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Jordan Jordanov1 
Marco Valentini2 

ГОДИНА XXII, 2013, 3

STOCK MARKET INDICES AND SENTIMENT INDICATORS: 
CORRELATIONS AND CAUSALITY 

 
This paper focuses on the possible causal relationships between the stock 
market indices and a set of sentiment indicators in seven European Union 
countries. The results are not univocal. In some countries, the local stock 
index seems to behave as a leading indicator with reference to most sentiment 
indicators, while in others the causal nexus seems to be reversed. 
JEL: E44; G12; G14 

 

1. Introduction 

The pivotal idea of this paper is to test the lead-lag relationship between stock 
market indices and sentiment indicators for several European Union (EU) countries, 
in order to unveil whether or not stock market indices in the EU countries are 
affected by or affect the relevant sentiment indicators. Possible differences in how 
the different EU countries stock market indices react to their counterpart sentiment 
indicators could give us some hints in order to gauge the maturity and effectiveness 
of the local financial markets as well as to better understand how the mood of the 
European economic operators is taken into account by the stock indices. 

Since the introduction of the USA consumer sentiment surveys in the 1940s, the 
debate over their possible use in forecasting economic activity has started (Souleles, 
2001). Many studies have investigated the relationship between economic sentiment 
indicators and the economic variables, such as the expenditure (e.g. Souleles, 2001) 
or the GDP (e.g. Kappler and van Aarle, 2012). The conjecture is that a decline in 
the economic agents’ confidence, for instance in a recession period, may lead to a 
further deterioration in the economic situation, while a confidence increase may 
contribute to the economic growth.  

If the relationship between economic sentiment indicators and the “real economy” 
variables is plausible, it seems to be even more immediate a possible connection 
between the sentiment indicators and the financial markets, given the fact that stock 
markets tend to discount immediately all the available information, at least public 
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information. Actually, if the financial markets are very efficient we could even 
expect that the equity prices’ movements anticipate the public release of the surveys 
exploiting unofficial or alternative sources3.  

As Stambaugh, Yu and Yuan (2011) point out, at least as early as Keynes (1936) 
numerous authors have investigate the possibility that investors’ sentiment could 
cause prices to depart from fundamental values. Further studies investigate the 
relationship between returns and volume of trade. 

There are some early studies as well as several contemporary empirical researches 
on how sentiment affect stock prices. During the 1970s and the 1980s, the emphasis 
is basically on the divergence between stock market indices and fundamentals, 
making use of the present value of dividends or earnings as well as of the price 
volatility. 

Other recent studies have used ready-made investment sentiment indicators as well 
as home-made sentiment indicators such as in Malcolm Baker and Jeffrey Wurgler 
(2007, p. 129-151). In a previous paper on the relationship between EU sentiment 
indicators and the stock market, Kremer and Westermann (2004) use aggregate 
eurozone-wide data on consumer confidence, household spending and stock market 
movements to look into the possible presence and typology of a confidence channel. 
They do not make a direct use of stock indices and indicators as published but make 
use of proxy variables corrected with the earnings per share (EPS). Though, our 
conjecture is that using directly the available public indices, rather than some 
transformed variables, would lead to more robust results in accepting or rejecting the 
hypothesis related to the possible causal links between the equity price changes and 
the sentiment indicators4. 

The history shows us many examples in which an “extraordinary investor 
sentiment” pushed the prices of shares to unconceivable levels before the 
unavoidable crash (e.g. the Internet bubble).  Baker and Wurgler (2007) stated that  
“Now, the question is no longer, as it was a few decades ago, whether investor 
sentiment affects stock prices, but rather how to measure investor sentiment and 
quantify its effects”. 

2. Data  

The data refer to the following countries: Spain, France, Germany, Romania, 
Bulgaria, Italy and the UK For all countries, the raw data used in this study consist 
of time series of daily stock market indices (SMSI, CAC, GDAXHI, BETC, SOFIX, 
FTITLMS and FTSE) and monthly sentiment indicators (Industry, Services, 
Consumer, Retail and Building confidence indicators as well as a general Economic 

                                                            
3 It is the case of the strong form of the Fama’s Efficient Market Hypothesis.  
4  It is interesting to note that Kremer and Westermann (2004) applied normalized consumer 
confidence index by adding 100 to the original confidence index. They state in the data 
description: “Consumer Confidence for the euro area as published monthly by the European 
Commission. The original series of percentage balances is normalised by adding 100. This 
ensures that the transformed index remains bounded between zero and 200 and thus allows 
taking the natural logarithm of this series”. 



