centres and some other places in the US. Using Treynor ratio, CAPM, 
Fama and French, and Carhart multifactor models, the authors find that funds in 
financial centres are larger in size compared to other places. 

ZakriY.Bello (2005) matched a sample of socially responsible stock 
mutual funds matchedto randomly selected conventional funds of similar net 
assets to investigate differences incharacteristics of assets held, degree of 
portfolio diversification and variable effects of diversification on investment 
performance. 
 

METHODOLOGY 
 

This study uses a wide range of sources. To achieve the object of this 
paper, the mutual funds data has been collected. The primary information is 
mostly from websites, books, journals, etc. Also, a lot of facts and data from 
investment funds and mutual funds literature are taken into consideration. 
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ANALYSIS AND DISCUSSION 
 

When choosing the best funds to buy, no matter the duration of the 
holding period, investors are smart to choose among the best, low-cost, no-load 
funds. This is because keeping costs low is a fundamental aspect of producing 
higher returns, especially in the long run. 

Market and economic conditions are extremely difficult to predict over 
short periods of time, especially those less than one year in duration. But when 
investor expands the holding period to two or three years, he can make 
reasonable forecasts. Even the best of portfolio managers know that they may 
perform below market averages for one out of three years. 
There are currently more than 9,000 mutual funds that hold more than $16 
trillion in assets. In part because of increased competition for those assets from 
lower-cost ETFs, mutual fund expenses continue to decline. Expense ratios 
averaged 0.63 percent in 2016 compared with 1.04 percent in 1996, according 
to the Investment Company Institute, though some funds levy additional 
management fees or sales charges that buyers should be aware of before 
purchasing. 

Worldwide, nearly $28 trillion is invested in mutual funds. As the 
number of mutual funds has grown, so too has their scope and strategies. For 
example, as of 2013 in the U.S., there were 1,329 U.S. equity funds, 1,345 
global funds and 1,866 total return funds, 594 investment grade bond funds, 225 
high-yield bond funds, 270 global bond funds, 214 government bond funds, 143 
multi-sector funds, 560 state and national municipal bond funds, 382 taxable 
money market funds and 173 tax-free money market funds. With the rise of 
401(k) accounts and 529 college savings accounts (for example), it is estimated 
that today more than half of American households invest in mutual funds. 

The global mutual fund industry’s assets have grown more than sevenfold 

in the last two decades, according to a new research report by Investment 
Global Institute – ICI Global. The report, Globalization and the Global Growth 
of Long-Term Mutual Funds, finds that mutual funds worldwide have 
experienced strong growth in assets over the past two decades, increasing from 
$4 trillion in 1993 to almost $29 trillion in September 2013. This growth 
reflects increases in each of four broad regions—the United States, Europe, 
Asia-Pacific, and the rest of the world. Broken out by region: 
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 The US market expanded nearly 600 percent, to $14.3 trillion in assets 
 European markets grew 640 percent, to nearly $9 trillion 
 Asia-Pacific fund assets rose 450 percent, to $3.3 trillion 
 Fund assets in the rest of the world—including Canada, Chile, and 

Brazil—grew 2,200 percent, to $2.3 trillion 
Recent developments clearly signal the return of stability and buoyancy to 

European markets. The region's financial system has passed safely through 
rough weather and banks and financial systems alike have responded favorably 
to the central bank's stress tests. With a mix of mature and emerging markets, 
the region offers investors a balance between growth opportunities and secure 
investment destinations. European mutual funds offer investors these unique 
advantages along with the benefits of diversification and professional 
management. 

The are five top-rated European mutual funds (each has earned a Zacks No. 
1 rank, meaning they're a strong buy recommendation): 
 Putnam Europe Equity A (PEUGX) invests at least 85% of its assets in 

European companies (common stock, primarily common stock of 
European firms). It invests in companies regardless of their market 
capitalization. The European mutual fund returned 8.08% in the last 
one-year period; 

 T. Rowe Price European Stock (PRESX) seeks long-term capital 
growth. The fund invests heavily in companies in Europe. It usually 
invests in at least five countries at any given time. The European mutual 
fund has a five year annualized return of 2.8%; 

 Ivy European Opportunities A (IEOAX) invests at least 80% of assets 
in equity securities of European companies (preferred and common 
stock and convertible securities). It invests in companies of all sizes, 
selecting small-cap companies in developed markets. The European 

mutual fund returned 5.24% in the last one-year period; 
 JPMorgan Intrepid European A ( VEUAX) seeks capital appreciation 

over the long term. The fund focuses on acquiring equity securities of 
companies with significant business operations in Western Europe. Up 
to 20% of its assets may be invested in debt securities that are not dollar 
denominated. The European mutual fund has a 10-year annualized 
return of 3.85%; 
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 Fidelity Europe Capital Appreciation ( FECAX) invests primarily in 
European securities and instruments with linkages to the European 
continent.. The European mutual fund returned 3.86% in the last one-
year period and has a five-year annualized return of 2.15%. 

Luxembourg and Ireland are the primary jurisdictions for the registration of 
Undertakings For The Collective Investment Of Transferable Securities - 
UCITS funds. These funds may be sold throughout the European Union and in 
other countries that have adopted mutual recognition regimes. 
 
Figure 1. Overall Top-Rated Mutual Funds as of 8/31/17 
 

Fund Name   Overall Rating
  

Risk Grade 

AQR Long Short Equity N A+ B 
Voya Securitized Credit P A+ B+ 
DoubleLine Shiller Enhanced A+ B 
Fidelity Japan Small Comp A+ B- 
NWM Momentum A+ B 
GMO Opportunistic Income VI A+ A- 
DFA Japanese Small Co Inst A+ B- 
Colorado Bond Shares Tax-Ex A+ B+ 
Value Line Mid Cap Focused  A+ B 
Hennessy Japan Small Cap Inv A+ C+ 
Manning & Napier Rainier A+ B- 
T Rowe Price Japan A+ C+ 
Catalyst/Millburn Hedge Strat A+ B 
Russell Select US Equity S A+ B 
AQR US Defensive Equity N A+ B- 
Evermore Global Value Inv A+ C+
Performance Trust Strat Bond A+ B 
VALIC Co II Intl Op A+ C+ 
Lazard Global Listed Infr A+ C+ 
DFA Continental Small Co Inst A+ C+ 
Source: https://www.thestreet.com/topic/21421/top-rated-mutual-funds.html 

 
In the United States, mutual funds play an important role in U.S. 

household finances. At the end of 2016, 22% of household financial assets were 
held in mutual funds. Their role in retirement savings was even more 
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significant, since mutual funds accounted for roughly half of the assets in 
individual retirement accounts, 401(k)s and other similar retirement plans. In 
total, mutual funds are large investors in stocks and bonds. 

 

CONCLUSION 
 

Mutual funds are one of the most popular ways for new investors to build 
wealth. The biggest advantage of investing through a mutual fund is that it gives 
small investors access to professionally-managed, diversified portfolios of 
equities, bonds and other securities, which would be quite difficult to create 
with a small amount of capital. Unlike most other types of investment funds, 

mutual funds are “open-ended,” which means as more people invest, the fund 
issues new units or shares. A mutual fund typically focuses on specific types of 
investments. 

Calculating mutual fund returns is not as easy as it sounds. Too often, 
investors account for only the explicit costs of trading and forget about the 
implicit tax costs; these costs can significantly reduce the amount of a return. 

Since their creation, mutual funds have been a popular investment vehicle 
for investors. Their simplicity along with other attributes provides great benefit 
to investors with limited knowledge, time or money.Mutual funds provide many 
important benefits to investors; these benefits particularly apply to investors 
who are just beginning to invest. There are five steps to buying a mutual fund: 
determine investor’s investment objectives, choose an appropriate investment 
benchmark, and identify funds that meet investor’s objectives, evaluate the 
funds, and make the purchase. 

Since a mutual fund can include hundreds of different securities, the 
performance of the fund is not dependent on any single security: the risk is 
spread among the various securities. In most cases, a portfolio manager is 
assigned to monitor the performance of securities in the fund. Well-chosen 
mutual funds can help you achieve investor’s financial goals.  
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Abstract 

The aim of the paper is carrying out a citation analysis in the fields of corporate 
governance. The research goal is to identify the dynamics of citations. The analysis 
covers 2322 publications and 14140 citations for the period 1999-2016. 

The analysis determines a peak of publications at the beginning of the period, 
which can be explained by the introduction of Corporate Governance Principles by the 
Organization for Economic Cooperation and Development. The number of citations 
declines after the first two years after publication. The results of the analysis are 
formulated as recommendations for improving publications and increasing the number 
of citations. 

 
Keywords: corporate governance, bibliometrics, citation analysis, SSRN  
JEL Codes: C89, G34 

 

INTRODUCTION  

The bibliometrics is an approach for quantitative analysis of publications. 
At the base of the bibliometrics are statistical methods for analysis of a 
particular research topic (Nedelcheva, 2017). The modern reality, a big number 
of electronic libraries and Internet research networks, is a benefactor for 
implementation of bibliometrics as well as for new results for science and 
lessons for practice. 
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The citation analysis is a bibliometric method for determining leading 
publications. It identifies authors, methods and theories that give an idea of the 
genesis and evolution of a research topic (Ding, et al., 2000).  

For completeness when presenting the citation analysis, we should also 
take into account its criticisms: 

- It is assumed that the citation will only be made after a detailed 
introduction to a scientific study. In most cases (70-90%), citations were made 
by mechanical reference to scientific studies without their in-depth content 
knowledge (Simkin & Roychowdhury, 2005). 

- Leading scientific publications are mainly cited in the introduction, 
discussion part and conclusion, but not in the literature review and 
methodology. In some cases, such citations aim to identify the author as a 
professional for a given topic (Sutton & Staw, 1995). 

 
DATA SOURCE AND METHODOLOGY 

 
We will use the Social Science Research Network (SSRN) as a data 

source. The electronic database was founded in 1994 as a scientific network for 
rapidly spreading the achievements in the field of social sciences incl. corporate 
governance. Its main advantage is the use of web technologies and the free 
public access of forthcoming publications. 

The present analysis covers the period 1999-2016. The starting point of 
the analysis was determined due to publication of Corporate Governance 
Principles by the Organization for Economic Cooperation and Development in 
1999. The endpoint of the review is determined by the available publications 
and their citations to the previous year - 2016. 

The analysis includes all publications that contain in their title the term 
“corporate governance”, the publication's file is attached and has free access. 

 
RESULTS 

 
The dynamics of publications outlines key points in the development not 

only of corporate governance but also of society and economy. It is noticeable a 
lag of two years between the core event and its coverage in publications. The 
logical explanation for the phenomenon is the impact of publishers on 
publishing, incl. the time for publishing of publication in the electronic 
database.  
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We are going to analyses 2322 publications and 14140 citations (Figure 1). 

