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Дисертационният труд е обсъден на разширен съвет на катедра
„Индустриални технологии и мениджмънт” при Университет
„Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас на 21.01.2016
Дисертационният труд е изложен на 182 страници, от които 164
страници – основен текст. Представени са 13 таблици, 31 фигури
и 1 приложение. Цитирани са 137 литературни източника.
Защитата на дисертационния труд ще се състои на........................
от........................................... часа в зала ..............................................
на Университет „Проф. д-р Ас. Златаров” - Бургас

Автор: Албена Дашева Янакиева
Заглавие: Подобряване управлението в дейността на малкото и
средно предприятие чрез прилагане на балансирана система от
показатели.
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
1. Актуалност на темата
В дисертационния труд се изследва приложението на Балансираната
Система от Показатели (БСП) като модерен инструмент на управление
за измерване на ефективността на стратегията в малките и средни
предприятия (МСП) в България. Системата се разглежда като
иновативен подход за постигане на адекватна оценка за състоянието на
предприятието, за сигнализиране на настъпващите опасности и
проблеми в нея и за корекции на съществуващите дейности.
Дисертационното изследване и съответните изводи са насочени към
оптимизация
на
управленските решения чрез балансирано
разпределение на основните ресурси – финансови и трудови в
гореспоменатите организации. Проведено е изследване на български
предприемачи на МСП, относно конкурентоспособността, бариерите в
бизнеса и използването на иновации и модерни методи на управление.
Анализът е осъществен с произволно избрани респонденти от секторите
строителство, туризъм, анимация, компютърни технологии, транспорт и
трансферна дейност, производство на материали за пътно-транспортна
инфраструктура, хранително-вкусова промишленост, земеделие,
недвижими имоти, яхтени и пристанищни дейности, занаятчийска и
приложна дейност, дърводобив, счетоводни и одиторски услуги,
фармация, rent–a-car, търговия. Взети са под внимание тенденциите,
които показват, че традиционната система от показатели за оценка
ефективността на дейността на предприятието в условията на нашата
страна подлежи на корекция и усъвършенстване. Този проблем става
една от основните причини за дисертационното изследване, свързана с
приложението на иновационни подходи и инструменти на управление в
МСП.
Научен проблем – предложено е внедряването на Балансираната
Система от Показатели в бюджетния процес на туристическо
предприятие като необходимост ефективното оперативно управление на
предприятието да обедини системите за дългосрочно и средносрочно
планиране т.е. БСП и системата на бюджетното управление. Мотив е и
отсъствието на ефективна система на централизирано финансово
управление, водещо до децентрализация на финансовите и материални
потоци.
Научна новост – потърсена е научната новост в доказване на
значимостта на иновативния и ефективен модел на стратегическо
управление – Балансирана Система от Показатели и неговото
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внедряване в една от устойчиво функциониращите сфери от
икономиката на страната, с дейност, характерна за региона туристическо предприятие. За целта е предложена методика за
изграждане и апликация на Системата от Балансирани Показатели.
Обект на изследване в дисертационния труд са малките и средни
предприятия в българските бизнес условия.
Предмет на изследване е Балансираната Система от Показатели и
възможностите, които тя предоставя за усъвършенстване управлението
в дейността на гореспоменатите организации.
Основна цел на изследването - да се представи мястото на този
съвременен метод на управление в предприятията, които са носещата
конструкция на европейската и българската икономика и основен
източник на икономическото развитие и изследване на ползите от
приложението му, обосноваване на проблема с приложение в
бюджетното управление на фирмата и разработка на модел на
Балансирана Система от Показатели, обезпечаваща ефективното
управление и развитие на бизнеса.
Подходи на изследване - в дисертацията са използвани основно
опита на задгранични и български автори в областта на стратегическото
управление и конкретно в туристическо предприятие, както и личния
опит и практика на докторантката в този сектор.
Задачи на дисертационното изследване:
1. Обширен обзор и запознаване с методa на стратегическо
управление БСП
2. Анализ на най-честите проблеми при управлението на МСП и
особеностите на техните проявления на съвременния пазар
3. Изследване на състоянието и потребностите на МСП в
България относно управленческия им апарат, силните и слабите им
страни чрез анкетно проучване.
4. Формиране на модел на управление в конкретно предприятие
от категорията, на основата на БСП чрез стратегически карти, пряко
онагледяващи стратегията му.
5. Разработка на ключови стратегически показатели в
качеството си на критерии за ефективност на дейността на
предприятието, подпомагащи бюджетния процес и водещи до по-висока
ефективност в управлението.
6. Реализация на предлагания модел и обвързването му с
бюджетирането
в конкретно предприятие за оптимизация на
финансовите и материални потоци на предприятието
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2. Структура на дисератционния труд.
Представена е в следната последователност:
ВЪВЕДЕНИЕ
Цели и задачи на дисертационния труд
ГЛАВА I. Теоретични аспекти на Балансираната Система от
Показатели в управлението на организациите
1. Същност и роля на метода Балансирана Система от Показатели
1.1. Предпоставки за прилагането на системата
1.2. Исторически аспекти на БСП
1.3. Дефиниции на БСП посредством нейните функции
1.4. Балансираната Система от Показатели в процеса на
стратегическо управление
1.5. БСП като система за стратегическо управление
1.6. БСП като „рамка“ на стратегията
1.7. Стратегически алтернативи и техните разновидности
1.8. Стратегически цели
2. Перспективи на БСП
2.1. Финансова перспектива
2.2. Перспектива клиенти
2.3. Перспектива вътрешни процеси
3. Перспектива обучение и развитие
4. Показатели и целеви стойности
4.1. Числени стойности на показателите
5. Стратегически карти
6. Етапи при внедряването на БСП в организация
7. Развитие на Системата от Показатели. БСП от първо, второ и трето
поколение
8. Преодоляване на стратегическите бариери чрез БСП
9. Характеристика на малки и средни предприятия (МСП)
10. Изводи
ГЛАВА II. Експериментално - практическа част. Изследване на
състоянието на стратегическо управление в МСП.
1. Анализ на стратегията в МСП
2. Анкетно проучване в МСП в България
3. Анализ на анкетното проучване
3.1. Дефиниции на основни понятия, свързани със стратегията
3.2. Познание за фирмената стратегия
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3.3. Участие на йерархичните звена в стратегическото изпълнение
3.4. Практическа реализация на стратегията
3.5. Анализ и контрол на стратегията
3.6. Познание за БСП
4. Статистически анализ
ГЛАВА III. Eкспериментиране на концепциите за
подобряване управлението в дейността на конкретно
предприятие чрез внедряване на БСП
1. БСП като „иновационен процес” в туристическо предприятие
1.1. Параметри за оценка на иновационната ефективност
2. Основни стадии за построяването на БСП в туристическо
предприятие
3. Изграждане на БСП в конкретно предприятие
3.1. I. ЕТАП - Основна характеристика
3.2. II ЕТАП – Мисия и стратегия на организацията
3.3. III ЕТАП – Определяне на стратегически цели
3.4. IV ЕТАП – Изграждане на стратегическа карта
3.5. V ЕТАП - Стойностни измерители и мероприятия
3.6. VI ЕТАП - Базови елементи за конструиране на БСП във
Фобос турс
3.7. VII ЕТАП – Обратна връзка
4. Внедряване на БСП в бюджетния процес на изследваното
предприятие – основни ползи
5. Обвързване на БСП с ресурси, стратегически инициативи и
бюджети - причинно – следствени връзки
5.1. Връзка между бюджетиране и управление
5.2. Връзка между стратегия, план, бюджет и контрол чрез БСП128
5.3. Етапи на бюджетирането чрез БСП
6. Финансово прогнозиране на туристическото предприятие
7. Центрове за финансова отговорност
8. Последователност на приложение на методиката на БСП в
туристическото предприятие в помощ на бюджетирането
9. Ползи от посрояването и внедряването на БСП в туристическото
предприятие и обединяването ѝ със системата на бюджетиране
10. Изводи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
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II. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
Глава I. Теоретични аспекти на Балансираната Система от
Показатели в управлението на организациите
В Първа глава e направен обширен обзор на мениджърския модел
Балансирана Система от Показатели и онагледяването му посредством
стратегически карти. Характеризира се стратегията на предприятието от
категорията малки и средни, която е обвързана с главните му цели.
Проследява се в исторически план това, което до момента е изследвано
в областта от научните среди, а именно: характеризира се същността на
БСП, която принадлежи между най-комплексните стратегически
системи за измерване на резултативността на организацията и с оглед на
своята разбираемост и простота става все по-популярна. Това е система
от балансирани показатели за ефективност, която изгражда връзка
между стратегията и оперативните дейности и помага на предприятието
да достигне поставените цели. Като инструмент на стратегическия
контролинг методът спомага за трансформиране на мисията и
стратегията на предприятието в балансиран комплекс от интегрирани
показатели, конкретни планове и измерители, „превеждайки“ ги на
достъпен и разбираем език до всички нива в организационната
структура. Важен етап от внедряването на БСП е постигане на обратна
връзка с информация за успешността на стратегията. Целите и
показателите произхождат пряко от нея и проследяват ефективността ѝ
в четири основни области: финанси, клиенти, вътрешни процеси и
обучение и развитие.
За въвеждането на метода влияят няколко причини:
1. Необходимост от по-широк диапазон на различните нива в
организацията при внедряването на стратегията - Една от
главните причини за внедряването на системата е без съмнение
насочеността ѝ към цялото предприятие.
2. Неподходяща система от показатели - На предприятието не
му е достатъчно вече измерването на ефективността чрез
показатели, насочени към миналото, необходим е по-широк
поглед и предвиждане на бъдещето. Критиката към
класическата система от показатели става пръв импулс за
изграждане на БСП.
3. Необходимост от прегледна документация - В редица
предприятия съществува голямо недоволство от насъщната
документация, чиито данни в голяма степен идват от
оперативния контролинг.
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Необходимост от опростяване на процеса на планиране Нарастващите изисквания към качество и ефективност на
стратегическото планиране изискват промяна на философията и
инструментите ѝ за изпълнение.
В този параграф се проследява и в исторически план развитието на БСП.
В края на 80-те и началото на 90-те години силен отзвук има
засилващата се критика към методите и прийомите, използвани в
управленското счетоводство и контролинг, които използвали едни и
същи цели и методи, но стояли в противоположни посоки. Затова като
следващо ниво на управление се появява процесното управление, което
апликира данни от практиката, а производството разбира като
производствен процес. Откриването и последващата разработка на
концепцията BSC започва през 1990 г. когато Norlan Norton Institute
провеждат изследване „Измерване на ефективността на организацията
на бъдещето” („Measuring Performance in the Organization of the Future“),
ръководено от Роберт Каплан и Дейвид Нортън, Стремежът им бил да
създадат стройна система от показатели, с помощта на която
мениджърите ефективно да управляват цялото предприятие, като се
придържат към основната му стратегия и системно да контролират до
каква степен тя е изпълнена. При разработването на проекта се
натъкнали на компанията Analog Devices, която за измерване на
ефективността използвала инструмент, наречен Corporate Scorecard,
който освен традиционните финансови измерители, съдържал и други,
измерващи резултативността. По този начин за разработката на първата
БСП основа става Corporate Scorecard, благодарение на Art
Schneiderman, един от мениджърите на компанията, който доставял
необходимата информация. Функцията на този мениджър била
подобряване на качеството и продуктивността на организацията, но
всички тези финансови показатели, които интересували ръководството,
него не го удовлетворявали. В стремежа си да балансира тези две
различни гледни точки, мениджърът създава т.нар. „Quarterly
Performance Audit“, което в същината си е прототип на днешната
Balanced Scorecard. На базата на успеха в частния предприемачески
сектор, Балансираната Система от Показатели бива адаптирана и
прилагана и от все повече организации от публичния и неправителствен
сектор като показателни примери ще намерим в много сектори на
здравеопазването и социалните служби, разбира се, все още извън
границите на България. Методологията БСП се оказва дотолкова
4.
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успешна и ефективна, че списание Harvard Business Review я нарежда
сред 75-те най-влиятелни идеи на ХХ век.
Като важна стъпка в изследването на Системата от Балансирани
Показатели се явява дефинирането на самото понятие, което може да се
опише в шест основни измерения:
Таблица 1 Описание на понятието „Баланасирана система от
показатели”
Понятие
Балансирана