Jordan Jordanov, Marco Valentini – Stock Market Indices and Sentiment Indicators: ... 

5 

Sentiment Indicator) from January 2003 to November 2011. The source for the stock 
indices is Reuters, that for the sentiment indicators is the EU Commission. 

For every stock index, starting from the daily data, we calculated the 20 days 
moving average (MA) at the last working day of the month. The intuition behind 
using a moving average is that taking only a single end-of-month day could be 
misleading in some cases, because of the volatility of financial markets. We think 
that smoothing the volatility on 20 working days should be more representative of 
the stock index monthly value.  

Then, the stock monthly return is calculated as follows: 

Rt = Ln(Indext  / Indext-1)   

This applies for each single country stock index. The stock index series are 
denominated as follows: S_R_SMSI_MA (Spain), F_R_CAC_MA (France), 
G_R_GDAXHI_MA (Germany), R_R_BETC_MA (Romania), B_R_SOFIX_MA 
(Bulgaria), I_R_FTITLMS_MA (Italy) and UK_R_FTSE_MA (The UK). 

After performing the Kremer and Westermann procedure5, i.e. adding 100 to the 
consumer confidence index and then taking the natural logarithm of the series, we 
still find some non-stationarity in some confidence indicators. This non-stationarity 
is mostly due to the severe drop in these indicators in 2009 and later gradual 
recovery. That is why we have further processed all the normalized confidence 
indicator series in the following manner: 

Processed Confidence Indext = Ln(Confidence Indext  /Confidence Indext-1). 

In this way, we set up six processed confidence indices, denominated in brief: 
S_ESI_PRO (Economic Sentiment Indicator), S_INDU_COF_PRO (Industrial 
Consumer Confidence), S_SERV_COF_PRO (Services Confidence Indicator), 
S_CONS_COF_PRO (Consumer Confidence Indicator), S_RETA_COF_PRO 
(Retail Confidence Indicator), S_BUIL_COF_PRO (Building Confidence Indicator), 
where the first letter denotes the country, which in this example is “S” for Spain.  

As mentioned before, the raw sentiment indicator series used in the present study are 
taken from the five monthly surveys developed within the Harmonised European 
Union Programme of Business and Consumer Surveys in the following five sectors: 
manufacturing industry, construction, consumers, retail trade and services. An 
overall Economic Sentiment Indicator (ESI), weighted average of the aforesaid 
indicators, is also provided by the EU surveys Programme. All the monthly surveys 
have a similar answer scheme. For qualitative questions, answers are usually given 
according to a three-option ordinal scale: “increase” (+), “remain unchanged” (=), 
“decrease” (-); or “more than sufficient” (+), “sufficient” (=), “not sufficient” (-); or 
“too large” (+), “adequate” (=), “too small” (-). In some cases, respondents have the 
choice between four, five or six options. In the consumer survey, a five-option 
ordinal scale is the rule. The monthly questions for the five surveys are shown in 
Table 1). 

 

                                                            
5 Note that ESI does not need to be “normalized” as it is already provided as “normalized”. 
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Table 1 
Variables Covered in the Monthly Business and Consumer Surveys 

Type of survey   Monthly questions 
Industry Production, past 3 months 

Production, next 3 months 
Total order books 
Export order books 
Stocks of finished products 
Selling prices, next 3 months 
Firm’s employment, next 3 months 

Construction Business activity, past 3 months  
Factors limiting production 
Domestic order books 
Firm’s employment, next 3 months 
Selling prices, next 3 months

Retail trade Business activity, past 3 months 
Business activity, next 3 months 
Stocks of goods 
Orders placed with suppliers, next 3 months 
Firm’s employment, next 3 months 

Services Business situation, past 3 months 
Turnover, past 3 months 
Turnover, next 3 months 
Firm’s employment, past 3 months 
Firm’s employment, next 3 months 

Consumers Financial situation, past 12 months  
Financial situation, next 12 months  
General economic situation, past 12 months  
General economic situation, next 12 months 
Consumer prices, past 12 months 
Consumer prices, next 12 months 
Unemployment, next 12 months 
Major purchases of durable consumer goods, current environment 
Major purchases intentions, next 12 months 
Savings, current environment 
Savings intentions, next 12 months 
Capacity to save

Source: EU Commission. 
 