Thereof 861 publications are cited (37%), with the percentage of uncited 
publications approaching previous results - 55% (Pendlebury, 1991). 

The present analysis reveals “citation inflation” for the period 2000-2004. 
It consists of overtaking the dynamics of the number of quotes versus the 
dynamics of the number of publications (Ware & Mabe, 2015).  

 
Figure 1. Number of publications and citations 

 

 
 
The type of publication impacts the number of citations. For example, 

publications from scientific journals have highest number of citations, followed 
by discussion materials. At least citations have chapters of books, whereas 
reports from scientific conferences have not citations. Close results were 
received in 2010 - publications from journals are most cited, then chapters of 
books and finally - reports from conferences (Kushkowski, 2010). 

There is a special approach for bibliometric study of citations in corporate 
governance - tracking the citations of an article over time and establishing its 
impact (Huang & Ho, 2011). Through this approach, the most commonly cited 
documents are identified, for example, the most commonly cited work is “A 
Survey of Corporate Governance” by A. Shleifer and R. Vishny. It was cited 
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695 times since its publication in 1997, and we suppose that the peak of 
citations is linked to the financial crisis in 2008.  

At the beginning of the survey period, the publications introduce the key 
terms and definitions of corporate governance (Nedelchev, 2017). Their 
character is universal, which explains their frequent citation at later stages. 
Depending on the volume of publications, two periods are outlined: up to 2008 
with a larger volume of 40 pages on average per publication and after 2008 - an 
average of 33 pages (Figure 2). The decrease of the volume of pages in time 
leads to decreases of the number of citations 

 
Figure 2. Number of pages and citations 

 

 
 
The volume in pages does not directly impact the number of citations. For 

example, the publication “Quack Corporate Governance” by R. Romano has a 
small volume of 9 pages and a large number of citations - 160. 

The number of citations marks the largest volume in the period 2003-2006. 
The peak of citations in 2003 is due to a one single publication, “Corporate 
Governance and Equity”, by P. Gompers, J. Ishii and A. Metrick. It is cited 
1281 times with a lag of five years, i.e. is cited for the first time in 2008, when 
it was the peak of the world crisis. The financial theme of the publication 
coincides with the economic direction of the crisis and the search for ways to 

0

1000

2000

3000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

number of pages number of citations



 
 

99

reducing the effects of the crisis. In the same year, 2008, is the biggest number 
of cited publications - a total of 53. The beginning of the financial crisis in 2008 
explains the increased number of citations of publications containing financial 
terms in keywords - “financial engineering”, “firm performance”, and “market 
value”. 

A bigger number of co-authors are one of the features at the current stage 
of publishing (the other features are growth of published literature and increased 
volume of references) (Elsevier, 2011). The average number of authors per 
publication grew in the second half of the 20th century (Ware & Mabe, 2015). 
Increasing the number of authors depends on the scientific discipline: the 
greatest number of co-authors has in the field of physics and astronomy, and 
small growth in mathematics and social sciences. The increase in the number of 
co-authors reflects the tendency for international co-operation in conducting 
researches and publishing their results.  

In our analysis dominate publications by more than one author (Figure 3). 
A research interest presents the case of publication with one author and two or 
three authors - increase of number of authors lead to increase of number of 
citations. In the case of publication with four or more authors the reverse 
dependence is observed - an increase in the number of authors leads to a 
decrease in the number of citations. 

 
Figure 3. Number of authors, publications and citations 
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European Commission's Action Plan of December 2012”, 2013 and “Inside-Out 
Corporate Governance”, 2011. There are not citations for both publications.  

The number of authors influences the number of citations when in the team 
of authors is involved a leading expert of corporate governance. In the case of a 
citation of a publication in which a leading expert participates as an author, the 
citation is counted as one citation for every author. These cases artificially 
increase the number of citations because it is not possible to determine with 
great precision which of the authors contributed to the citation. 

The number of citations exceeds the number of publications and each 
publication has average 6.1 citations. The publications by two and by three 
authors have highest percentage of citations – 7.8 and 13.2 citations respectively 
(Figure 4).  

 
Figure 4. Number of authors and average number of citations 

 

 
 
Most of citations are registered in the same year of the publication, one 

year and two years after the publication (Figure 5). Since the third year after the 
publication, the number of citations falls sharply.  
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Figure 5. Time lag between year of publication and year of citation 
 

 
 
The publications in 2003 and 2004 have largest time lag between the year 

of publication and the year of first citation (Figure 6). They are cited 8, 9 and 10 
years after their publication. In most cases, these publications set out key 
corporate governance moments and, to a large extent, the relationship with 
finance. Our explanation of the phenomenon is the measures to deal with effects 
of international crisis of 2008 and previous publications on signals for the 
beginning of the crisis and its dimensions.  

 
Figure 6. Time lag between publication and citation by years 
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As proof of our explanation are the data for 2007, 2008 and 2009. The 
publications of these years mark a large number of citations until the fifth year 
after their publication and no citation from the sixth year. 

The publications and their citations reflect the good practices of corporate 
governance in individual countries. It should be reflected that non-OECD 
countries are in the top 10 countries by number of publications and citations 
(Figure 7). These countries can be defined as “G10” for corporate governance. 
Their nomination in top 10 differs for every country. Germany has the biggest 
number of cited publications - more than ten publications. The other countries 
have few publications with a large number of citations.  

 
Figure 7. Top 10 countries by number of publications and citations 

 

 
 
Outside the top 10 countries by number of publications and citations, there 

are non-OECD countries which are in transition to market economy. We should 
name countries incl. Armenia, Bulgaria, Georgia, Ukraine and others that, 
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CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS  
 
The publications reflect the scientific achievements on the example in the 

fields of corporate governance. By analyzing citations, we identify those 
publications that have contributed most to the development of good practices of 
corporate governance.  

The publishers have a major role for publications and citations. Their 
publishing policy and requirements for reviewers greatly influence the end 
result for each analysis. This conclusion is relevant to respect of the speed at 
which the publication is published and, accordingly, to be cited. It is therefore 
recommended to use electronic libraries that allow free public access to 
forthcoming publications. A good example of such an e-library is the SSRN, 
whose selection assists in performing the present analysis. 

At the beginning of the selected period, the citations mark a peak due to the 
introduction of key concepts in corporate governance by OECD. In the next 
stage increases the number of authors and arises a time lag for first citation, 
which is explained by the measures taken to reduce the effects of the 
international crisis. At the last stage, publications focus on good practice in a 
particular country, which reduces citations after the second year of publication. 

We will present the results of present analysis as recommendations for 
increasing citations of corporate governance publications: 

- The publication to use a quantitative methods and, in rare cases, 
qualitative and conceptual methods.  

- The publication should not target at national corporate governance 
reforms such as the Dod-Frank Act or the Sarbeny-Oxley Act.  

- The title of the publication should not include a specific country or a 
geographic region. For example, the data from present analysis does not 
indicate citations from a combination of countries (Germany, Japan, USA), a 
geographic region (Sub-Saharan Africa), political unions (European Union), a 
continent (Asia, Europe). 

- The title of the publication should not specify a concrete case, 
irrespective whether the case is positive (CalPERS) or negative (Enron). 

- The title of the publication should include the scientific approach used. 
For example, the data from present analysis reported a large number of citations 
when the title includes “evidence”, “case study”, and “comparative analysis”.  

- The keywords of the publication should include theories in the fields of 
corporate governance. For example, the data from our analysis reports a large 
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number of citations when pointing two theories: Agency theory и Path 
dependence theory. 

- The publication should be by two or three authors and, in rare cases, by 
one author.  

- The publication should have pages above the average volume (36.7 
pages).  

For a complete view of publications and citations in the fields of corporate 
governance quotes, it is recommended to carry out a new analysis of the same 
database in terms of theories. In certain periods, a concrete theory is accepted or 
rejected, which implies an impact on practices. The dynamics of publications 
will show the development of theories and practices of corporate governance, 
including their citations. 

A further recommendation is to carry out the same analysis after a certain 
period of time, for example after three years. The time analysis with actual data 
will show the dynamics of the publications and their citations.  
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Abstract 

The purpose of the study is to identify the external environment factors that 
influence the decision making of outsourcing. As a practical application of the study, 
was chosen the pharmaceutical products sector in Bulgaria due to its complex supply 
chain. The study was conducted on the basis of PEST analysis. 

The study results identified as leading factors in the economic environment, 
followed by political and technological factors. The characteristics of the 
pharmaceutical sector in Bulgaria determine the form of outsourcing, aimed at 
reducing costs instead of the other form - to increase innovation. A key conclusion from 
the poll conducted is the importance of the internal environment when deciding on 
outsourcing. 

 
Keywords: PEST analysis, outsourcing, pharmaceutical sector, Bulgaria 
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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Традиционната икономика поставя външната среда като водещ 
фактор за успеха на организациите. Установеното виждане за решаващото 
значение на политическите фактори за създаване на подходяща бизнес 
среда намалява ролята на останалите фактори от външната среда. След 
ефектите на световната икономическа криза на дневен ред се поставят 
нови инструменти за успех – от вътрешната среда на организациите. 
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Резултатите очертават актуалното състояние на аутсорсинга – 
предпочитани са два от етапите на сложната верига на доставки при 
фармацевтичните продукти (клинични изпитвания и производство). 
Третият етап, разработване на нови лекарства, се характеризира с големи 
инвестиции и при него аутсорсингът е насочен към държави с високи 
технологии. Последният етап, дистрибуцията, се извършва от дъщерни 
дружества в България и поради този факт не се прилага аутсорсинг 
(Графика 1). 

 
Графика 1. Аутсорсинг на дейности, основан на тактика за 

намаляване на разходите 

 

 
 
Източник: Обработка на данни от автора  

 
Динамиката при тактиката за намаляване на разходите чрез 

аутсорсинг определя етапа на клиничните изпитвания с най-голям 
прираст, следван от етапа на производството. Резултатите могат да бъдат 
обяснени с промени в законодателството, както и с повишаване на 
конкурентоспособността на българските организации след пълноправното 
членство в ЕС (Madgerova et al., 2016).  
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АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ОТ ВЪНШНАТА СРЕДА 
 
При вземане на решение за аутсорсинг се отчитат факторите на 

външната среда в приемащата държава. В практиката намира широко 
приложение използването на метод, наречен PEST (Political, Economic, 
Social, Technological). Анализът е въведен през 1967 г. от Fr. Aguilar 
(Aguilar, 1967) като ETPS. Предвид спецификите на различните 
индустрии, анализът е приложен в животозастраховането като STEP 
(Brown & Weiner, 1984). С добавяне на правото и екологията като фактори 
от външната среда, от 1990-те години анализът е доразвит до PESTLE - 
Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental (Morrison & 
Mecca, 1989).  