Система от

Показатели

Определение
Връзка между стратегическо и тактическо ниво на
управление
Еднакви по важност финансови и нефинансови показатели
Взаимовръзка между минали и бъдещи резултати
Интеграция между отделните подсистеми, компоненти и
перспективи на БСП
„Баланс” между вътрешни и външни аспекти на дейност
Финансова (бюджетна) балансираност
Системен подход т.е. съвкупност от взаимосвързани и
взаимодействащи
елементи,
образуващи
единно
функционално цяло, предназначени за решение на
определени задачи и за достигането на определени цели.
Количествени или качествени измерители, характеризиращи
състояние на процеса или на обекта на управление.

В литературата съществуват много дефиниции за метода, самите автори
на тази концепция Р. Каплан и Д. Нортън характеризират БСП като “...
инструмент, който преобразува мисията и стратегията на
организацията в разбираема система от измерители на
резултативността, предлагайки рамка за оценка на тази стратегия в
цялостна система за управление.“
Във втори параграф е проследено мястото на Балансираната Система в
пирамидалната структура на управлението, между процесите на
формиране на мисия, визия и стратегия на предприятието и
стратегически резултати. Структурират се и целите, които можем да
определим като свързващо звено между стратегията и показателите за
ефективност.
Те съдържат следните черти: S – “stimulating”,
стимулационност, M –“measurable” мотивационност, А – “acceptable”
приемливост, R – “realistic”, достижимост и T – “timed”, ограниченост
във времето с крайни срокове. Определят се: БСП като „рамка“ на
стратегията и съответните стратегически алтернативи и техните
разновидности.

9

Въвеждането на БСП означава, че целите, стойностите и
стратегическите мероприятия задават конкретен ъгъл на внимание
т.нар. перспектива. Трети параграф очертава основните четири
перспективи на Балансираната Система от показатели, а именно:
финанси, клиенти, вътрешни бизнес-процеси, обучение и развитие.
Финансовите и клиентските цели отразяват желаните резултати, докато
целите в перпективите вътрешни бизнес-процеси и обучение и развитие
принадлежат към движещите сили за тяхното изпълнение. Главна
задача на тези перспективи е още преди процеса на изграждане на
стратегията да се обезпечи факта, че всички важни аспекти от дейността
на предприятието или институцията са добре обмислени.