For each survey, answers are aggregated in the form of “balances”, constructed as a 
difference between the percentage of positive responses and the negative ones. Thus, 
balances are the difference between positive and negative answering options, 
measured as percentage points of total answers. In particular, if a question has three 
alternative options, “positive” (“up”, “more”, “more than sufficient”, “good”, “too 
large”, “increase”, “improve”, etc.), “neutral” (“unchanged”, “as much”, 
“sufficient”, “satisfactory”, “adequate”, etc.) and “negative” (“down”, “less”, “not 
sufficient”, “too small”, “decline”, etc.) - calling P, E and M (with P+E+M=100) the 
percentages of respondents having chosen respectively the option positive, neutral, 
and negative -  the balance is calculated as 

B = P – M. 
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Therefore the extreme values are achieved either if all respondent answers are 
positive (P=100%), then B=+100%, or if all respondent answers are negative 
(M=100%), then B=-100%. 

In the case of questions with six options, i.e. the three options above plus “very 
positive” (“got/get a lot better”, “very much higher”, “increase sharply”, etc.), “very 
negative” (“got/get a lot worse”, “very unfavourable”, “fall sharply”, etc.) and 
“don’t know”, the balances are calculated on the basis of weighted averages. If P, E 
and M have the same meaning as in the previous paragraph, while PP denotes the 
percentage of respondents having chosen the option “very positive”, MM the 
percentage of respondents having chosen the option “very negative” and N is the 
percentage of respondents without any opinion (so that PP+P+E+M+MM+N=100), 
balances are calculated as 

B = (PP + ½P) − (½M + MM) 

It is clear from the expressions above that balance values range from -100, when all 
respondents choose the negative option (or the most negative one in the case of five-
option questions) to +100, when all respondents choose the positive (or the most 
positive) option. 

The balance series are then used to build composite indicators. Each confidence 
indicator is calculated as the simple arithmetic average of the (seasonally adjusted) 
balances of answers to specific questions chosen from the full set of questions in 
each individual survey6.  

These indicators provide information on the economic developments in the aforesaid 
different economic sectors. As mentioned before, the results for the five surveyed 
sectors are aggregated into the Economic Sentiment Indicator, whose purpose is 
tracking the movements of the EU economy as a whole. The Economic Sentiment 
Indicator is made up of the 15 individual components of the previously described 
confidence indicators. Different weights are given to the different sectors for the 
computation of the composite indicator: 

• Industry: 40% 

• Services: 30% 

• Consumers: 20% 

• Construction: 5% 

• Retail trade: 5% 

ESI is standardized so that values greater than 100 indicate an above-average 
economic sentiment, whereas values below 100 indicate a below-average position. 
Assuming approximate normality, the imposed standard deviation of 10 implies that 
in about 68% of the cases the ESI will be within the range 90-110. 

                                                            
6 The Joint Harmonised EU Programme of Business and Consumer Surveys,  User Guide 
(updated 4 July 2007), p.16. 
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3. Correlation Analysis 

In this paragraph we discuss the results of the correlation analysis between the local 
stock exchange index and the local confidence indicators for each single country of 
the sample. 

As a first step we analysed the contemporaneous correlation (i.e. both the indicators’ 
series taken at current values, t0). 

As a second step, we carried out the cross-lagged correlation between the aforesaid 
indices. We chose to take a maximum lag of 12 months (i.e. 1 year) because 
financial markets tend to incorporate all available information quickly. That is why, 
to the scope of the present research, we had considered useless the application of 
larger lags.   

In general, we found out significant positive contemporaneous correlations between 
the local stock indices and several confidence indicators in many countries of our 
sample. In particular, the contemporaneous correlations between the local stock 
exchange index and the Economic Sentiment Indicator in France, Italy, Germany 
and UK take, respectively, values equal to 0.55, 0.46, 0.44, and 0.31. The correlation 
of the stock index with the Industrial Confidence Indicator, in the same countries, 
shows the following figures: 0.46, 0.37, 0.33, 0.13. The Consumer Confidence 
Indicator’s correlation coefficients, in the same countries, take the values: 0.54, 
0.26, 0.30, 0.20.  

The cross correlation analysis shows, in general, a higher (positive) correlation 
between the contemporaneous series (i.e. both taken at t0) then between the lagged 
series. This result is consistent with the hypothesis that the financial markets are 
usually quite efficient in taking immediately into account the available information. 
We carried out the cross-lagged correlation analysis for all indicators and for all the 
countries of the sample. However, in order to avoid encumbering the present 
working paper, we reported in the Appendix.A) only the UK lagged correlation test 
between the stock index and the lagged Retail sentiment indicator as an example of 
the few cases where the cross-lagged correlations showed significantly different 
results with respect to the contemporaneous correlations. Actually, only in five cases 
out of the forty-two tests overall carried out, the lagged sentiment indicators showed 
a correlation higher than that of the contemporaneous ones. In particular, three of 
these cases were related to the building confidence indicators.  