За определяне на факторите от външната среда е проведен качествен 
анализ, основан на метода „Делфи“. Анализът е реализиран чрез 
представителна извадка от четири сфери: мениджъри на фармацевтични 
организации, научни кадри, представители на надзорни органи и членове 
на професионални неправителствени организации. На началния цикъл на 
проучването са проведени структурирани интервюта с отворени въпроси, 
след което въпросникът е преработен и при повтаряне на цикъла са 
изпратени анкетни карти със затворени въпроси.  

Обобщаваме отговорите от специално изработена анкетна карта:  
Политически фактори 
- Начален момент като аутсорсинг дестинация. Във времето от 

решаващо значение е решението на всяка държава за внасяне на 
аутсорсинг. Като цяло Индия прави най-ранния старт като аутсорсинг 
дестинация. Към момента Китай изпреварва Индия като дестинация за 
аутсорсинг поради факта, че държавните органи координират, и дори 
финансират, експанзията в повечето индустрии. България започва да 

привлича аутсорсинг в края на 1990-те години с прилагане на 
международни добри практики в националното законодателство, с което 
изостава от останалите държави от Източна Европа. Този фактор даде 
своето отражение върху съществуващите конкуренти на пазара като 
промени тяхната стратегия за установяване на бизнес отношения с водещи 
лаборатории и научни институции зад граница. 



 
 

109

- Правителствени програми за привличане на аутсорсинг. 
Водеща държава по този критерий е Китай, в която действат силни 
правителствени програми за стимулиране на аутсорсинга, като например 
освобождаване от данъци. За България правителствените програми 
започват с предприсъединителния период към ЕС в началото на 2000-те 
години с плосък данък, либерална политика за регистрация и дейност на 
чуждестранни дружества, както и реклама за ниско заплащане на труда и 
добра инфраструктура. Правителствената политика на България има 
положителен резултат в самото си начало и в най-голяма степен – върху 
преките чуждестранни инвестиции. С течение на времето 
правителствената политика е подложена на основателна критика за 
недалновидност и нейната краткосрочна насоченост към фискалната 
дисциплина, с което България попада в спирала от ниски инвестиции в 
иновации и задълбочаване на нископлатен труд и съответно – нисък 
жизнен стандарт. 

- Хармонизация с евродирективите и навлизане на конкуренти 
от ЕС. След 2004 г. усвоените средства за присъединяване към ЕС 
определиха добрите практики, както и разпределението на пазара между 
конкурентите. Може да се твърди, че в момента се е запазило статуквото 
от предприсъединителния период. Твърдението дава предимство на тези 
организации, които са насочени към новите моменти и тяхното бързо 
прилагане. Именно организациите, които навлязоха чрез аутсорсинг в 
българския пазар през предприсъединителния период предлагат в момента 
иновативни лекарства. Този фактор дава голямо отражение върху 
конкуренцията на българския пазар като допусна нови организации, които 
успешно се наложиха на пазара благодарение на тяхната тактика за 
споделяне на процеса на аутсорсинг. 

- Увеличаване на фокуса на политиците върху 

здравеопазването. Този фактор води до намаляване на крайните цени за 
клиентите. Подобен фактор за България се отнася до националното 
производство на лекарствени средства предвид приетата 
здравноосигурителна система, при която единственият критерий е 
намаляване на цената. В повечето държави с установена пазарна 
икономика намаляването на цените на лекарствата се извършва чрез 
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държавни фондове и други социални програми при запазване на високото 
ниво на качеството на лекарствата и на тяхната иновативност. 

- Скорост на приемане на новите лекарства в националния 
пазар. Иновативните лекарства стигат до българските пациенти за 
приблизително три години. България е страната с най-дълъг срок за 
въвеждане на иновативни терапии след регистрацията им на европейско 
ниво. Средно забавянето на достъпа на българите до иновативни 
медикаменти е 956 дни или близо три години, колкото е и в Румъния. За 
по-голямата част от останалите държави-членки срокът е под две години, а 
в Дания, Швейцария и Австрия - около 100 дни или девет пъти по-бързо, 
отколкото у нас.  

- Брой нови лекарства, които са допуснати до националния 
пазар. Независимо от бавното темпо, с което новите лекарства достигат до 
българските пациенти, техният достъп е на сравнително добро ниво. В 
основата на този фактор е държавната политика по одобряване и 
допускане на нови лекарства до националния пазар, включително 
включването им в здравните пътеки и в лекарствените списъци. 
Държавната политика се провежда от Изпълнителна агенция по 
лекарствата към Министъра на здравеопазването. От общо около 70 
регистрирани иновативни терапии на европейско ниво в момента, в 
България вече се реимбурсират около 30 от тях, т.е. над 40%. За сравнение 
в Румъния са допуснати едва 8%, а в Австрия и Норвегия - около 90%.  

Икономически фактори 
- Покупателна способност на клиентите. Тя оказва натиск върху 

цените. Нивото на жизнен стандарт в дадена държава в голяма степен 
определя качеството и цените на лекарствата. Ефектите на 
международната криза дава отражение върху резултатите на българската 
икономика, както и върху жизнения стандарт. За разлика от други 

държави в ЕС, в България държавната намеса в областта на 
здравеопазването и лекарствената политика е сведена до минимум. 
Липсата на стимули за привличане на иновативни технологии, както и на 
цялостна политика на държавата за намаляване на ефектите на 
международната криза намаляват привлекателността на България като 
приемаща държава за аутсорсинг.  
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- Възникване на средна класа. Основният потребител на 
лекарствата в продажбената верига са граждани от средната класа. 
Последните години дават основание за увеличаване на средната класа в 
България над 40% и съответно увеличаване на разходите на домакинствата 
за здравеопазване. Водеща е Индия, в която има повишаване на разходите 
за здравеопазване поради нарастване на платежоспособността на средната 
класа. Положителната тенденция в България за намаляване на гражданите 
с ниски доходи за сметка на средната класа е установена през 
икономическия подем след членството в ЕС. Друга характерна черта за 
България е удължаване до две години на срока за ефектите от 
международната криза от 2007-2008 г., с което се даде шанс на държавната 
политика за стабилизиране на фармацевтичния сектор.  

- Фискална политика. В България данъчната тежест има средно 
ниво за ЕС, но търпи критика по отношение на лекарствата. Привличането 
на бизнес дейности чрез аутсорсинг не даде очакваните резултати предвид 
ниския корпоративен данък. Остават високи нивата на преките разходи и в 
най-голяма степен – на данък добавена стойност (20%). Държавната 
политика за намаляване на данък добавена стойност единствено за сектора 
на туризма до 9% не даде очакваните резултати и вместо привличане на 
водещи организации и създаване на условия за дългосрочни инвестиции в 
сектора на фармацевтиката се достигна до неблагоприятен сценарий, 
който граничи с действителността в Гърция. В България 17% от разходите 
на Националната здравно-осигурителна каса и на домакинствата за 
лекарства се дължат на начисляването на данък добавена стойност. В 
същото време в Румъния и Естония тежестта на данък добавена стойност в 
разходите за лекарства е 8.26%, в Полша – 7.41%, в Литва и Унгария – 
4.76%.  

- Роля и значение на аутсорсинга за националната икономика. 

Мащабът на дейност определя висока степен на ролята и значението на 
сектора, който води до политически ангажименти и социални очаквания. 
Предвид ефектите на аутсорсинга върху приемащата държава, може да се 
констатира корелация между мащаба на сектора и степента и на развитие 
на националната икономика (напр. Индия, Китай и др.). В България 
секторът на аутсорсинга е в размер на 1 млрд. евро за 2016 г. и генерира 
3% от БВП на страната. Основен дял в аутсорсинга имат 
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нискоквалифицирани дейности в сектора на туризма и шивашката 
индустрия, докато високотехнологичните сектори като информационни 
технологии и фармацевтика отбелязват символично участие.  

- Използване на нови стратегии. В допълнение на горния 
фактор, ефектите от международната криза определят като водещи нови 
стратегии, насочени към сливания и изкупувания между фармацевтични 
компании. Като следствие от световната криза бе намален органичния 
ръст на компаниите и вместо към тактика за аутсорсинг и офшоринг някои 
водещи фармацевтични компании се насочиха към традиционни 
конкуренти със сходни проблеми. Вълната от сливания и придобивания 
преобрази фармацевтичния пазар и налага нови изследвания предвид 
промяната в собствеността и мащаба на организациите. За разлика от 
аутсорсинга по-голямата част (82%) от офшоринга на производствени 
дейности не е свързана с мотиви за намаляване на разходите. Нарастващ е 
броят на организации, които са фокусирани към вътрешни механизми за 
намаляване на разходите вместо офшоринг заради разходи (вж. Графика 
2). 

 

Графика 2. Видове тактики за намаляване на разходите 

 

 
 
Източник: E. Langer, 2014 (Langer, 2014) и данни на автора  
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Българската реалност разглежда аутсорсинга като подходяща 
тактика за намаляване на разходите на работните места в бизнес процесите 
и в научните изследвания поради характерните черти на тези етапи – 
насоченост към високи технологии и свързаните с тях разходи. Предвид 
заплащането на труда у нас, намаляването на разходите в производството 
не се оценява високо за аутсорсинг. Имайки предвид законодателството, и 
в най-голяма степен данъчните изисквания, новите способи за намаляване 
на разходите не се разглеждат като приложими. За българските 
респонденти предпочитана насока за намаляване на разходите е 
вертикалната интеграция. Съвпадането на мненията в страната и в 
чужбина за относително малкия дял на аутсорсинга се основава на 
ефектите от глобализацията, вкл. от европейската интеграция, по 
изравняване на производствените разходи.  

Социални фактори 
- Демографски тренд. Глобалната тенденция в демографията е 

към увеличаване на възрастта, която променя насоките на развитие в 
сектора на фармацевтиката. Положителните резултати от внедряването на 
иновации (например новите методи за диагностика и лечение в 
медицината, както и нововъведенията в други сектори като околна среда и 
образование) предизвикват коренни промени във възрастовата структура 
на обществото (Неделчева, 2017).  

- Социални очаквания към здравеопазването. Промяната в 
социалните очаквания към здравеопазването, и в частност към 
фармацевтичния сектор, генерират натиск върху повишаване на 
качеството на здравеопазването и за прозрачност на ценообразуването. 

- Локална популация. Установените тенденции за намаляване на 
населението на България не способстват за привличане на аутсорсинг 
дейности. Социалният фактор „популация“ дава отражение върху 

икономическото измерение „пазар“. Националните културни особености 
се изграждат на устойчиви във времето традиции. Например за Латинска 
Америка традициите включват редовна употреба на билкови лекарства и 
възможността за подчиняване на личните им възможности за избор на 
волята на лидера на една общност. Тези традиции превръща жителите в 
особено уязвима група от гледна точка на фармацевтиката.  
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Технологични фактори 
- Достъп до професионална информация. Новите технологии 

водят до бърз достъп на професионална информация на относително ниска 
цена. Намалява се времето от създаването до въвеждането на нови 
лекарства. Създават се условия за намаляване на транзакционните разходи 
по намиране на контрагент за аутсорсинг, както и упражняването на 
последващ контрол върху него. 