Фиг.1 Класически модел на БСПЕ
Четвърти параграф класифицира типовете показатели, които
остойностяват тренд, динамика и характеристика според влиянието им
върху организацията:
изходни показатели (статични, твърди, изоставащи), които са
насочени към миналото, но тяхното предимство е, че са лесно
измерими;
, изпреварващи), които са насочени
към бъдещето, техен недостатък е, че често са трудно фиксиращи и
определящи. Пример за показатели са следните (фиг.2):
С помощта на числените стойности е възможно да се установят
приоритетите на отделните цели и по този начин да се постигне баланс
на целевите измерители. Те се определят за пет години напред и е
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възможно през този интервал да се променят. В тази точка се прави
подробна характеристика на стойностите по отделните дименсии.

Фиг.2 Примерни показатели
Пети параграф е свързан със стратегически карти, които са междинен
етап от процеса на формулиране на стратегията до крайната ѝ
имплементация и онагледяват начина на въвеждането ѝ чрез причинноследствени връзки между вътрешните цели и между перспективите.
Самата стратегическа карта представлява ясен и стегнат документ от
една страница, който представя начина на управление на стратегията.
Благодарение на графичната визуализация се разбира ясно какво
смятаме за най-критично в усилията ни за изпълнение на целите на
организацията. (фиг.3)

Фиг.3 Стратегическа карта на стопанска организация
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Шести параграф оформя правилната и успешна имплементация на
БСП, която може да протича основно в пет фази:
1 фаза: Изграждане на предпоставки от страна на фирмата за
внедряване на Балансирана Система от Показатели
2 фаза: Разясняване на стратегията
3 фаза: Изграждане на Балансирана Система от Показатели
4 фаза: Процес на разширяване roll-out на концепцията
 1- ви уъркшоп
Изясняване на фирмената визия и стратегия.
Анализ на силните и слаби страни (SWOT).
Дискусия за целевото място на пазара.
 2- ри уъркшоп
Определяне на стратегическите цели.
Алтернативни възможности на поставените цели и тактики за тяхното
изпълнение.
Определяне на методите на БСП.
 3– ти уъркшоп
Разработване на връзки между целите.
Установяване на измерители и тяхното обсъждане.
Установяване на целеви стойности.
 4– ти уъркшоп
Осъвместяване на целите и визията със стратегията на предприятието
като цяло.
Определяне на стратегическите мероприятия.
Процесът на разпространяване е необходимо да се осъществи както
хоризонтално, така и вертикално.
5 фаза: Осигуряване на непрекъснато разгръщане на Балансирана
Система от Показатели
Последните параграфи от първа глава са съсредоточени върху
характеристиката на малки и средни предприятия (МСП) в България,
както и върху основните проблеми на българския малък бизнес, които
изпитва главно поради липса на добре формулирана и следвана
стратегия. Изследването на спецификите в управлението на малките и
средните фирми присъства сериозно в западната литература. В
българската научна литература темата за стратегическото управление в
МСП е широко дискутирана, разработена в научни трудове, редица
публикации и дисертации, свързани с Балансираната Система от
Показатели като способ за стратегическо развитие в тези предприятия и
конкретно в туристическия сектор, който ще засегнем в настоящото
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проучване. Смятаме, че изследването на проблема става все по актуално на фона на острата икономическа криза, отразила се
изключително негативно върху този сектор от националната икономика.
Освен това, липсата на достатъчно задълбочена информация за
приложението на иновативните стратегически модели на управление в
туристическите предприятия поставят предизвикателството за посистематични проучвания по темата. Според повечето изследователи на
този бранш равнището на иновативност е много ниско, а собствениците
на туристически фирми са слабо предприемчиви. Според мен,
цялостната политика на развитие трябва да се преанализира и да се
зададат основните параметри на иновационно развитие.
В резултат на проведеното теоретично проучване се оформиха следните
научно-практически изводи:
1. Главната задача на Българските МСП е да бъдат конкурентоспособни
с ресурсите, с които разполагат;
2. МСП трябва да допринасят за динамизирането на икономическия
растеж и диверсифицирането на икономиката в полза на потребителя на
икономически блага;
3. В българските предприятия е необходимо да развиват нововъвдения
за адекватно управление на активите и на взаимоотношенията във
фирмената среда.
Тази последен пункт е и основен мотив на дисертационното
изследване: до каква степен иновативните подходи на стратегическо
управление се познават и са застъпени в МСП на България,
функциониращи в динамичната среда на глобалната икономика. За да се
изясни мнението, отношението и нагласите на тези предприятия
относно въвеждането на този „иновативен” за тях метод и
положителния му ефект върху част от управленския процес –
бюджетния, се направи анкетно проучване сред тях, обект на което е
следващата глава от дисертационното изследване. Малките
предприятия се движат в различна потребителска среда, имат различни
нужди, дейността им е насочена преди всичко към финансовите цели и
затова често воюват за преживяването си „ден за ден“, при тях е найтрудно да се планира бъдещето. Предимството на по-малките
туристически фирми произтича от по-простата организационна
структура, по-малкото процеси, нуждата от по-малък обем информация
и по - малкия размер на оценка на ефективността. Внедряването на БСП
в туристическите бизнес организации ще реши една от най-слабите
страни на тяхното управление, а именно – недостатъчното
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стратегическо планиране, управление и контрол. Съществен
положителен аспект има и разпространението на стратегията в
организацията на всички нива, тъй като служителите са в по-тясна
близост по нива до мениджърите. Самият процес на изграждане на БСП
е по-опростен и обикновено е напълно финализиран за 4-6 седмици.
Глава II. Експериментално - практическа част. Изследване на
стратегическото състояние на МСП.
Глава II се състои от четири параграфа, в които се анализира
стратегията в МСП и се провежда анкетното проучване на български
предприемачи. Представят се резултатите и се прави статистическа
проверка на хипотези. Анализът беше проведен с произволно избрани
респонденти от 31 организации, от секторите строителство, туризъм,
компютърни технологии, пътно-транспортна инфраструктура,
хранително-вкусова промишленост, земеделие, недвижими имоти,
занаятчийска и приложна дейност, дърводобив, счетоводни и
одиторски услуги, фармация, търговия и др.
Някои от най – важните за изследването резултати са следните:
3.1. Формулиране на стратегията в МСП
На основният въпрос към анкетираните дали са запознати с понятията
„стратегическо управление“, „стратегия“, „визия“ и „мисия“. 91%
отговарят, че са наясно със значенията на самите понятия , само 9 % не
са съвсем добре информирани, но са чували за тях.

91%

Познание за стратегия, визия и мисия

9%

Запознати с понятията

По-малко от половината анкетирани - 32% имат и писмено, и вербално
декларирана стратегия, за повечето от анкетираните фирми методът на
излагане на стратегията пред всички служители е вербален – 64%.
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Метод на излагане на стратегията
не мога да
преценя
4%
вербален
64%

писмен и
вербален
32%

3.2. Познание за фирмената стратегия
Почти единодушно в изследваните предприятия стратегията е позната
на всички служители - 86% и само в 14% се знае само от ръководството.