 

United Kingdom 

The following correlation matrix7 for the UK shows, in particular, significant 
positive correlations between the stock exchange index (FTSE) and the Economic 
                                                            
7 In the correlation matrix for UK as well as for the other countries of our sample, the first 
indicator is the financial market indicator (FTSE for UK), _esi is the Economic Sentiment 
Indicator, _indu is the Industrial Confidence Indicator, _serv is the Service Confidence 
Indicator, _cons is the Consumer Confidence Indicator, _reta is the Retail Confidence 
Indicator and _buil is the Building (Construction) Confidence Indicator. We used Stata as 
statistical software.   
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Sentiment Indicator as well as between the FTSE and both the Service Confidence 
Indicator (corr=0.28)8 and the Consumer Confidence Index (0.20). In general, the 
correlation coefficients between the UK stock index and the confidence indicators 
are in the range 0.13-0.31, which overall suggests a certain degree of correlation 
between the changes in  the equity prices and the variation of the economic 
operators’ sentiment.   

The analysis of the cross-lagged correlations between the financial market index and 
the   confidence indicators (we considered maximum 12 lags) shows that the highest 
correlation values are related when both series are taken at t0 (contemporaneous 
values). For the UK, the only exception is the Retail Confidence Indicator, where the 
highest correlation is that between the current value of the stock market index and 
the t-9 lagged retail confidence indicator (correlation coefficient equal to 0.32; see 
Appendix A).   

 

Spain 

The highest contemporaneous correlation values for Spain, are between the stock 
exchange index and the Economic Sentiment Indicator (s_esi, corr=0.22) and the 
Consumer Confidence Indicator (s_cons, corr=0.27). The third highest correlation is 
with the Industrial Confidence Index equal to 0.17. The other correlations are 
negligible, assuming values close to zero.  

The cross-lagged correlation analysis does not show higher correlation coefficients, 
with the exception of the lagged building confidence indicator which shows a light 
correlations for some lags (the lags t-1,  t-2  , t-3 ,  t-5  and  t-9   show coefficients between 
0.13 and 0.15).        

 
                                                            
8 Note that the first column shows the correlations between the stock market index and the 
different confidence indicators. 

correlate uk_r_ftse_ma u_esi_pro u_indu_cof_pro u_serv_cof_pro u_cons_cof_pro  
u_reta_cof_pro u_buil_cof_pro 

(obs=107) 

             | uk_ftse    u_esi  u_indu   u_serv  u_cons  u_reta  u_buil 

---------------------------------------------------------------------------- 

uk_r_ftse_ma |   1.0000 

u_esi_pro    |   0.3144   1.0000 

u_indu       |   0.1278   0.7497   1.0000 

u_serv       |   0.2786   0.5754   0.1861   1.0000 

u_cons       |   0.1987   0.2568   0.1277   0.1885   1.0000 

u_reta       |   0.1342   0.2293   0.1709   0.1194   0.3852   1.0000 

u_buil_      |   0.1753   0.2121   0.0289   0.0975   0.1659   0.0349   1.0000 
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Romania 

As far as the Romanian case is concerning, the below correlation matrix shows 
significant positive correlation coefficients between the stock market index and the 
Economic Sentiment Indicator (correlation coeff. 0.29) as well as with the 
Consumer Confidence Indicator (coeff. 0.32). The other correlation coefficients 
between the stock index and the sentiment indicators take values in the range  0.11-
0.16. Also in this case, the cross-lagged correlations do not show different results, 
with the exception of the Building Confidence Indicator (BCI), where the lag t-8 
shows a higher correlation coefficient (corr.coeff. t-8 =0.28).  

correlate s_r_smsi_ma s_esi_pro s_indu_cof_pro s_serv_cof_pro s_cons_cof_pro  
s_reta_cof_pro s_buil_cof_pro 