- Привлекателност на развиващите се държави. Тя се определя 
чрез преглед на различни фактори, които влияят върху възможността за 
проекти по научно-изследователска дейност. За тази цел се вземат под 
внимание наличието на пациенти, стойността на медицинските процедури 
и такси, регулаторни условия, експертизата на човешките ресурси и 
инфраструктурата (Ciriano, 2011).  

- Наличие на опит и технология. Ръководителите на 
фармацевтични производители най-често посочват като причини за 
аутсорсинг липсата на опит, капацитет и конкретна технология в 
организацията (Downey & Wheelwright, 2010).  

Правни фактори 
- Нормативна уредба. Нормативната уредба в България следва 

тенденциите в ЕС. Всички евродирективи намират приложение в 
национални закони и наредби. Може да се твърди за сближаване на 
законодателството с други държави от ЕС. Ситуацията на България и 
други държави от Източна Европа доближава тази в Латинска Америка 
където има голяма степен на сходство в историята, официалния език и 
нормативната уредба на отделните държави. Въпреки, че е публикуван 
общ документ „Documento de las Americas“ през 2005 г., опитът за 
регионална хармонизация в законодателството на различни страни от 
Латинска Америка не е успешен. В някои държави различните провинции 

или юрисдикции също са изготвени и публикувани регламенти, насочени 
към контролиране на дейността на техните територии, това често 
предполага множество припокриващи формалности, като по този начин 
води до разширяване на регулаторните срокове в рамките на една и съща 
държава. 

- Процедура по одобрение и допускане до пазара на нови 
лекарства. Забавянето на процедурите, както и намаляването на броя на 
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нови регистрации е глобално явление (KPMG, 2014). В България 
процедурата по одобрение е бавна и подлежи на оптимизация и скъсяване 
на цялостния процес. През 2013 г. броят на новите регистрации на 
клинични изпитвания в България намалява в сравнение с 2012 г., което 
слага край на предходната възходяща тенденция. Тенденцията е 
обусловена от намаляването на разходи за фармацевтиката като ефект от 
международната криза, както и поради затрудненията в сектора на 
фармацевтиката по изработване на нова молекула и привеждане на нова 
химична единица до пазара. Все повече се налага тенденцията 
фармацевтичните компании да търсят сътрудничество с различни 
производители, академични институции и консултантски групи. 

- Защита правата на интелектуална собственост. По-ниските 
нива на „апетит за офшоринг“ са обусловени с трансфера на технологии и 
свързаните с него проблеми с мениджмънта и въпроси на интелектуалната 
собственост. Иновативността и базирането на научно-изследователска 
дейност определят аутсорсинга като зависим от защитата на 
интелектуалната собственост и авторските права. Членството в 
международни организации е водещ фактор при защитата на 
интелектуалната собственост. Членството в Световната търговска 
организация има допълнително предимство посредством адаптиране на 
международните добри практики и указанията за права на собственост, 
вкл. патентните права върху фармацевтични продукти. Корея изпреварва 
останалите държави от Далечния Изток и става водеща като дестинация за 
аутсорсинг поради членството си в Световната търговска организация 
през 1995 година. Малко по-късно, през 2001 г. Китай става член на 
Световната търговска организация и Индия – през 2005 година. Факт е, че 
след 2005 г. се подобрява динамиката в създаването на научно-
изследователска дейност на международни компании в Далечния Изток. 

През 2017 г. България се нарежда на 85-то място в класацията 
„Право на собственост“, която оценява защитата на правото на 
собственост по света. Промяната с деветнадесет позиции спрямо 
предходната година означава, че у нас нищо не се променя по отношение 
на защитата на правото на собственост. Оценките на държавите се базират 
на анализи за постиженията в три области – правна и политическа среда, 
право на физическа собственост и право на интелектуална собственост. По 
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тези показатели най-високи оценки получават Нова Зеландия, Финландия, 
Швеция и Норвегия.  

Екологични фактори 
- Изисквания и очаквания към екологичните норми. 

Международната тенденция към завишаване на изискванията и 
очакванията към екологичните норми води до увеличаване на разходите за 
производство. От своя страна това води до намаляване на кръга от 
държави за тяхната реализация. Биофармацевтичните продукти са 
изложени на риск, тъй като, за разлика от малки молекули, тези продукти 
се определя от производствените процеси и околната среда.  

- Сертифициране по международните изисквания за контрол за 
опазване на околната среда (ISO 14001). Актуалната версия на ISO 14001 
от 2015 г. гарантира за съвместимост с други стандарти за системи за 
управление и в най-голяма степен - с ISO 9001. Съобразно новите 
изисквания за всички ISO стандарти, ISO 14001 включва по-добро 
управление на риска и увеличаване на резултатите за околната среда 
вместо подобряване на системата за управление. 

В качеството на автори на анализа, ще пренаредим факторите от 
външната среда съобразно тяхното тегло. Мотивът за намаляване на 
разходите определя икономическите фактори като водещи и PESTLE 
анализът добива измерението EPLTES.  

Степен на влияние на външната среда:  
1. Икономически фактори – 32%; 
2. Политически фактори – 24%; 
3. Правни фактори – 19%; 
4. Технологични фактори – 11%; 
5. Екологични фактори – 9%; 
6. Социални фактори – 5%. 

Предвид естеството на фармацевтичния пазар в България, основан 
предимно на производство и продажба на генерични лекарства, както и на 
държавната политика от последните двадесет години за пазара на труда и 
здравната система, водещите фактори при аутсорсинг са насочени към 
намаляване на разходите (вж. Графика 3). Като се вземе предвид друг 
фактор, наличието на експерти, вниманието на анализаторите се насочва 
към перспективата на страната да продължи да произвежда 
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нискотехнологични лекарства и да се задълбочи тенденцията за изоставане 
по отношение на иновации. 

  
Графика 3. Водещи фактори при аутсорсинг 
 

 
 

Източник: Обработка на данни от автора  
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 
 

В допълнение на факторите от външната среда респондентите в 
проучването посочват и фактори от вътрешната среда при вземане на 
решение за аутсорсинг. По-важните фактори от вътрешната среда са:  

- Наличие на вътрешен одит. Съвременната икономическа 
рецесия поставя вътрешния одит в дневния ред на фармацевтичния сектор 
за конкурентоспособност и икономически растеж. В голяма степен 
практиките по вътрешен одит се определят от регулаторните изисквания. 
Бизнес ползите от вътрешния одит са получаване на информация за 
сравнение и препоръки за коригиращи мерки за постигане на поставените 
цели. 

- Прилагане на международните добри практики на всеки от 
етапите от сложната верига на доставки в сектора на фармацевтиката. 

Въвеждането на добрите практики спомага за привличане на клиенти, 
които изискват наличието на сертификат по ISO; да се подобри 
конкурентоспособността; да се намали повтарящия се одит от различни 
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доставчици и клиенти; да се подобри реализацията от подизпълнители. 
Едновременното въвеждане на ISO 9001 и добрите практики води до по-
ниски производствени разходи. 

- Сертификация по ISO 9001 - системи за управление на 
качеството. Стандартите ISO представляват международен консенсус за 
добри производствени практики за разлика от задължителните изисквания 
на европейските директиви. Те изпълняват важна роля в промишлената 
политика на Европейския съюз, както във връзка с промоциране на 
конкурентоспособност на европейската промишленост, така и по 
отношение на свободното движение на стоки. 

 

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 

Външните фактори дълго време се смятаха за водещи при вземането 
на решение за аутсорсинг. Резултатите от проведената анкета 
потвърждават както тяхното водещо място, така и тяхното изчерпване 
като фактор. Действията на държавата и местните власти за подобряване 
на бизнес климата и привличане на аутсорсинг са достигнали своя 
максимум или по-скоро, ограничение, като следствие от редуцираните 
финансови възможности предвид ефектите на икономическата криза.  

Резултатите от проведената анкета очертават три фактора от 
външната среда – икономически, свързани с намаляване на разходите; 
надзорна политика за нови лекарства и наличие на експерти. 
Допълнителен резултат е, че инфраструктурата не е сред водещите 
фактори и може да се очаква да бъде посочена при анализ на етапите на 
производството и дистрибуцията от сложната верига на доставките.  

Резултатите от направените наблюдения и изчисления могат да бъдат 
обобщени до:  

1. Мненията на респондентите са определени от естеството на 
организацията – бизнес дейности с оригинални или генерични продукти; 
етап от сложната верига на доставки от процеса на аутсорсинг. Например, 
квалифицираният персонал е фактор за организации, предлагащи 
оригинални продукти, и в най-голяма степен – за етапа на провеждане на 
клинични изпитвания. В допълнение, организации, предлагащи 
оригинални продукти привличат научни кадри и висококвалифицирани 
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експерти, докато организации с генерични продукти – специалисти по 
маркетинг и реклама. 

2. По-голямата част от анкетираните посочват регулаторният 
режим като водещ фактор от външната среда при вземане на решение за 
аутсорсинг. Той се различава за отделните видове организации: за 
организации, предлагащи оригинални продукти, регулирането се 
заключава в защита на интелектуалната собственост, то за организации с 
генерични продукти регулирането е насочено към очаквания за бърз и 
лесен достъп до пазара. 

3. Актуалното състояние на външните фактори е задоволително 
и значително се е подобрило вследствие на пълноправното членство в ЕС 
и в най-голяма степен по отношение на управление на риска. Друг водещ 
факт от външната среда, ефектите от глобалната криза, има ограничено 
отражение върху инвестициите за нови лекарства. Може да се твърди, че в 
България протича и друг процес, на офшоринг (постигане на контрол над 
изпълнителите), паралелно с аутсорсинга (постигане на ниски разходи от 
изпълнителите) от етапите на касова приватизация и 
предприсъединителен процес към ЕС. 

4. Значим факт за научно-приложните изследвания е наличието 
на фактори от вътрешната среда – наличие на одитна култура, прилагане 
на добри международни практики и сертифициране на системата за 
управление на качеството. Препоръката е факторите от вътрешната среда 
да се включат в бъдещи изследвания по избраната тема.  

5. Основният мотив за аутсорсинг, намаляване на 
производствените разходи, се потвърждава при етапите на клинични 
изпитвания и на дистрибуция. Останалите два етапа, разработване на нови 
лекарства и тяхното производство, са свързани с големи инвестиции, 
поради което те остават в изпращащата държава. 