Стратегията е позната на:
само на
ръководството
14%

на всички
служители
86%

3.3.Участие на йерархичните звена в стратегическото изпълнение
Относно моделът на изпълнение на стратегията отдолу-нагоре, т.е
участието на най-низшите звена, анкетираните фирми отговориха с поскоро ДА и категорично ДА - общо 64%, по-скоро НЕ и категорично
НЕ гласеше отговорът от 36%, което е сигурен знак, че българските
МСП следват добрите примери от практиката и новите тенденции за
екипност в работата.
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Участие на по-низши звена
да
27%

по-скоро не
32%

по-скоро да
37%

не
4%

3.4. Практическа реализация и контрол на стратегията
В редица организации съществува вербално декларирана стратегия и
цели, но липсва практическа реализация. На въпроса ми има ли
имплементация на стратегически модел на управление, повечето фирми
- 36% отговарят, че стремеж за внедряване има, но пълното ѝ
осъществяване засега не е възможно. 32% от фирмите отговарят, че
има пълна апликация на идеи, цели и насоки т.е. категорично ДА, един
голям процент от запитаните, обаче, 28% не могат да преценят каква е
точната ситуация в организацията им, а 4% отговарят, че дори няма и
стремеж за внедряване на стратегически модели.

Стремеж има
40
30
20
10
0

Пълна
имплементация

Имплементация на
стратегически модел

Не мога да
преценя
Няма стремеж

77% от фирмите отговарят, че контрол на изпълнението има и то
ежедневно (пр. „Ежедневни събеседвания с колегите в неформална
обстановка.“), 23% са отговорили, че не се осъществява навременен
контрол.
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Контрол на стратегията

не
23%

да
77%

От първа част следва да заключим, че стратегическото управление у нас
е силно застъпено, но не се прилагат ясните, писмено декларирани
модели, което води до ниска ефективност на предприятията.
Втори модул от анкетната карта характеризира склонността на
предприятията да инвестират в иновации. На този въпрос респондентите
са посочили с голяма
категоричност ДА - 64%, НЕ - 13% и
СПОРАДИЧНО - 23%.

спорадично
23%

Инвестиране в иновации
да
64%

не
13%

3.6. Познание за БСП
Само 41% са запознати с модерните методи на управление, от които
едва 18% прилагат някои от прийомите.

Приложение на
модерни методи на
управление

Познание за модерни
модели на управление
недостатъчно
информирани
50%

да
41%

прилагат
18%

не
9%
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не
прилагат
82%

Половината от анкетираните отговарят, че никога не са чували за
модела БСП - 50%, 46% от фирмите са чували, но бегло са запознати и
не знаят никакви подробности за него, 4% познават отлично модела в
детайли.

Познаване на модела БСП

ДА
4%

ДА, бегло
46%

НЕ
50%

В рамките на изследователското проучване се стигна до два основни
извода:
1. Големината на предприятието не предполага наличието на писмена
форма на стратегическо приложение, както и:
2. Големината на предприятието не е критерий за внедряване и
приложение на БСП
За проверката на двете хипотези беше използван методът хи квадрат
тест на Пирсън, тъй като служи за проверка на статистически хипотези
относно това дали съществува връзка между две качествени променливи
с характеристика:
𝑘
(𝑓𝑖 − 𝑓̂𝑖 )2
2
𝜒 = ∑[
]
𝑓̂𝑖
𝑖=1

където:
𝑓𝑖 – емпирични честоти
𝑓̂𝑖 – теоретични честоти
𝑘 – брой групови интервали на разпределените честоти
Анкетираните предприятия бяха разделени в три групи, според броя на
служителите си: под 10, над 10 и над 50, тъй като според НСИ,
микропредприятията в България преобладават.
1 – ва хипотеза:
Брой служители / Писмена форма на стратегията
𝐻0 : големината на предприятието и писмено декларираната стратегия са
независими едни от други
𝐻1 : големината на предприятието и писмено декларираната стратегия са
зависими едни от други
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Избрано ниво на значимост α=0,05

χ 2= 1,73 и стандартно отклонение 0,452
Степен на свобода ϕ = {0,05;2} = 5,991
χ 2 < χ 2{0,05;2} 1,73< 5,991→ не може да бъде отхвърлена хипотеза 𝐻0
2 – ра хипотеза
Големина на предприятието / Приложение на БСП
𝐻0 : големината на предприятието и приложението на метода БСП са
независими едни от други
𝐻1 : големината на предприятието и приложението на метода БСП са
зависими едни от други

χ2 = 1,88 и стандартно отклонение 0,331
Степен на свобода: ϕ = {0,05;2} = 5,991
χ 2 < χ 2{0,05;1} 1,88< 5,99 → приема се хипотеза 𝐻0
И в двете заложени твърдения потвърждаваме 𝐻0 , следствие на което
можем категорично да приемем липса на зависимост между големината
на едно предприятие и наличието на писмено оформена стратегия.
Същият извод правим за познаването, внедряването и прилагането на
БСП във фирма с малък или голям брой служители. Тези заключения се
правят при равнище на значимост α=0,05, т.е. с 5% - ов риск за грешка.
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ГЛАВА III. Eкспериментиране на концепциите за подобряване
управлението в дейността на конкретно предприятие чрез
внедряване на БСП
В точка първа проследявам параметрите за оценка ефективността на
приложените иновационни технологии в предприятие като
първоначален етап в цялостния процес на иновация. В тези параметри е
отразена спецификата на предприятието, което позволява да се
разработи стратегия, адекватна на съвременните условия и се формира
съответна иновационна политика. Елементите на иновационния
потенциал, определящи степента на възможност за разработването и
внедряването на нови методи са: финансови ресурси, персонал,
материално-техническа
база,
интелектуална
собственост,
организационно-управленчески показатели и т.н.
 Причини за въвеждане на иновацията
Основните причини, влияещи върху решението за апликацията на
моделът БСП в разглежданото предприятие са следните:
1. Ефективно достигане на стратегическите цели чрез изпълнение на
оперативни (текущи) задачи. Касае се за разпределение на ограничените
ресурси с максимален приоритет, които ще спомогнат за реализиране
на стратегията на предприятието.
2. Превантивно управление на компанията, свързано с предвиждането
на основни варианти за развитието на събитията и планиране на
съответните действия за положителен резултат.
3. Целево ориентирани центрове в предприятието със задачи, изразени
със стойности т.е. уеднаквяване на основните цели на предприятието с
целите на тези подразделения.
4. По-ефективно използване на ресурсите, включително и финансовите.
Този фактор касае по-малкото количество загуби.
5. По-пълноценна система за мотивация на служителите в
предприятието.
6. Превенцията на грешките, водеща до минимизация на риска и пониски загуби, отколкото корекцията им „в движение”.
На базата на тези фактори се определят основните фази за
построяването на БСП, на основата на които предлагам опростен модел
на апликация на БСП в изследвано туристическо предприятие:
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1. фаза - Анализ на дейността на предприятието, изучаване на
основните показатели, неговото място на пазара, взаимоотношения с
потребителите и т.н..
2 фаза - Анкетиране и интервюиране на мениджъра относно стратегията
на туристическата фирма. Формулиране на мисията и визията.
Разработка на единна стратегия върху стратегически карти.
3 фаза - Определяне на центровете за финансова отговорност и
построяване на организационната структура. Внедряване и корекция на
системата за вътрешнофирмено бюджетиране. Оптимизация на
документооборота.
4. фаза - Избор на показатели за всяка дименсия, съставяща БСП на
предприятието. Проверка и анализ на взаимосвързаните показатели и
изключване на противоречивите. Разпределение на отговорностите.
Определяне на аргументирани значения за всеки показател и сроковете
за неговото изпълнение, както и контрол. Проверка на балансираността
на системата.
5 фаза - Съставяне на подразделенията в БСП и отределяне на
ключовите показатели за ефективност за всеки служител или функция –
каскада и декомпозиция.
6 фаза - Внедряване, корекция и нагледна визуализация на БСП.
Интеграцията ѝ с основните системи на управление, планиране и
обмяна на информация в предприятието. Автоматизация на ситемата за
оперативен мониторинг и контрол. Разработка на програми за
стимулиране и мотивация на работниците.
Предлагам опростен модел на апликация на БСП в туристическото
предприятие, тъй като то разполага с ограничен капацитет от ресурси и
по-малък мащаб на пазарен дял. Изключително силно са застъпени
връзките между отделните перспективи и целите им, между
управляващо звено и служители.
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Таблица 2 Стъпки на изграждане на БСП по ЦФО
Център за
№
Стъпки на изграждане
1.