(obs=107) 

               s_r_smsi s_esi_~o s_indu~o s_serv~o s_cons~o s_reta~o s_buil~o 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

 s_r_smsi_ma |   1.0000 

   s_esi_pro |   0.2181   1.0000 

s_indu_cof~o |   0.1748   0.6467   1.0000 

s_serv_cof~o |   0.0894   0.5503   0.1534   1.0000 

s_cons_cof~o |   0.2683   0.4590   0.2502   0.1819   1.0000 

s_reta_cof~o |   0.0024   0.3558   0.1549   0.5050   0.2666   1.0000 

s_buil_cof~o |   0.0864   0.0440   0.0212  -0.0571   0.1395   0.0207   1.0000 

correlate r_r_betc_ma r_esi_pro r_indu_cof_pro r_serv_cof_pro r_cons_cof_pro  
r_reta_cof_pro r_buil_cof_pro 

(obs=107) 

             | r_r_betc r_esi_~o r_indu~o r_serv~o r_cons~o r_reta~o r_buil~o 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

 r_r_betc_ma |   1.0000 

   r_esi_pro |   0.2920   1.0000 

r_indu_cof~o |   0.1133   0.5494   1.0000 

r_serv_cof~o |   0.1587   0.6902   0.2799   1.0000 

r_cons_cof~o |   0.3251   0.3782   0.0434   0.1226   1.0000 

r_reta_cof~o |   0.1492   0.3995   0.2146   0.4511   0.1729   1.0000 

r_buil_cof~o |   0.1196   0.1043   0.4809   0.0626   0.0062   0.1297   1.0000 
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Italy 

The Italian case highlights significant positive correlations between the Italian 
financial market index (FTSEMIB) and the confidence indices, as it can be seen in 
the below correlation matrix. With the exception of the Building Confidence Index, 
where the correlation is close to zero, the correlation coefficients are in the range 
0.26-0.46. The highest correlation coefficient (0.46) is that one related to the 
Economic Sentiment Indicator.  

The cross-lagged correlation analysis confirms that, in general, the highest 
correlation is that recorded by taking both time series at t0. 

 

Germany 

In Germany we also register significant positive correlations between the stock 
market index (DAX) and several confidence indicators. These are in particular the 
cases of the Economic Sentiment Indicator (corr.coeff. 0.44), the Industrial 
Confidence Index (corr.coeff. 0.33), the Consumer Confidence Index (0.38) and the 
Services Confidence Index (0.28). The correlation analysis referred to the lagged 
indicators, in general, do not exhibit higher coefficients. Only the  Industrial 
Confidence Indicator shows a slightly larger coefficient for the t-9 lag (t-9 corr.coeff. 
0.38).  

correlate i_r_ftitlms_ma i_esi_pro i_indu_cof_pro i_serv_cof_pro i_cons_cof_pro  
i_reta_cof_pro i_buil_cof_pro 

(obs=107) 

             | i_r_ft~a i_esi_~o i_indu~o i_serv~o i_cons~o i_reta~o i_buil~o 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

i_r_ftitlm~a |   1.0000 

   i_esi_pro |   0.4597   1.0000 

i_indu_cof~o |   0.3696   0.5568   1.0000 

i_serv_cof~o |   0.3122   0.5819   0.4287   1.0000 

i_cons_cof~o |   0.2585   0.5328   0.2729   0.3247   1.0000 

i_reta_cof~o |   0.2722   0.3239   0.3826   0.1234   0.2344   1.0000 

i_buil_cof~o |   0.0397   0.1076  -0.0122   0.1322   0.1380   0.2152   1.0000 

correlate g_r_gdaxhi_ma g_esi_pro g_indu_cof_pro g_serv_cof_pro g_cons_cof_pro  
g_reta_cof_pro g_buil_cof_pro 

(obs=107) 

             | g_r_gdax  g_esi_~o g_indu~o g_serv~o g_cons~o g_reta~o g_buil 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

g_r_gdaxhi~a |   1.0000 

   g_esi_pro |   0.4415   1.0000 

g_indu_cof~o |   0.3354   0.7095   1.0000 

g_serv_cof~o |   0.2809   0.6768   0.4297   1.0000 

g_cons_cof~o |   0.3028   0.6958   0.4141   0.4535   1.0000 

g_reta_cof~o |   0.0407   0.2901   0.3311   0.1769   0.1867   1.0000 

g_buil_cof~o |  -0.0557   0.1191   0.4325   0.2126   0.1978   0.2587   1.0000 
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France 

Amazing results come out from the correlation analysis in the French case. With the 
exception of the Retail Confidence Indicator, all the other confidence indicators 
show important correlations with the French stock market index (CAC). In 
particular, we emphasise the correlations with the Economic Sentiment Indicator 
(correlation coefficient 0.55), the Consumer Confidence Indicator (corr.coeff. 0.54) 
and the Industrial Indicator (corr.coeff. 0.46). Also in this case, the lagged 
correlations do not show significant higher coefficients. 