6. Аутсорсингът в България е на етапа на благопожелания и 
политически обещания. Съвременната външна среда отговаря на 
икономическите виждания от 1990-те години за привличане на аутсорсинг 
чрез анонсиране на бизнес среда с ниски данъци и нископлатен труд. В 
практиката се наблюдава аутсорсинг насочен към намаляване на 
разходите, който процес насочва държавата към спирала за изоставане от 
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останалите държави по отношение на инвестиции в иновации и научно-
изследователска дейност.  

7. Жизненият цикъл по генериране на фармацевтични 
професионалисти е по-дълъг по сравнение с жизнения цикъл на 
фармацевтични продукти. Държавната политика по отношение на 
образование се компенсира от фирмените политики за квалификация на 
кадрите. Съвършено различно е положението за аутсорсинг в друг сектор 
на България, информационните технологии, където обезпечеността с 
кадри отговаря на съвременните очаквания и потребности. Независимо от 
предприетите политики на национално ниво за двата сектора продължава 
вълната на изтичане на кадри задграница.  

8. Външните фактори са насочени към икономически 
показатели, които в повечето случаи съставляват фискалната политика. 
Действията на държавата следва да отчитат предимно социалните ефекти 
от здравеопазването, вкл. от фармацевтичния сектор. При повечето 
макроикономически показатели България следва тенденцията към 
застаряване на населението, разширяване на средната класа и намаляване 
на цените, докато при други показатели има собствена политика – развита 
инфраструктура, намаляване на държавната намеса, здравна система и 
реимбурсна политика на лекарства.  

9. Теорията за транзакционните разходи вече не е водеща. 
Поради ефектите на световната криза и в частност, на европейската 
интеграция, нивата на разходите се изравниха за отделните държави. 
Стратегията за печалба намира отражение в нови тактики, по-важните от 
които са сливания и вливания, нови форми на бизнес сътрудничество и 
вертикална интеграция. Дилемата „да произведа“ или „да закупя“ се 
модернизира до „да се слееш“ и „да се кооперираш“.  

10. Традиционната структура на фармацевтичната организация е 

променена. Стратегията за увеличаване на богатството на акционерите и 
тактиката за аутсорсинг дава отражение върху структурата. Основните 
причини за промените в аутсорсинг стратегия са промени в жизнения 
цикъл на продукта и продуктовия микс, усилията за намаляване на 
разходите и за намаляване на риска. 

Проведената анкета емпирично извежда теорията за участието на 
вътрешните фактори при вземане на решение за аутсорсинг. За пръв път 
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данните поставят като водещ фактор вътрешната инициатива на самата 
организация. Действията на всяка организация вече не са допълнение към 
външните фактори и следва да се разглеждат като отделен фактор. Тук се 
включват едностранно приемане от местните организации на 
международно признати критерии за качество – вътрешен одит, 
сертифициране на системата за управление на качеството и международни 
добри практики. За разлика от предишни периоди, в следкризисния период 
организациите са основните инициатори за аутсорсинг както в 
изпращащата държава, така и в приемащата държава. Следва да се уточни, 
че посочените вътрешни фактори са международни дейности, които са 
приети с пазарните механизми. Тяхното прилагане в България е свързано с 
придобиването на собственост върху основните организации чрез касова 
приватизация и след пълноправно членство в ЕС, и последващото им 
трансформиране в дъщерни дружества. 

За постигане на резултатите способстваха участниците в анкетата. Те 
бяха балансирани между представители на държавната администрация, 
мениджъри от частния сектор, научни експерти и членове на 
професионални неправителствени организации. Водещото участие като 
процент от респондентите се заема от научните експерти, следвани от 
практикуващите в частния сектор и държавната администрация, докато от 
организациите на професионална основа въпросът за аутсорсинг не 
представлява интерес. В допълнение, мнението на научните кадри по 
икономика формират мнение, насочено към макроикономически фактори 
и покупателните възможности на пациентите за разлика от установеното 
мнение на кадрите по стопанско управление – микроикономически 
фактори и ефикасност на фармацевтичните продукти. 

Крайните резултати определят като водещи икономическите фактори 
от външната среда. Основният извод от емпиричното изследване е 

значението на микрониво в лицето на действията, предприети от 
организациите, като допълнение към действията на макрониво – 
действията от държавата. Предвид значението на получените резултати е 
препоръчително да се използва същия набор от инструменти при бъдещи 
изследвания по избраната тема. 

Традиционният анализ на външните фактори по метода PEST показва 
неговото прилагане в българската реалност. Препоръчително е при 
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бъдещи изследвания да се предоставя по-голяма свобода при изказване на 
мнение от респондентите чрез въвеждане на открити въпроси поради 
евентуални затруднения от тяхното обобщаване. Подобен подход би 
поставил на дневен ред неразкрити до момента въпроси и съответно – 
нови изводи. За по-голяма успеваемост и увеличаване на броя на 
респондентите при провеждане на PESTLE анализ препоръчвам: 

- да се използват експерти, доказани и разпознаваеми във 
фармацевтичната гилдия; 

- анкетата да се предоставя на респондентите чрез съсловни и 
професионални организации; 

- провеждане на същото изследване след определени периоди от 
време, например на три години, за да се открои динамиката и да се 
очертаят тенденциите; 

- изследването да се проведе в други държави, напр. в Източна Европа 
и държави-кандидатки за членство в ЕС и международни организации; 

- при бъдещи изследвания освен участие от професионални и 
съсловни организации да се търси сътрудничество с академични 
институции и консултантски компании. 

В историята остават вижданията за държави и по-големи географски 
области, в които аутсорсингът е икономически обоснован поради фирмени 
инициативи и държавни разходи. Все повече се налага мнението, че 
привлекателността за аутсорсинг се определя за дадена организация, и по-
конкретно, за отделна структурна единица от дадена организация. Ако 
преди нашето изследване привлекателността на аутсорсинга се 
изобразяваше в географска карта за конкретна държава, то получените 
данни формират нова карта, която се състои от острови, а не от 
континенти. Вече не е меродавно да се говори за аутсорсинг 
привлекателност за дадена държава и за цяла географска дестинация, а за 

предпочитания към конкретна организация. 
За пълнота на анализа могат да се отправят някои препоръки за 

бъдещи изследвания по избраната тема. В допълнение на мои предишни 
изследвания например темата за аутсорсинга може да се фокусира върху 
характеристики на организацията като вътрешен одит и прилагане на 
международни добри практики. Тази препоръка се базира на 
обстоятелството, че фармацевтичният сектор се характеризира с най-
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сложната верига на добавена стойност, както и на сравнителните 
предимства, които би получила България като приемаща държава. 

Можем да предположим, че данните от анкетата за аутсорсинга ще 
бъдат коренно различни при провеждане на подобна анкета за офшоринг 
предвид наличието на големия брой дъщерни и асоциирани дружества в 
България. Провеждането на проучване в други държави чрез сравнителен 
анализ ще генерира достиженията на местните организации, както и 
влиянието на държавата при въвеждането на пазарните принципи. 
Периодично провеждане на анкетата ще установи тренда и динамиката по 
избраната тема. 
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Abstract 

Regionalization or periphery is difficult to be defined as meaning as well as 
geographic proximity also implies a sense of consistency, in the economy, politics, 
organization and its culture. Almost one-third of the zone agreements of free trade 
under negotiation are interregional. This paper tries to make an approach to the Zones 
for free trade between Balkan countries during the economic crisis that started from 
2008. The aim of the paper is to evaluate the zones for free trade between Balkan 
countries and Europe in general during the economic crisis in Greece. Evidence was 
reported from research papers and statistics from the previous years from 2008 until 
today.  

 
Keywords: Free Trade Zones, Balkan countries, economic crisis, Greece 
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INTRODUCTION 
 

1. An approach to the notion of Free Trade Zones 
Regionalization as a phenomenon, however, seems to be has been 

strengthened in recent years at an international level. Regional organizations on 
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several occasions seem to be more flexible and react more efficiently.  
Regionalization simultaneously complements and conflicts with globalization.  
The rise of the periphery may be different interpretations by the three theories 
that are applied in international economy of policy. Nevertheless, the three 
different schools of political economy accept that regionalization will have a 
growing impact on international environment in the following years. The 
development of Western European integration against the first wave was a 
response to change security and power relations (Campisi, 2008).  

Indicative regional organizations are NAFTA - North American Free 
Trade Area Free Trade Between US, Canada and Mexico), ASEAN - Economic 
and Trade Cooperation Zone of South East Asia. The emergence of the US and 
the Soviet Union post-war forces pushed Europe closer cooperation. Those who 
are in the school of realists accept the second wave of regionalization as a result 
of the changes that have been made in issues of strategy and economic.  

The first wave of periphery for the liberals is interpreted as a need to create 
global Post-war institutions. The second is presented promoting the 
interdependence between the international economic and political environment. 
Global growth has resulted to the increased interdependence for those who are 
supporters of liberalism. Regional associations are created after the increase of 
exports and foreign direct investments which have pushed further on global 
development as multilateral negotiations were lengthy and several times were 
ineffective (Campisi, 2008).  

 

2. General review of free trade zones in South-Eastern Europe 
During the start of the ‘90s the collapse of the Soviet Union was obvious. In 

the 1990s countries from Eastern Europe formed links with the European 
Union. In the southern countries, a revival took place of several trade 
agreements. 30% to 40% of regional trade agreements currently in force are 

between least developed countries. The problem of trade agreements between 
developing countries are that they are more declarations of intent than they lead 
to direct trade liberalization (Carmassi et. al., 2009). Key purpose of Free Trade 
Areas is reciprocal tariff reductions and remove barriers to trade between the 
member countries of these zones. In the framework of free trade areas, countries 
retain the right to apply independently of external trade policy with regard to 
imports from third countries.  
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It is a fact that the current political and economic conjuncture in the Balkan 
region is characterized by the existence and interaction of two opposing forces, 
which tend to determine the prospect of regional co-operation between Greece 
and the Balkan countries for the next period.  

On the one hand, the effort is being made to smoothly integrate the other 
Balkan countries into the EU, which will complete the process of enlargement 
of the EU with the countries of Central and Eastern Europe that started in May 
2004 and continued in January 2007 upon accession Bulgaria and Romania 
(Carmassi et. al., 2009).  

But the accession of the CEE countries has just added 9.1% of EU GDP. 
Bulgaria and Romania joined the EU in 2007. The strong income inequalities in 
force within the EU is a brake on the EU deepening of European integration. In 
conclusion, the EU is at a global level is the most successful example of 
regionalization. EU has also developed a regional one cooperation with several 
developing countries. It is an example for developing countries of regional 
integration attempts to imitate.  