2.

Характеристика
на
предприятието – определяне на
позицията на предприятието на
пазара, анализ на сектора, външни
и вътрешни влияния. SWOT анализ
Стратегия на предприятието –
при формулирането ѝ се изхожда
от мисията

Писмено
декларирана
стратегия
Стратегически
документ

Стратегически цели – обяснение
и разработване на стратегията по
дименсиите на БСП

Ръководството
на
предприятието

4.

Стратегическа карта – на основа
на установените цели в отделните
перспективи
се
чертае
стратегическа
карта,
която
онагледява
връзките
и
обвързаността между тези цели
Стратегически мероприятия –
към всяка стратегическа цел трябва
да има поне една инициатива,
която да има реално ниво на
осъществяване

Специалист
областта

Стойностни измерители – трябва
да се обсъди и установи какво и в
какви интервали ще се измерва,
броят на показателите, методите за
измерване,
делегирани
отговорности и целеви стойности
Обратна връзка – задължителна
за осъществяването на контрол
относно връзките между отделните
цели по дименсии

Делегиран
служител

6.

7.
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Специален
формуляр

Ръководството
на
предприятието

3.

5.

Документ

финансова
отговорност
Ръководството
на
предприятието

в

Част
от
стратегически
я документ

Ръководителите
на
отделните
звена заедно с
висшето
ръководство

Документ за
отделните
перспективи и
техните
показатели за
ефективност
Документ за
отделните
перспективи и
стойностите
им

Висшето
ръководство

Стратегически
документ

В I. ЕТАП се прави основна характеристика на предприятието
Изследваната организация се занимава с посредническа дейност в
сферата на туристическите услуги. Започва своята дейност от 2001 г.,
понастоящем обслужва чуждестранни чешки, словашки и немски
туристи, пребиваващи в района на българското Черноморие. Между
основните активитети на фирмата са: информационно обслужване на
чуждестранните клиенти, настаняване в договорени туристически
обекти,
екскурзоводски
услуги,
преводачески
дейности
и
координаторски и посреднически контакт между туристи и местни
кадри на туристическия бизнес. Основен партньор е чуждестранна
туристическа фирма, с обект на дейност: туроператорска и транспортна
дейност, продажба на туристически пакети и услуги и автобусни
превози. На пазара на съответния сектор е от 21 години, с богат опит и
добро реноме, значителен контингент от постоянни клиенти и добре
обучени,
специализирани
кадри.
Организацията
борави
с
предприемачески риск, отговарящ на финансовия ѝ и работен
капацитет.
Във II ЕТАП се определят основните мисия и стратегия на
организацията. Задължителна междинна фаза за изграждането на БСП е
очертаване на ситуацията и мястото на предприятието в сектора, като се
прави детайлен SWOT анализ, който дава основа за по-нататъшната
работа по системата от показатели.
В III ЕТАП се оформят най-важните и приоритетни стратегически цели.
Определя се базисната цел, свързана с основната стратегия и всички
производни подцели към отделните перспективи.
IV ЕТАП е свързан с изграждане на стратегически карти на
предприятието. (фигурите по-долу) Преди това е необходимо да се
разгледат подробно всички въздействащи външни влияния, отразяващи
се на дейността. Това могат да бъдат напр. навлизането на пазара на
нови конкуренти, което активира усилията на организацията да снижи
своите разходи до минимум и да спечели стабилно място на пазара чрез
по-ниски цени и по-качествено обслужване. Решението за тази ситуация
идва чрез по-добрата маркетингова стратегия, като актуализиране и
модернизиране на всички пропагандни информационни материали,
процентни намаления на някои посреднически услуги и др.
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Фиг. 4 Стратегическа карта на предприятието (1)

Фиг. 5 Стратегическа карта на предприятието (2)
V- ти и VI – ти етап - стойностни измерители и мероприятия
Следващ етап след обобщаването на стратегическите цели и графичното
изобразяване на стратегическата карта, е оформянето на стойности и
числени измерители към всяка една цел, както и мероприятията,
свързани с пътя за достигането ѝ. Тук се обсъжда и установява какво и в
какви интервали ще се измерва, броят на показателите, методите за
измерване, делегирани отговорности и целеви стойности.
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Показатели във финансовата перспектива на БСП на организацията към
ROE може да бъдат отнесени бързина на вземанията, разработеност на
услугите и др. Във връзка с основната цел, а именно: да се повишат
приходите за сезон 2015, а като вторична цел: да се повиши паричният
поток, тези показатели са много подходящи.
Показателите от перспективата клиенти могат да бъдат например броят
на клиентите за миналия и за сегашния сезон, или техният брой преди и
след рекламната пропаганда. За следващата перспектива вътрешни
процеси: време за осъществяване на процесите, ефективност на това
време, цялостните разходи за процес и използване на наличния
капацитет за тях. Най-подходящ показател в този случай, имайки
предвид използването на пълния капацител на предприятието, би могло
да бъде измерването на чистото време за реализацията на процес
отнесено към цялостния период за осъществяване на проектодейността.
Като естествен следващ етап е предложен модел за конструиране на
БСП в туристическо предприятие, в който освен ключовите четири
перспективи присъства още 1 съществено важен за ресора фактор:
Посредници, в чиито отношения се формулират 3 важни цели:
- осъществяване у посредника на приориритетно отношение
- увеличаване на броя посредници
- намаляване на средния размер на комисионните.
Показателите към тези цели могат да бъдат следните:
- размер на комисионните, изплащани на посредниците
- количество заявки, получени от посредници
- стимули за посредници и т.н.
Някои от подцелите на туроператорската фирма бяха:
- 8 % ръст на оборота
- да се изгладят сезонните колебания в оборота
- да се съкратят производствените разходи и др.,
на базата на които ще бъдат изградени следните инициативи и мерки:
- сътрудничество с международни турагенти и туроператори,
- въвеждане на система за обработка на данните за опростяване на
административните процедури.
- въвеждане на система за качествено обслужване и т.н.
Преди да се пристъпи към конструирането на системата от показатели,
трябва да провери зависимостта им една към друга, тъй като
впоследствие тази система ще се окаже инструмент на контролинга.
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Таблица 3 Балансирана система от показатели в туроператорско предприятие
Перспек
тива