 

Bulgaria 

In the Bulgarian case we found out less stronger correlations, but not negligible. The 
highest contemporaneous correlations are those between the stock index and the 
Consumer Confidence Indicator as well as with the Industrial Confidence Indicator 
(both correlations are around 0.23). The correlation with the Economic Sentiment 
Indicator is lower (coeff.corr. 0.18) even if not so close to zero. 

The leaded and lagged correlations, in general, do not bring to different conclusions, 
with the only exception of the Building Confidence Indicator where the t+9 lead 
shows a correlation coefficient equal to 0.31 (while the t0 correlation was 
negligible).    

 

correlate  f_r_cac_ma  f_esi_pro f_indu_cof_pro f_serv_cof_pro f_cons_cof_pro  
f_reta_cof_pro f_buil_cof_pro 

(obs=107) 

             | f_r_ca~a f_esi_~o f_indu~o f_serv~o f_cons~o f_reta~o f_buil~o 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

  f_r_cac_ma |   1.0000 

   f_esi_pro |   0.5509   1.0000 

f_indu_cof~o |   0.4604   0.6108   1.0000 

f_serv_cof~o |   0.3349   0.5759   0.2806   1.0000 

f_cons_cof~o |   0.5365   0.6238   0.3425   0.4627   1.0000 

f_reta_cof~o |   0.0833   0.3766   0.1629   0.1480   0.1874   1.0000 

f_buil_cof~o |   0.3344   0.3163   0.2637   0.4135   0.2789  -0.0113   1.0000 

correlate  b_r_sofix_ma b_esi_pro b_indu_cof_pro b_serv_cof_pro b_cons_cof_pro 
b_reta_cof_pro b_buil_cof_pro 

(obs=107) 

 

             | b_r_sofix  b_esi_p  b_indu~  b_serv~ b_cons~  b_reta  b_buil~ 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

b_r_sofix_ma |   1.0000 

   b_esi_pro |   0.1775   1.0000 

b_indu_cof~o |   0.2297   0.4849   1.0000 

b_serv_cof~o |   0.0319   0.6680   0.2372   1.0000 

b_cons_cof~o |   0.2314   0.5867   0.2670   0.2829   1.0000 

b_reta_cof~o |   0.0470   0.1483   0.1599   0.0954  -0.0258   1.0000 

b_buil_cof~o |   0.0360   0.1466   0.0455   0.0902  -0.0767  -0.1605   1.0000 
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4. Unit Root Test  

Since we are using first-differenced data, it is likely that the variables are 
“stationary”. Nevertheless, we used the Dickey-Fuller in order to test for a unit root 
in the time series patterns. The test was applied including an intercept but without 
trend variable (since we are using first differences). We implemented the DF and 
ADF test with 12-months lagged dependent variables. For each country we tested 
the stock market index, the Consumer Confidence Indicator, the Economic 
Sentiment Indicator and the Indicator which had the highest correlation coefficient, 
besides the aforesaid indicators. In general, we found out that the null hypothesis of 
a unit root can be rejected at five percent significance level for current and lagged 
indicators.  

For illustrative purposes, we reported in the Appendix B) the DF/ADF test for UK 
related to the Stock market index (UKRFTSEMA), the Economic Sentiment 
Indicator (UESIPRO). 

5. Granger Causality Test 

In the application of Granger test we ask the question: Is it the stock market that 
“causes” the sentiment indicators or is it the sentiment indicators that “cause” the 
stock market. The test involves estimating the following pair of regression: 

∑ ∑
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1
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1

δλ         (2) 

where it is assumed that the disturbances tu1  and tu2  are uncorrelated. 

Equation 1 postulates that the current iR (return on relevant Stock Market Index) is 
related to it’s past values as well as that of PCI (Processed Confidence Index) and 
equation 2 presumes a similar behaviour for PCI . If, the estimated coefficients on 
the lagged PCI  in eq. 1 are statistically different from zero as a group (i.e., 

∑ ≠ 0iα ) and the set of estimated coefficients on the lagged R in eq. 2 is not 

statistically different from zero (i.e., 0=∑ jδ ), then an unidirectional causality 

from PCI  to R is suggested. On the other hand, if the set of lagged 

PCI coefficients in eq. 1 is not statistically different from zero (i.e., ∑ = 0iα ) and 

the set of the lagged R coefficients in eq.2 is statistically different from zero (i.e., 

0≠∑ jδ ), then the unidirectional causality from R to PCI  is in place. If the sets 

of R and PCI  coefficients are statistically different from zero in both regressions, 
then a feedback or bilateral causality exists. At the end, independence is implied 
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when the set of R and PCI  coefficients are not statistically significant in both 
regressions. 