The global financial crisis has affected a great deal degree and the rising (up 
until then) economies of the Balkans causing uncertainties for the future. The 
decline in global demand has eroded exports of the countries, while the fall in 
foreign capital inflows has created problems to cover external financing. All of 
this contributed to their fall in growth, while declining domestic demand had a 
negative effect onGreek exports (Carmassi et. al., 2009).  

The global economic crisis emerged in the Balkan region at the end of 
2008. According to the table below, economic activity recorded a large decline 
in 2009 in all Southeast European countries, with Romania (-14.4%), 
Montenegro (-12.6%), and Bulgaria (-10.9%). Bosnia and Herzegovina (-8.6%) 
followed, which are followed by Turkey (-5.4%) and Albania16 (-4.4). 
Economies recover in 2010, with the only remaining countries still negative 

(Romania) (-1.9%) and Croatia (-1.8%). It is noteworthy that Turkey has 
particularly high growth rates in 2010 (8.2%), a trend which is expected to 
continue in the coming (Dabrowski, 2009).  
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Table 1. Rate of economic growth in the Balkan countries 
 

 2008 2009 2010 2011 

Albania 57,7 3,3 3 2,2 

Bosnia and 
Herzegovina 

5,7 -2,9 0,5 2,2 

Bulgaria 6 -4,9 0,9 3,5 

Croatia 2,4 -5,8 -1,8 1,5 
Monterego 6,9 -5,7 0,3 3 

FYROM 5 -0,9 1,3 2,2 

Romania 7,3 -7,1 -1,9 1,5 

Serbia 5,5 -3,1 1,5 3 

Turkey 0,7 -4,7 8,2 4,5 

 
The large drop in domestic demand and the decline in commodity prices 

contributed to the escalation of inflation. FYROM and Bosnia - Herzegovina 
recorded negative inflation rates in 2009 (-0.8% and -0.4% respectively), while 
the same picture prevails in the rest of SEE countries. This trend is expected to 
reverse in the coming years, mainly due to economic recovery, commodity price 
increases, increased indirect taxes, devaluation of currencies (mainly of Serbia) 
(Moberg, 2014). 

The high levels of economic growth in the countries of Southeast Europe 
stemmed from a massive influx of capital, but they had to finance high deficits 
and high public debt. The influx of funds led to a significant increase in bank 
credit. However, the fact that a significant portion of credit is in foreign 
currency means that there is inevitably a significant currency risk (Sanfey et. al., 
2016). On the basis of the above, it is clear that the main causes of the crisis 

were:  
a) High current account deficits which proved unsustainable at the onset 

of the crisis due to the drastic reduction of capital inflows, 
b) High external debt, the exchange rate pressures that it causes, as well 

as the need to find sources of financing the short-term debt,  
c) The high rates of credit expansion leading to an increase in credit risk,  
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d) Large inflows of capital which often lead to rises in the real economy, 
due to deterioration of external sector deficits, while creating conditions of 
overvaluation and speculative attacks, 

 (e) Foreign direct investment was mainly directed at non-marketable 
products, with the result that competitiveness, export performance and therefore 
the current account deficit and  

(f) foreign liabilities were constantly expanding (from 13% of assets in 
Turkey to 31.5% in Romania), while the ratio of loans to foreign (130 in 
Bulgaria and Romania, 118.7 in Turkey), while the foreign assets / foreign 
liabilities ratio was quite low (an indication of a possible occurrence of capital 
adequacy problems of banks in case of interruption of foreign financing) 
(Dabrowski, 2009).  
 

BILATERAL ECONOMIC RELATIONS BETWEEN GREECE AND 
THE BALKAN COUNTRIES: TRADE AND INVESTMENT 
 

Given that companies from developed Western countries have developed a 
high investment interest for Central European countries, Greek businesses have 
turned to the Balkan countries with which they have geographic and cultural 
proximity and knowledge of the business environment in the Balkans (OECD, 
2010). Today, in the midst of a crisis, Greek investors have mitigated their 
investment momentum, but they are still in the Balkans because, despite 
economic shocks, they insist on believing in the Balkan prospect, keeping their 
top positions in the investment lists (Sanfey et. al., 2016).  

It is obvious that the global economic crisis will also change the trade 
relations of countries (due to declining external demand). This was also the case 
for the bilateral trade of Greece with the Balkan countries, which over time 
prevailed at high levels. With the exception of the case of Montenegro, Greece 

has not ceased to have a positive trade balance throughout the crisis. However, a 
significant decline was seen in the trade balance over the period 2007-2009. The 
largest losses were recorded in Romania ($ 169 million) and Bulgaria ($ 168 
million), followed by Albania ($ 92 million). It is noteworthy that Greece's 
trade balance improved with Bosnia and Herzegovina ($ 23 million) and mainly 
with FYROM ($ 134 million), due to the drastic decline in Greek imports 
(Dabrowski, 2009). 
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Economic cooperation is certainly one of the most powerful areas the 
relations of Greece with Balkan countries. Under the known circumstances of 
the economic crisis, bilateral trade between the two sites has an increasing trend 
and this is very important, demonstrating the great potential that exists in our 
economies (Felton & Reinhart, 2008). In 2013, trade with Romania amounted to 
€ 1.2 billion, an increase of 9% compared to 2012, and € 672 million in the first 
six months of 2014, up 21% compared to 2013. At the same time, Greek 
investments in Romania, especially those in the banking sector, play a key role 
in our economy and stability. In July 2014, Romania had 5,925 companies with 
Greek capital, or 3% of all foreign companies in Romania, with investments 
reaching € 1.7 billion, placing Greece in seventh place among foreign investors 
in Romania (Sanfey et. al., 2016).  

Greece, as evidenced by FYROM export data processing by its neighbor's 
statistical office, is the second largest commercial destination for Macedonia 
after Germany. Together with Britain, Serbia and Italy absorb 49.9% of the 
country's exports. The total trade transactions of FYROM the first eight months 
(January-August) of 2016 amounted to 6.98 billion dollars, increased by 2.4% 
compared to the same period of 2015. Specifically, according to the Statistical 
FYROM Agency, the amount of exports of the country in January-August 2016 
amounted to 2.72 billion dollars (Minchev, 2010), an increase of 4.8%  from 
2015, while the level of imports reached 4 , $ 25 bn., up 0.9% compared to the 
same period of 2015. The same time, FYROM’s trade deficit rose to 1.527 
billion dollars (Felton & Reinhart, 2008). 
 

CONCLUSIONS 
 

From the previous analysis, it became clear that the decision to further 
enlarge the EU with the countries of the Balkan region is hampered by the 

negative developments that took place during the economic crisis. 
Under normal economic conditions, the countries of the Balkan region would 
converge with the EU average by favoring the prospect of membership and at 
the same time maximizing the benefits of establishing a customs union with the 
old EU Member States.  

In spite of the negative investment climate, the Balkan countries still 
retain their comparative advantages as foreign investment countries and free 
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trade zones, creating positive prospects for continued Greek investment. It is 
only certain that the coming years will be decisive and indicative of the future 
course of Greece in the field of regional economic cooperation with the Balkan 
countries. 
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Abstract 

 In times of an ever-increasing dependence on the communication opportunities 
provided by the achievements of the computer and digital technologies, it is important 
to realize the importance of the time that young people spend at school, and the role 
that plays for their personal development. The aim of the present report is to analyze 
the role of the school in the development of cultural and creative industries in the 
municipalities of Slivnitsa, Dragoman and Godech. The opinions of the students have 
also been taken into consideration – an original questionnaire has been used,given 
instructions personally. A lot of teachers are aware of the technological which 
innovations and strive to awaken the interest of students with different teaching 
methods. A major factor for the cultural and creative development and improvement of 
the young men is their inclusion in some extracurricular activities and projects 
implemented in the region, with the assistance and guidance of the school. 

 
Keywords: school, creative industry, talent, creativity 
JEL Codes: O3; O34; O35; I2; I25; I26. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 

В днешно време ролята на учителите и училището като 
образователна институция, става по значима, при процеса по осъзнаване и 
израстване на личността на младежите.Основен е и техния принос при 
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развитие на талантливите и надарени ученици и тяхното усъвършенстване 
и реализация по-нататък в реалния живот. В настоящото изследване 
разглеждам възможностите, които предлагат училищата на територията на 
общините Сливница, Драгоман и Годеч, при подготовката на учениците и 
реализцията им на трудовия пазар, както и възможността за въвличането 
на образователните институции и възпитаниците им в процеса на развитие 
на културно-творческия сектор в региона. С цел проучване мнението и 
информираността по въпроса за творческите индустрии, от учениците е 
попълнена авторската анкетна карта, която е разпространена в класовете 
на зрелостниците в трите средно общообразователни училища. Научните 
постижения в сферата на техниката и технологиите са в помощ в учебния 
процес от една страна, а от друга отвличат вниманието и запълват 
свободното им време като ги насочва към реалния живот. Целта на 
настоящият доклад е да изясни ролята на училището при развитието на 
културно творческите индустрии в територията обект на изследване и при 
откриването и усъвършенстването на млади таланти. Проучването е 
проведено в периода 01.03.2017 – 01.04.2017 на територията на средните 
училища . 

Вероятността днешните ученици да започнат в бъдеще работа, която 
в момента все още не съществува се увеличава всяка година. Според 
доклад на Световния икономически форум Четвъртата индустриална 
революция заедно с други социално-икономически и демографски 
промени ще трансформират трудовия пазар през следващите пет години и 
ще доведат до загуба на над 5 милиона работни места. Това обаче може да 
бъде отчасти компенсирано със създаването на нови професии в сектори 
като компютърни науки, математика или инженерство. Тези промени на 
пазара на труда изискват и промяна в образованието. Най-важните умения 
нужни за професиите на 2020 г. са комплексното решаване на проблеми, 

критичното мислене, креативността, емоционалната интелигентност и 
възможността за преценка и взимане на решения. Важни вече са не просто 
теоретичните знания, а това младите хора да умеят да ги приложат на 
практика, да се справят в живота, да намират решения на проблемите си, 
да бъдат активни граждани. 

Българските училища все още са далече от тази промяна. Учебните 
програма и съдържание се реформират трудно, начините на преподаване 
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не отговарят на нуждите на днешните ученици, подготовката на учителите 
рядко включва съвременни концепции и примери за добри училищни 
практики. Българската образователна система от години пренебрегва 
обучението по – науки, технологии, инженерство и математика, които са 
определяни като ключови за професиите на бъдещето. В резултат на 
всичко това голяма част от младите хора излизат от училище 
неподготвени да се включат в индустриите с добавена стойност. 

Решения обаче има - в промяна на фокуса на образованието към 
развиването на умения, в ученето чрез правене, в повече време за 
упражнения и изследвания, в осъвременяването на учебната среда и 
преподавателските методи. Вече има български учители и директори, 
които са осъзнали нуждата от промяна в образованието и работят активно 
за нуждите на учениците си. За да се усети разликата по-чувствително и 
масово обаче, е нужно и леки промени  от страна на държавните политики. 