Цели

Стратегии и
мероприятия

Показатели

Целево
значение

Финанси

Повишаване
на
печалбата
над
средното ниво
8 % ръст на
оборота
Съкращение
на
производствените
разходи на 5%
Изглаждане
на
сезонните
колебания
в
оборота

Разширяване
на списъка от
предложения
за
командировъч
ни

Брой клиенти, вписани в база
данните на фирмата
Удовлетвореност на персонала
Количество предлагани видове
допълнителни акции
Количество учебни часа на
година за 1 служител
Количество
допълнителни
услуги от един клиент
Количество
сторнирани
пътувания
Средна продължителност на
обработка на рекламация
Време на чакане при трансфери
Брой на ангажирани служители
- делегати на ден

≥35%

Вътрешни
бизнес –
процеси

Клиенти

Посредници

Обучение
и
развитие

Увеличаване обема
продажби – 7%
Свеждане
на
рекламациите до
1%
Увеличаване
на
броя на нощувките
с 8-10%
Увеличаване
на
удовлетворените
клиенти на 95%
Задържане
и
увеличение
на
количеството
постоянни клиенти
на 45%
Увеличаване
на
броя на клиентите
за 2016 с 8-10%
Приоритет
у
посредниците
Увеличение
на
количеството
посредници
Намаляване
на
средния размер на
комисионните

Укрепване на
сътрудничеств
ото
с
международни
посредници

Опростяване
на
административ
ните
процедури

Въвеждане на
гаранции при
качеството на
обслужването

Брой редовни клиенти
Количество командировъчни
Брой рекламации
Брой притежатели на карти за
редовен клиент
Среден размер на изплащаните
комисионни
Брой заявки, получени чрез
посредници
Приоритет у посредника
Стимули за посредника

На
постоянните
клиенти да се
предложи
карта
за
пост.клиент
Установяване
на
гъвкави
цени
за
допълнителни
услуги
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Приход от турист.пакет
Разходи за турист.пакет
Степен
„продажби”
на
туристически пакети
Среден размер на отстъпките

≥85%
12 бр.
4 часа
≥1 бр.
≤5 бр
≤15 мин.
≤4 мин.
≤0,2
човекодн
и
65%
78%
≤1%
15%
≤7%
≤32%
В
първата
десятка
1,2
на
посредн
ика
Ок. 70
ЕUR
≤
58
EUR
≥67%
≤15%

VII ЕТАП – Обратна връзка. За да се избегне основният предмет на
обсъждане по време на заседанията на повечето организации, свързан с
анализ на финансовите резултати, екипът трябва да насочи усилията си
в дебати към въпросите, свързани с изпълнението на стратегията.
Трябва да се търсят начини за справяне с причините за отклоненията на
фактическите резултати от предварително заложените в стратегическите
карти норми. За да се постигне добра информираност за
функционирането им, е добре да има ежеседмични заседания, свързани
с дискутиране на нивото на изпълнение на показателите за ефективност.
В следващия параграф съм предложила внедряването на системата на
БП в бюджетния процес на изследваното предприятие като
необходимост ефективното оперативно управление на предприятието да
ОБЕДИНИ системите за дългосрочно и средносрочно планиране.
Основните ползи при внедряването на БСП в бюджетния процес на
изследваното предприятие са следните:
1. Създаване на система на управление, позволяваща реализирането на
стратегическите планове, да се преведат те на езика на оперативното
управление и да се контролира реализацията на стратегията
посредством ключови показатели за ефективност;
2. Създаване на показатели за дейността на мениджърите от по-високо
ниво, включващи задачи и показатели на управляващите на по-ниски
нива от организационно – функционалната структура на предприятието;
3. Обезпечаване на реализацията на стратегията чрез регулярната
дейност на всички подразделения, управлявани с помощта на планове,
счетоводство, контрол и анализ на балансирани показатели, а също и
мотивацията на персонала за тяхното достигане;
4. Отстраняване на различията между целите на предприятието и
тяхната операционна реализация, реагиране на измененията чрез
оперативни действия;
5. Оценяване успешността на проектите;
6. Обвързване на целите на предприятието с цялостната дейност на
персонала;
В следващия параграф се обвързват БСП с ресурси, стратегически
инициативи и бюджети, изяснява се процесът на бюджетиране в
изследваното предприятие с всички звена на неговата конфигурация
(фиг.6.) Решение на проблемите, свързани с недостатъчно високото
ниво на достоверност и оперативност, несъпоставимост на
постъпващата управленска информация, в това число счетоводна,
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финансова
и
управленска,
отсъствие
на
систематизирани
информационни потоци при постоянен ръст на обема обработваема
информация и др. се явяват разработката и внедряването на
стратегическа система на бюджетиране. Тя е основана на пряко
разделение на отговорностите за планиране и контрол над материалните
и финансови потоци между подразделенията на предприятието. Така
ръководството получава възможност да прогнозира и контролира
ефективно финансово – отчетната дейност и да обезпечи финансовата
реализация на стратегията. Стратегическият бюджет обхваща
стратегическите инициативи, съответните ресурси, както и финансовите
стойности за осъществяването им. В БСП се установяват и междинните
цели, формулират се взаимовръзките между тях за навременна корекция
на грешките, последващ контрол и коригиращи управленски решения
като административно въздействие, текучество на персонала, изменение
на стратегическите цели на предприятието и др .

Фиг.6 Процес на бюджетиране в туристическо предприятие

28

Установява се връзката между стратегия, план, бюджет и контрол чрез
БСП. Конкретизират се етапите му, основани на пряко разделение на
отговорностите за планиране и контрол над материалните и финансови
потоци.

Фиг.7 Примерна схема за последователността на бюджетния процес в
туроператорското предприятие
Следващият параграф изучава възможното финансово положение на
предприятието в бъдеще, разработка на основните финансови стратегии
за обезпечаване устойчивостта му т.е. Финансовото прогнозиране на
туристическото предприятие. Понятието се употребява и във връзка с
разчетите, необходими за съставянето на финансови планове, например
прогноза за обем реализация на туристическата продукция, за обема
разходи и т.н. Това придава гъвкавост на разчетите, тъй като позволява
да се внесат известни корекции във връзка с променящите
обстоятелства. Ето как, чрез няколко цикъла, може да се построи
балансиран сценарий за стратегическо развитие, от финансова гледна
точка:.
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Фиг.8 Финансово моделиране на реализацията на стратегията.
Основните причини за ниската ефективност на бюджетирането, като
инструментит на управлението, са: отсъствие на преки цели в системата
при нейното внедряване в предприятието, разрив между
стратегическите цели на предприятието и целите на системата
бюджетиране, отсъствие на поддръжка при процеса на реализация на
стратегията от бюджетирането. В този аспект на дейност е необходимо:
1. Да се разработи организационно-структурен модел на БСП,
включващ стратегически карти на предприятието, целеви значения,
както и стратегическите мероприятия, необходими за тяхното достигане
2. Да се определят целите и структурата на системата на бюджетиране
по видове
3. Интегриране на БСП в системата на бюджетиране