The practical steps (Gujarati, 2003, p. 698) in implementing the Granger causality 
test consist of: 

1. Regress current R on all lagged R terms, but do not include the lagged PCI  
variable in this regression. From this restricted regression obtain the restricted 
residual sum of squires, RRSS . 

2. Run the regression including the lagged PCI  terms. From this regression is 
obtained the unrestricted residual sum of squires, URRSS . 

3. The null hypothesis is ∑ == 00 iH α , that is, lagged PCI  terms do not belong 

to the regression. 

4. To test this hypothesis is applied F  test: 

( )
( )kn/RSS

m/RSSRSS
F

UR

URR

−
−

=  

which follows the F  distribution with m  and ( )kn − degrees of freedom. In the 
above test m  is equal to the lagged PCI  terms and k  is the number of parameters 
estimated in the unrestricted regression. Steps 1 to 4 can be repeated to test the eq. 2 
that is whether R causes PCI . 

When reviewing the overall Granger causality test results, for illustrative purposes, 
we may form two groups of countries. A first group, in which the direction of 
causality goes, in general, from the stock market to the sentiment indicators and a 
second one, in which the direction of causality runs from the sentiment indicators to 
stock market. 

In some countries the test results are not completely unequivocal, so that the criteria 
for an inclusion of a country in one of the two groups is based on the principle of 
dominance. 

In the first group of countries, we may include Spain, Germany and UK, where the 
stock index, appears, in general, to be a leading indicator with respect to the 
sentiment indicators. 

In the table below, we report the results for Spain, which seems to be a very 
interesting case. Here the null hypothesis that the stock market does not cause the 
sentiment indicators is rejected for all the six sentiment indicators and for all lags at 
a 5% p-value. Though, at the same time, the alternative null hypothesis that the 
sentiment indicators do not cause the Spanish stock market index is rejected in four 
cases out of six, with the exception of Economic Sentiment Indicator (ESI) and of 
the Consumer Confidence Indicator. For these two indicators, it can not be ruled out 
the hypothesis that they do not cause the equity index.  
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Table 1 
Null Hypothesis that the Spanish Stock Market Index (SMSI) Does Not Cause Sentiment Indicators and 

Vice-Versa 

Spain 
Lags: 1 Lags: 2 Lags: 4 Lags: 6  

F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability  

SMSI_MA not 
cause   3.05127 0.08366 2.01432 0.13879 1.16252 0.33241 1.44688 0.206 R 

ESI not cause   1.79918 0.18276 3.45361 0.03545 1.16252 0.33241 1.41735 0.21696 A 
SMSI_MA  not  
cause 2.24003 0.13754 1.27 0.28532 1.64989 0.16827 1.01049 0.42378 R 

INDU_COF not 
cause 1.77204 0.18607 1.70479 0.18705 0.9588 0.43394 1.55505 0.16988 R 

SMSI_MA  not 
cause 0.17908 0.67305 2.23439 0.11238 1.1829 0.32343 1.66308 0.13956 R 

CONS_COF not 
cause 5.19559 0.02471 3.13615 0.04775 2.27071 0.06735 2.24952 0.0457 A 

SMSI_MA not 
cause  0.68067 0.41126 0.35312 0.70337 0.72674 0.57586 0.60341 0.7269 R 

RETA_COF not 
cause 0.00264 0.9591 0.25369 0.77643 0.15392 0.9608 0.28504 0.94263 R 

SMSI_MA not 
cause 0.89938 0.34517 1.65865 0.19559 1.99521 0.10156 1.55251 0.17066 R 

SERV_COF not 
cause 0.02006 0.88764 0.76304 0.46894 0.63614 0.63798 0.43473 0.85384 R 

SMSI_MA  not 
cause 0.59097 0.4438 0.53023 0.59011 1.08856 0.36677 0.74486 0.61504 R 

BUIL_COF not 
cause 2.02108 0.15815 1.34372 0.26554 1.05786 0.38186 1.26497 0.28179 R 