Непрекъснатото намаляване на броя на часовете и непроменените 
учебни програми водят до препускане през учебния материал, липса на 
време за упражнения, невъзможност за прилагане на изследователски 
подход. Усилията на българската образователна система са насочени към 
"научаване" на материала, а не към неговото разбиране. Основните 
проблеми са в липсата на дискусии и изследователски подход, което води 
до катастрофални резултати при опит за решаване на непознат тип задачи. 

Възможни решения са увеличение на часовете по математика, учене 
според индивидуалните нужди на учениците, мултиплициране на опита на 
иновативни училища и интердисциплинарен подход. Това не означава 
поредната тромава законова промяна - при достатъчно натиск от страна на 
преподавателите и воля на образователното министерство. Могат лесно да 
се извършат разумни корекции в стандартите към закона. Така учебният 
ден днес може истински да започне да подготвя учениците за утре 

(http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/obrazovanie/2017/05/16/2961852_ka
k_uchilishteto_da_otgovori_na_promianata/) . 
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КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА 
УЧИЛИЩАТА 
 

Средно училище „Проф. Д-р Асен Златаров“ се намира в град Годеч. 
Училището извършва прием и обучение на ученици от 1 до 12 клас за 
придобиване на диплома за средно образование. Учебното заведение 
разполага с кабинети по: биология, физика, химия география, 
изобразително изкуство Училището разполага с отлична материална база, 
преподаватели и педагози, притежаващи необходимата квалификация и 
опит. Учебният процес в СУ „Проф. Д-р Асен Златаров“ Годеч, протича на 
една смяна и се осъществява по програма утвърдена от МОН. 
Възпитаниците на учебното заведение редовно вземат участие в различни 
проекти и програми. Обучението във всички класове се осъществява на 
високо професионално ниво от квалифицирани учители с доказани 
умения. Средно училище „Проф. Д-р Асен Златаров“ предлага на своите 
ученици, добра общообразователна подготовка, необходима за 
продължаване на тяхното обучение в професионални гимназии и 
профилирани училища в цялата страна (http://infocall.bg/sou-prof-d-r-asen-
zlatarov-godech-18990.html ) 

На територията на община Драгоман съществува едно Средно 
училище „Христо Ботев“. На 01.09.1921 г. се открива за първи път 
прогимназия на гара Драгоман. Това се налага от увеличаване на 
населението на селището, поради заселването на бежанци след сръбската 
окупация на Цариброд и преместването на митницата в Драгоман. 
Училището е трикласно и се помещава в частната къща на Милан 
Аначков. През 1931 година то става районна прогимназия. От 1994 година 
в училището се въвежда предпрофесионална подготовка, по която се 
подготвят два випуска по специалностите банково дело и митническо 

комисионерство. През 2004 година в СУ „Христо Ботев“ е въведена 
паралелка с технологичен профил туризъм. Към момента в училището се 
обучават 323 ученика материално-техническата база е добра, училището 
разполага с кабинети по биология, химия, физика, география, история и 
информационни технологии. (http://www.biznes-
katalog.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
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%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B
D-%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0250.html) 

Историята на СУ ,,Св.Св. Кирил и Методий” гр. Сливница започва в 
далечната 1869 г. На 11.05.1880г. се открива новата сграда на училището. 
През учебната 1937/1938 г. Сливница открива пълен курс на обучение към 
3-та мъжка Софийска гимназия и през 1943 г. шестнадесет ученици от 
първият випуск получават зрелостно свидетелство. В СУ,,Св.Св.Кирил и 
Методий” днес се обучават 627 ученика в 27 паралелки от 46 учители-33-
ма магистри и 12 бакалаври, 2-ма са с I-во ПКС, 9 с II ПКС, 1 с 4 ПКС и 1 
с 5 ПКС и 17 човека непедагогически персонал. Училището е изградено 
върху площ 14 800 кв.м. с две сгради. Обучението се води в кабинети. Към 
училището има две конферентни зали с 200 места, фитнес зала, 3 кабинета 
по информатика, библиотека, игрища за футбол, волейбол, баскетбол и 
хандбал. До 2011 г. училището е приключило работа по шест проекта. В 
момента се реализира съвместно с Гимназията в Димитровград Република 
Сърбия проект „Здрави и силни” и продължава дейността си по още два 
проекта и една програма. Днес в СУ „Св.Св.Кирил и Методий” учениците 
от 9-12 клас се обучават в профилирани паралелки по 
„Туризъм”,”Стопански мениджмънт” и ”Предприемачество и бизнес” 
(http://www.slivnitsa.bg/bg/node/112 ) 

 
ИЗВЪКЛАСНА ДЕЙНОСТ И УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ 
НА УЧИЛИЩАТА 
 

Табл. 1 Извънкласни дейности и участие в творчески проекти на 
училищата 

 

Средно училище „Проф. Д-р Асен 
Златаров“ гр.Годеч 

Популяризиране на активното 
гражданско участие на младите 
хора в широка гама от обществени 
доброволчески кампании; 

Средно училище „Проф. Д-р Асен 
Златаров“ гр.Годеч 

Подобряване, запазване и 
възстановяване на естествената 
околна среда и спомагане за 
развитието на екологичната 
инфраструктура; 
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Средно училище „Проф. Д-р Асен 
Златаров“ гр.Годеч 

Повишаване нивото на 
информираност и образованост на 
населението; 

Средно училище „Проф. Д-р Асен 
Златаров“ гр.Годеч 

Подпомагане на подрастващите и 
младите хора; 

Средно училище „Проф. Д-р Асен 
Златаров“ гр.Годеч 

Запазване на традиционните 
ценности - фолклорни традиции, 
обичаи, занаяти; 

Средно училище „Проф. Д-р Асен 
Златаров“ гр.Годеч 

Стимулиране развитието на 
културна дейност. 
(http://divazemya.com/sample-sites  ). 

Средно училище „Христо Ботев“ 
гр.Драгоман 

Направа на великденска украса за 
отбелязване на празника; 

Средно училище „Христо Ботев“ 
гр.Драгоман 

Изпълнение на „Кулинарна 
задача“; 

Средно училище „Христо 
Ботев“гр.Драгоман 

Чествания на значими български 
празници; 

Средно училище „Христо Ботев“ 
гр.Драгоман 

Спорт, отдих и време за туризъм, с 
провеждане на открити уроци. 
Провеждане на турнир по шах  

Средно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Сливница 

Международният фестивал на 
младежта „Нов свят“ в град 
Красногорск, тази година се 
проведе за тринадесети път. В него 
взеха участие около тридесет души 
от четири страни – Русия, Литва, 
Беларус и България. В рамките на 
три дни участниците се състезаваха 
в различни категории на фестивала, 
а победителите бяха обявени на 
финален гала концерт; 

Средно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Сливница 

Ден на художествената 
самодейност; 

Средно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Сливница 

Културен туризъм – посещение на 
късноантичната крепост „Цари 
Мали град“; 

Средно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Сливница 

На 18 март в училището стартира 
седмицата на математиката, 
физиката и информационните 
технологии. Мероприятието има за 
цел да засили интереса на 
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учениците към тези трудни 
предмети, да активира дейността 
на учениците за по-лесно и по-
добро овладяване на знанията, 
засилване на познавателния 
интерес на децата и тяхната 
мотивация; 

Средно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Сливница 

Състезания и олимпиади на 
различна тематика, под 
ръководството на учителите; 

Средно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Сливница 

Заснемане на любителски рекламен 
клип посветен на училището; 

Средно училище „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Сливница 

Чествания на годишнини и 
празници със конкурси и 
традиционни кулинарни 
инициативи 
(https://emihr.wordpress.com/page/7/) 

 
В таблицата са изнесени основни инициативи за извъкласна дейност 

подети от училищните ръководства, в които е заета по-голямата част от 
зрелостниците и останалите участници. 

 
РЕЗУЛТАТИ, АНАЛИЗ И ДИСКУСИЯ 
 

Анкетната карта за настоящето изследване проучва нагласите на 
самодейци практикуващи художествени занаяти на територията на 
обследваните общини във връзка с възможностите предоставени им от 
развитието на културно-творческите индустрии в региона и България. 
Резултатите трябва да покажат насоките, в които трябва да се работи за 
ревитализиране и развитие на културно-творческите индустрии в 

перспектива. 
Анкетна карта за проучване нагласите на самодейци практикуващи 

художествени занаяти на територията на общините Сливница, Драгоман, 
Годеч, във връзка с възможностите предоставени им от развитието на 
културно-творческите индустрии в региона и България. Въпросите в 
анкетата са от общо естество свързани с индивидуалните качества и 
умения на участниците в нея и с познанията им в рамките на творческите 
индустрии поради, което е насочена и към младежите. 
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1. Мъж:..................................................................Жена.............. 
           ○………………………………………………….○ 
2. Какво образование сте завършили? 
               ○                                ○                                ○                     
Основно образование  Средно образование  Висше образование  
3. От колко време владеете този занаят? 
      ○                            ○                           ○                            ○ 
По-малко от 5 г.      5-10 г.                 10-15 г.                15- 20 г        
4. От кого научихте уменията и тънкостите на занаята? Имате ли 

във Вашият род други хора, които се занимават със някакъв занаят?. Моля 
опишете. 

......................................................................................................................
................................................................................................................................ 

5. Знаете ли, че занаята който практикувате е в приоритетите за 
развитие на България и Европа и в бъдеще ще имате възможност за 
подобряване на икономическото и социалното Ви състояние? Моля 
опишете Вашите желания и изисквания при развитие сега и в перспектива 
на Вашата дейност. 

         ○                                                                   ○ 
         Да        Не 

................................................................................................................................

................................................................................................................................
6. Каква е реализацията на продукта/услугата която предлагате? Моля, 
опишете. 

......................................................................................................................
................................................................................................................................ 

7. .Какъв е броят на продуктите/услугите, произведени от Вас за 
последната година? 

……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

8. Бихте ли желали при предоставена Ви възможност да 
развивате своите умения, качества, и потенциал? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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9. Желаете ли да предадете уменията и тънкостите на занаята на 
други хора, които имат интерес? 

              ○                  ○ 
                       Да                  Не  
10. Запознати ли сте с възможностите да ползвате мерките от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 Мярка 6. Развитие 
на стопанства и предприятия. Подмярка 6.2. Стартова помощ за 
неземеделски дейности; Подмярка 6.4.2. Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малки 
стопанства; Мярка 7 Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони; Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; 

Подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за 
отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа 
инфраструктура; Подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата; Мярка 19. Подкрепа за местно развитие по LEADER 
(ВОМР — водено от общностите местно развитие)? 