Фиг.9 Интегриране на БСП в системата на бюджетиране
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Самата интеграция на БСП в системата на бюджетния процес се постига
в следния вид:
1. Интеграция на БСП, изградена на стратегическо ниво в
стратегическото бюджетиране, т.е. в основните финансови бюджети,
сформирани за три години.
2. Интеграция на БСП в оперативното бюджетиране: показатели на
стратегическите бюджети, съставени за една година, се спускат в
основните финансови бюджети на оперативното бюджетиране с
тримесечни разбивки;
3. Съставяне и взаимовръзка между оперативните бюджети:
показателите на оперативното бюджетиране се спускат в оперативните
бюджети (1 месец);
4. Целевите показатели са насочени към знанието и компетенциите на
ръководителите на структурните подразделения – ЦФО. Всеки ЦФО
съставя свой бюджет и отговаря за неговото изпълнение.
Въз основа на анализ на финансовата структура се определят
структурните подразделения на предприятието, за които ще се съставят
операционни бюджети, а също така и консолидиран бюджет на цялото
предприятие.
Разгледат се подробно перспективите в изследваното предприятие.
Таблицата включва в себе си цели, произлизащи от стратегическите
карти, показатели за достигане на целите и техните нормативи и
мероприятия, свързани с пътя и начините за достигане на тези цели:
Таблица 4 Примерна система от показатели съответните инициативи
Цели (от
стратегически
те карти)

Стойности на
показателите

Показатели
2013

Привличане на
нови клиенти
Повишаване на Прираст
на
качеството на новите клиенти 60
работа
с
клиентите
Запазване
на
старите
клиенти
Процент
60%
продажби
на

2014

30

30

40%

40%
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Инициативи

2015

Назначаване на квалифициран
и опитен мениджър в отдел
продажби на туристически
пакети;
Провеждане
на
рекламни
мероприятия,
спонсорски подаръци с логото
на фирмата
Бонуси
за
по-скъпите
туристически мероприятия
Маркетинг с лого: „Качество,
което заслужавате“
Преференциални
цени
за
постоянни клиенти

новите клиенти
от общата сума

Обучение на служителите за
работата им с клиентите и др.

Използване на
нови
Себестойност на
оригинални
70%
новите техники
способи
на
продажби

Проекти
за
разработването
на
нови
дестинации
Използване на
стратегията
По-добра
продажбена
пропаганда

60%

50%

2

4

5

Дял на разходите
4
за пропаганда

3

2

обем
производства,
количество

Повишаване
конкурентосп
особността на
фирмата
Ръст на обем
продажби

ROCE
Увеличаване
на
пазарния
дял
Цялостен
оборот

Активно
използване на
Интернет

Брой
приети
поръчки
по
Интернет

2

3

3,5

10%

15%

20%

30%

40%

50%

Внедряване на нови стратегии
и доразвиване на досегашните
техники чрез реклама и
материали

Привличане на инвестиции,
Внедряване на система по
управление
на
проектите
(СУП)

Бенчмаркинг с най-добрите
конкурентни фирми в сектора
Маркетинг с лого: „Малки,
но успешни“
Рекламни
акции
на
обществени места
Разпространяване на акциите
на продуктите
Преки
е-мейли
към
постоянните клиенти
Качествена web презентация

В този случай, основните етапи на целия процес по бюджетирането чрез
БСП са следните:
1. Целевите значения на тези показатели, като ръст печалба, продажби и
рентабилност, от БСП се пренася пряко в бюджетите. Например, обемът
продажби на наличните туристически продукти се явяват показатели на
стратегическите карти.
2. Разработване на бюджетите на стратегическите инициативи
позволява да се определят стойностите на тези мероприятия и да се
разпределят навреме загубите по тях. В настоящия пример може да се
предвидят в бюджета всички разходи, които са допълнителни от
стойността на съответните основни дейности като разходи за
консултанти по проекти, фирмени разходи за мениджърско участие в
проекти и др.
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3. Разходите за разработване на СУП са или в административните
разходи или в инвестиционния бюджет (като инвестиция в
нематериални активи), в зависимост от управленската счетоводна
политика на фирмата, което се отразява в активите на прогнозния
баланс, а в пасивите - като допълнителен реинвестиционен приход,
заради който дадената инвестиция ще бъде финансирана.
4. Разходите от отдела продажби и реклама се отнасят към бюджета на
търговските разходи.
5. Като последен етап на построяване на стратегически ориентиран
бюджет се явява баланса на активите и пасивите на прогнозния баланс,
където се включват планираните инвестиции в нематериални активи.
(качество на мениджмънта и бизнес процесите, разработка на ноу-хау и
др).
В параграф 7 са разпределени показателите по нива на управление и
ЦФО, при които паралелно с процеса бюджетиране е необходимо да
бъдат координирани и действията на всички сътрудници в нея за
достигане на целите, заложени в генералния бюджет
Таблица 5. Балансирана система от показатели по ниво на управление
Ниво на
Показатели
управление
Най-високо
Рентабилност на собствения капитал, параметри за
ниво на
разпределение на чистата печалба
управление на
Ниво на оперативния капитал
бизнес –
Структура на активите и капитала
организацията
Приход от туристически услуги
Разходи, направени от бизнес – организацията
Брой организирани пътувания
Центрове на
Приход от осъществени туристически услуги по вид
отговорност
и направление
Средна цена на туристически пакет
Разходи за усъвършенстване на туристическия
продукт
Разходи за получаване на услуги от външни
организации (екскурзоводи)
Разходи за заплати
Разходи за обслужване на трансфери, авиопревози
Разходи за информация
Управленчески разходи
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В предприятията от туристическия сектор тези структурни
подразделения могат да се класифицират на Център за разходи, Център
за приходи и Център за печалба.
Таблица 6 Разпределяне на центровете на отговорност в
туроператорска бизнес организация
Структу
рни
подразд
еления
Основни
статии
на
калкула
ция

Центрове на печалба
Отдел продажби и
маркетинг

Центрове на приходи
Отдел туристически
дестинации

Реализация на
туроператорските
услуги, услуги за
провеждане на
организационни
мероприятия,
екскурзии

Реализация на
услугите за
туристическото
пътуване,
допълнителни услуги

Центрове на разходи
Отдел за разпределение и
информационно
обслужване на клиентите,
техническо обслужване
Реализация на битови
услуги, услуги свързани
със спортно –
развлекателен център.

Спецификата на сектора определя финансовото планиране да бъде
повлияно от две причини, които ще окажат влияние върху финансовата
оценка:
1. Първата причина е свързана със сезонността в този сектор. Този факт
изисква по-голям обем от изходни данни, но тяхното качество няма да
бъде достатъчно високо, тъй като по правило договорите за
туристически услуги се сключват до началото на летния или зимен
сезон, а някои – в края. При планиране на цялата календарна година се
увеличава вероятността за непълна и точна информация.
2. Втората причина определя приходите и разходите, които трябва
взаимно да се уравновесят, поради сезонната си цикличност.
В следващата точка се онагледява приложението на методиката на БСП
в туристическто предприятие в помощ на бюджетирането. Финансовото
състояние на туристическото предприятие се определя от счетоводен
баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за движението на паричните
потоци, които определят системата от средства за икономическа оценка
на резултатите от дейността. Ефективното финансово управление е
възможно само при свързване на посочените форми на отчетност в
бюджетния процес. Въпреки, че бюджетът няма стандартизирана форма,
с позициите си на количествени оценки, бюджетирането се заключава в
построяване на консолидиран бюджет, който представлява система от
взаимосвързани операционни и финансови бюджети. Той се явява
обобщение на използваните ресурси, може да се определят
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потенциалните

печалби

и

загуби

за

планирания

период.