○      ○                                   ○                                               ○ 
Да Не Чувал съм, но не я познавам в детайли Щесе запозная 
11. Запознати ли сте с възможностите на Оперативна програма 

“Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 Приоритетна ос 1: 
Технологично развитие и иновации; Инвестиционен приоритет 1.1: 
"Технологично развитие и иновации"; Приоритетна ос 2: 
Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. Инвестиционен 
приоритет 2.1. „Достъп до финансиране в подкрепа на 
предприемачеството”; Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за 
растеж на МСП” ?  

○      ○                             ○                                                         ○ 
Да Не Чувал съм, но не я познавам в детайли Щесе запозная 
 
Коментар за проблеми и предложения за развитие на творческата и 

културна индустрия: …………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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В проучването броят на участвалите мъже е 55%, а този на жените е 
45%. Резултатите от проведената анкета в Средно училище „Проф. д-р 
Асен Златаров“са следните: 

В училището се обучават 34 зрелостници. Анкетната карта е 
попълнена от 20 младежи като коректно и цялостно попълнените анкети 
са 12 за целта на изследването. Приемам за представителна извадката, в 
която коректно са попълнели анкетните карти и в случая представлява 
35,2% от попълнените анкети. За представителна извадка считаме тези от 
анкетираните, които коректо са попълнили анкетните карти. Обучението 
на зрелостниците се извършва в непрофилирана паралелка, с възможност 
за последваща реализация на пазара на труда, или прием за обучение във 
висши учебни заведения в цялата страна.  

Резултатите от проведената анкета в Средно училище „Св. Св. 
Кирил и Методий“ град Сливница показват:  

В училището се обучават 17 зрелостници, анкетната карта е 
попълнена от 12 младежи, от които коректно и цялостно са я попълнили 6-
ма, или представлява 30,5% от общия им брой като резултатите от тези 6 
анкети се взимат под внимание за изследването.  

Резултатите от проведената анкета в Средно училище „Христо 
Ботев“ град Драгоман. В училището се обучават 15 зрелостници, 
анкетната карта е попълнена от 13 младежи, като само двама от тях са я 
попълнили коректно, под внимание за изследването се взимат  резултатите 
от тези 2 анкети. 

Отговорите от анкетирането могат да се резюмират както следва: 
На втория въпрос „Какво образование сте завършили?“, повечето от 

анкетираните са отговорили, че завършеното от тях образование е основно 
образование, младежите от СУ „Христо Ботев“ – гр. Драгоман, вече се 
чувстват завършили и уверени, че ще положат успешно зрелостните 

изпити, отговарят че за завършили средно образование. Причината за това 
е, че са анкетирани младежи, които в момента завъшват 12 клас.  

От отговорите на въпроса „От кого научихте уменията и тънкостите 
на занаята/хобито си? Имате ли във Вашия род други хора, които се 
занимават със някакъв занаят?“ става ясно, че хобитата и интересите на 
младежите са в следните сфери: Спорт; Готвене и кулинария; Културен 
туризъм; Селски туризъм; Лов; Изработка на картички; Изобразително 
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анкетираните в СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ и СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ отговарят с Да, отговорилите с Не са съответно 33,33% и 
50,00%. При СУ „Христо Ботев“ – гр. Драгоман ситуацията е следната 
100% от анкетираните отговарят с Не. 

Запитани „Каква е реализацията на продукта/услугата, която 
предлагате?“, 75% от младежите отговарят, че не предлагат никакви 
продукти или услуги, а 25% описват реализацията на своето хоби. 

По отношение на въпроса „Какъв е броят на продуктите услугите 
произведени от Вас за последната година“, участниците във танцовите и 
читалищни състави описват броя на представленията, които са имали. 
Младежите занимаващи се със изобразително изкуство описват броя на 
нарисуваните от тях картини. Един младеж занимаващ се с дърворезба и 
дървени структури, описва броят на произведените от него продукти. 

Ако се проследят нагласите на анкетираните ученици, то те са 
следните: 75% от анкетираните младежи в гр. Годеч биха искали да 
развиват свойте умения, качества и потенциал, 8,33% не желаят, а 
останалите 16,67% не дават отговор на въпроса. Ситуацията при 
анкетираните зрелостници в гр. Сливница е следната – 66,67% желаят да 
развиват уменията и потенциала си, а 33,33% - не желаят, в СУ“Христо 
Ботев“ – гр.Драгоман отговорилите с Да са 50,00%, а останалите 50,00% 
отговарят, че не желаят да развиват уменията,качествата и потенциала си  

Относно желанието на младежите да направят съпричастни и други 
хора към хобито си и да им предадат познанията си 100% от анкетираните 
младежи от СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ отговарят с Да, в СУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“ 50,00% са отговорили с Да, останалите 50,00% с Не, в 
СУ „Христо Ботев“ 50,00% от анкетираните отговарят с Да, останалите 
50,00% с Не. 

Резултатите от въпросите „Запознати ли сте с възможностите да 

ползвате мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 
и съответните и мерки и подмерки? и Запознати ли сте с възможностите на 
Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 и 
съответните приоритетни оси за развитие и иновации на малките и средни 
предприятия?“ са представени табл.1. Възможност за развитие на 
занаят/хоби по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност 
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2014-2020“ и табл.2. Възможност за развитие на занаят/хоби по Програма 
за развитие на селските райони 2014-2020г. 
 
Табл.2 Възможност за развитие на занаят/хоби по Оперативна програма 
„Иновации и конкурентноспособност 2014-2020“ 
 

Училище Да Не Чувал съм, но 
не я познавам 
в детайли 

Ще се 
запозная 

СУ „Св. Св. Кирил и 
Методии“ - гр.Сливница 

0,00% 100% 0,00% 0,00% 

СУ “Проф. д-р Асен 

Златаров“-гр. Годеч 

0,00% 16,67

% 

58,31% 16,67% 

СУ „Христо Ботев“ – гр. 
Драгоман 

0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 

 
Източник: собствено анкетно проучване 

 
Табл.3 Възможност за развитие на занаят/хоби по Програма за развитие 
на селските райони 2014-2020г. 
 

Училище Да Не Чувал съм, но не 
я познавам в 
детайли 

Ще се 
запозная 

СУ „Св. Св. Кирил 
и Методии“ - 
гр.Сливница 

0,00% 83,33% 16,67% 0,00% 

СУ “Проф. д-р Асен 
Златаров“-гр. Годеч 

0,00% 33,32% 41,65% 16,67% 

СУ „Христо Ботев“ 
– гр. Драгоман 

0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

 
Източник: собствено  анкетно проучване 
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От получените резултати става ясно, че младежите са чували за тези 
оперативни програми, но не ги познават в детайли или изобщо не са 
запознати с възможностите, които произтичат от тях за развитие на 
занаята/хобито им. Съществува и не голям процент от младежите, които 
не отговарят на двата поставени въпроса. 

 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 
 

Основни изводи, които могат да се направят въз основа резултатите 
от настоящото изследване: 

• Училищата от трите общини разполагат с необходимият 
човешки ресурс за реализиране на качествено образование на високо ниво 
от младежите; 

• Има създадена добра материално - техническа база за 
провеждане на учебен процес; 

• Оборудвани са кабинети с компютри и периферия за 
провеждане на интерактивни уроци и презентация на проекти на ученици; 

• Създадена е възможност за профилирано обучение в две от 
училищата – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Сливница и СУ „Христо 
Ботев“ – гр. Драгоман; 

• Провеждат задълбочена работа по проекти обект на 
извънкласна дейност; 

• Изградените места за спорт, отдих и забавление на младежите 
са недостатъчни; 

• Стартирано е в училището в град Сливница часове по шах, с 
което града става първият въвел часовете по шах в България; 

• Слаба е или липсва информация по въпросите отнасящи се до 
творческите и културни индустрии, при което и възможностите на 

младите хора да се насочат професионално към тях; 
• Създадена е възможност за откриване и усъвършенстване на 

млади таланти; 
• Голям брой бивши и настоящи възпитаници на училищата са 

се реализирали в различни сфери на изкуството благодарение на това, че 
са открити и са доразвили своите способности и умения от местните 
учители. 
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Препоръки за развитието на творческите и културни индустрии на 
територията на трите общини с помощта на училищата: 

• Запознаване на учениците с възможностите, които 
предоставят творческите и културни индустрии; 

• Съвместна работа на експертите от общинските 
администрации с учителите и културните институции за насърчаване на 
талантливи деца и младежи; 

• Укрепване на връзката бизнес - образование с цел лесна 
реализация на местния пазар на труда; 

• Възстановяване на музейните експозиции съществували 
някога и ремонт и модернизация на паметници на културата намиращи се 
в региона като за целта се запознаят и младежите; 

• Провеждане на политики за развитие на културния туризъм в 
региона и реализация на кадрите от училищата във туристически фирми, 
хотели и ресторанти. 

• Създаване на профилирана паралелка в средно училище 
„Проф. Д-р Асен Златаров“ – гр. Годеч по електротехника, за нуждите на 
местния бизнес; 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Училищата в региона могат да се превърнат в катализатор за 
развитие на младежите в сферата на културно-творческия сектор. За целта 
е необходима намеса от страна на общинските администрации за 
създаване на условия за инвестиции от предприемачи заети в творческите 
индустрии и ангажиране на експертите за стратегическо планиране за 

развитието на сектора. Необходимо е и реализирането на открити уроци 
насочени към младежите, проведени с помощта и основното участие на 
творци и занаятчии. Не се изключва и възможността за работа на 
училищата съвместно със местните инициативни групи и 
неправителсвените организации по съвместни проекти. Повечето от 
младежите взели участие във изследването са на мнение, че местата за 
отдих и забавление са недостатъчни и при бъдещо развитие на творческия 
сектор това коренно трябва да се промени. 
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ЛИТЕРАТУРА  
 
Дейност на НПО „Дива земя“ съвместно с СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ – 

гр.Годеч - http://divazemya.com/sample-sites  

Извънкласна дейност на СУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – гр.Сливница - 
https://emihr.wordpress.com/page/7/  

Извънкласна дейност на СУ“Христо Ботев“ – гр.Драгоман - 
http://soudragoman.info/index.php/component/content/?view=featured  

История дейността на СУ „Христо Ботев“ – гр.Драгоман - http://www.biznes-
katalog.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-
%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD-
%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0250.html  

История на СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ –гр Годеч - http://infocall.bg/sou-prof-d-
r-asen-zlatarov-godech-18990.html   

История на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр.Сливница - 
http://www.slivnitsa.bg/bg/node/112  

Как училището отговори на промяната. Образованието има нужда от нова цел и 
съвременен подход, за да бъде полезно на днешните ученици 
http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/obrazovanie/2017/05/16/2961852_kak_u
chilishteto_da_otgovori_na_promianata/ 
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