Фиг.10 Бюджет на туристическо предприятие
В такива мащаби и характеристики общият бюджет на туристическото
предприятие е координиран чрез показатели за цялостната му дейносст
и във всичките му подразделения и нива и определя плана на работа
чрез БСП.

Фиг.11 БСП на туристическо предприятие за бюджетен период по ЦФО
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Всички мероприятия в рамките на БСП изпълняват конкретните
подразделения, които се явяват ЦФО и следователно, задължително ще
имат свой бюджет т.е. всички дейности в БСП ще бъдат отразени в
бюджета на туристическото предприятие. Затова и двете системи са
взаимозависими – БСП е стратегия за развитие на организацията, а
бюджетната се явява инструмент на оперативното управление за
достигане на поставените в БСП стратегически цели.
Като своеобразен извод можем да изброим ползите от посрояването и
внедряването на БСП за туристическото предприятие и обединяването ѝ
със системата на бюджетиране:
1. По - ефективно се достига до набелязаните стратегически цели чрез
изпълнение на оперативни (текущи) задачи.
2. Компанията съумява предварително да предвиди основни варианти за
развитието на събитията и да планира съответните действия за
положителен резултат
3. Предприятието разделя и определя основните видове ЦФО: център на
разходи, център на приходи и център на инвестициите, които имат
съответните отговорности, „облечени“ със стойности и цифри.
Уеднаквяване на основните цели на предприятието с целите на тези
подразделения.
4. По-ефективно използване на всички ресурси, включително и
финансовите като по този начин се предотврятяват повече загуби за
предприятието.
5. Създава се по-пълноценна система за мотивация на служителите в
предприятието, запознати от нагледните материали със стратегията и
стратегическите цели, с мероприятията за тях и съответните им
стойностни измерители.
6. Осъществява се превенция на грешките, водеща до минимизация на
риска и по-ниски загуби.
7. Изгражда се система, подпомагаща бюджетния процес и водеща до
по-висока ефективност в бюджетирането.
8. Прогнозиране на финансовите последствия от приетите решения.
9. Оптимизация на финансовите и материални потоци на
предприятието.
10. Координация на дейността на подразделенията за достигане на
поставените цели т.е. разпределяне на отговорност за всеки план и
всеки етап от плана между служителите.
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11. Информиране на ръководството и сътрудниците на предприятието за
целите и задачите, стоящи както пред компанията като цяло, така и пред
всяко едно структурно звено и за пътищата за достигане на тези цели;
12. Оценка на дейността на подразделенията. В рамките на системата се
разработват КПЕ за цялото предприятие и отделни звена;
13. Мотивация за стимулиране на служителите за достигане на целите.
14. Целенасоченост на цялата система към целите на най-високо ниво.
15. Взаимосвързаност на задачите, плановете и отчетите, както по
вертикалата, така и по хоризонталата.
16. Цялостност, пълнота, пластичност и актуалност. БСП е длъжна да
обхване всички видове значими дейности и адекватно да се
приспособява към изменящата се вътрешна и външна среда.
17. Определен статус на подразделенията във финансовата структура.
18. Определяне на ключовите направления на планиране.
19. Определяне на ключови показатели за контрол и анализ.
Изводи
Като резултат от разработването на модела за управление чрез БСП в
туристическото предприятие се очаква да бъде реализирано следното:
Потвърждаване и актуализиране на стратегията.
Постигане на консенсус в организацията.
Адекватно съвременно измерване и оценяване на ефективността на
дейностите.
Възможности за прогнозиране на развитието на организацията.
Реагиране при промени.
Модерно стратегическо управление, разпределяне на отговорности
и координация в рамките на организацията.
Умело приоритизиране на инициативите и проектно-ориентирано
бюджетиране.
Продължаващо натрупване на знания от служителите.
Повишаване на прозрачността и отчетността в дружествата и
групата като цяло.
Заключение
Целта на дисертационния труд е да се изследва приложението на един
от модерните методи на управление в организационо - структурните
звена на малките и средни предприятия и готовността им изграждат и
внедряват съвременни, по - ефективни и наложили се като действащи
модели на стратегическо управление. Използването на БСП е непозната
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практика у нас, твърдим, позовавайки се на анкетните писмени и устни
изследвания, които се проведоха през периода на написването на
дисертационния труд. В МСП е изключително трудно да бъде
представена Системата като способ за по-високи нива на количествени
и качествени резултати, тъй като всеобщият предприемачески дух и
атмосфера са настроени песимистично спрямо функциониращите
икономически структури и практики. Следствие на това, на теоретично
ниво, дисертацията допринася с обширна, поднесена на достъпен език,
информация за самия метод на управление, онагледява го посредством
стратегически карти, пряко отразяващи стратегията на предприятието и
обвързващи я с главните цели. Онагледява и самия начин, по който се
изгражда този модел в конкретно предприятие от категорията малки и
средни. В практически план предлагам примерни стойностни
измерители, характерни за дейността на проученото предприятие.
Следвахме стъпките на изграждане на БСП, които се характеризираха
със запознаване с дейността и профила на предприятието. Ползотворна
за предприятията би могла да бъде насоката, обвързваща БСП с
управленското бюджетиране. Ефективността на приетите и внедрени
иновационни методи в стратегическото управление на туристическите
компании се явява способ за достигане до целите на туристческото
предприятие, обезпечаващ неговите конкурентни преимущества във
всични сфери на дейността му и най-вече в управленческата дейност. В
заключение можем да констатираме изключителната тежест и
ефикасност на БСП за МСП като неразривна част от тяхното
функциониране в период на световна пазарна глобализация и
конкуренция в международните отношения. Избраната за проучването
сфера на икономиката – туризъм се отличава с нематериален характер
на туристическия си продукт, което причинява неговото пространствено
и времево „закрепостяване”. Поради тази причина комуникацията и
ангажираността на всеки един служител е ключова при реализацията на
БСП. Затова е необходимо търсене, изграждане и имплементация на
този ефективен метод на управление за достигане на определен
стандарт на туристическия, респективно на производствения продукт,
имидж и международно търсене на пазара.
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III.
НАУЧНО–ПРИЛОЖНИ
ПРИНОСИ
НА
ДИСЕРТАЦИОННАТА РАЗРАБОТКА
• Предложен е метод за управление на организация, характеризиращ
най-ключовите дименсии, връзките им с основната стратегия,
разпределение на стратегическите цели и целевите им стойности;
• Разразработеният модел на управление на структурните единици се
основава на конкретни стратегически карти на основата на
построяване
на
балансирана
система
от
показатели,
характеризиращи инициативи за стратегическо развитие на
предприятието;
• На основата на БСП се предлага обвързване на мадела с
бюджетното управление на изследваното предприятие чрез
разпределяне на съответните за дейността Центрове за Финансова
Отговорност.
• Изградената в дисертацията система за изграждане на модела БСП
в организация, представител на категорията МСП, подпомага
дейността ѝ в посока най-ефективно, «видимо» и рационално да
използва всичките си ресурси.
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