Table 2 
Null Hypothesis that the German Stock Market Index (GDAXHI) Does Not Cause Sentiment Indicators 

and Vice-Versa 

Germany 
Lags: 1 Lags: 2 Lags: 4 Lags: 6  

F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability  

GDAXHI not 
cause 3.68168 0.05778 2.09876 0.12798 1.50494 0.20703 1.60582 0.15496 R 

ESI not cause 4.22246 0.04242 4.97733 0.0087 2.25217 0.06925 1.87746 0.09356 A 
GDAXHI not 
cause  7.08232 0.00903 5.67926 0.00461 3.98174 0.00499 4.04703 0.00125 A 

INDU_CO not 
cause 0.21525 0.64366 0.92981 0.39801 0.81095 0.52126 0.90596 0.4945 R 

GDAXHI not 
cause   3.59092 0.0609 6.71258 0.00184 2.86648 0.02734 1.8029 0.10766 A 

CONS_CO not 
cause 0.24421 0.62223 1.20266 0.3047 1.2556 0.29305 1.4314 0.21169 R 

GDAXHI  not 
cause 0.33998 0.56111 0.04404 0.95694 1.20797 0.31266 2.80464 0.01522 R 

SERV_CO not 
cause 5.82014 0.01761 4.43838 0.01423 3.31059 0.01388 2.35182 0.0374 A 

GDAXHI not 
cause 3.60253 0.06049 1.97777 0.14375 1.12344 0.35021 0.98695 0.43911 R 

RETA_CO not 
cause 0.01127 0.91566 1.52972 0.22162 3.23436 0.0156 2.36007 0.03679 A 

GDAXHI not 
cause  1.75506 0.18817 1.08559 0.34165 1.46395 0.21939 0.87505 0.51666 R 

BUIL_CO not 
cause 0.3524 0.55406 0.23554 0.79058 0.56649 0.68756 0.44634 0.84574 R 
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In the German case, the null hypothesis that the German stock market does not cause 
the sentiment indicators is rejected for four indicators out of six, with the exception 
of the Industry and the Consumer confidence indicators. On the other hand, three 
sentiment indicators (Industry, Consumer and Building confidence indicators) 
appear to Granger-cause the financial index, DAX, for some of the lags here 
selected. 

The UK is somehow a border line case (see Tab.3 below), having in three cases the 
sentiment indicators caused by the stock index and in other three cases the opposite. 
In fact, the stock market does not cause the ESI, the Industry Confidence Indicator 
and the Retail Confidence Indicator. At the same time, it can not be rejected the 
hypothesis that the Industry, Consumer and Services confidence indicators cause the 
equity market changes. 

Table 3 
Null Hypothesis that the UK Stock Market Index (FTSE) Does Not Cause Sentiment 

Indicators and Vice-Versa 

UK 
Lags: 1 Lags: 2 Lags: 4 Lags: 6  

F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability  

FTSE not 
cause  5.96694 0.01628 1.58612 0.20983 2.68341 0.03611 2.61687 0.02213 A 

ESI not 
cause 5.61147 0.01971 7.57028 0.00087 2.88062 0.02676 2.48532 0.02873 A 

FTSE not 
cause 7.77657 0.00631 4.51777 0.01323 5.39198 0.00059 3.49304 0.00381 A 

INDU_CO 
not cause 5.09368 0.02612 4.40292 0.0147 1.83208 0.12913 1.68654 0.13366 R 

FTSE not 
cause  2.89656 0.09179 1.44237 0.24124 1.16702 0.33041 1.58658 0.16047 R 

CONS_CO 
not cause  0.42787 0.51449 3.05518 0.05154 1.94537 0.10932 1.61705 0.15182 R 

FTSE not 
cause  0.80341 0.37217 0.6249 0.53739 2.59933 0.04102 5.39062 8.80E-05 R 

SERV_CO 
not cause 0.00088 0.97636 1.29384 0.27877 1.00065 0.4113 1.41545 0.21769 R 

FTSE not 
cause  6.90769 0.00989 4.56537 0.01267 2.41734 0.05402 2.1391 0.05666 A 

RETA_CO 
not cause 2.35934 0.1276 2.8894 0.06027 4.29066 0.00312 3.65096 0.00278 A 

FTSE not 
cause  0.57929 0.44833 0.94094 0.39369 1.84621 0.12649 1.50845 0.18469 R 

BUIL_CO 
not cause 0.04773 0.8275 6.1645 0.00299 2.97061 0.02333 3.7761 0.00216 A 

 

In the second group (i.e. the countries where the sentiment indicators’ variations 
precede, in general, the stock index’s changes) we include Italy, France, Romania 
and Bulgaria. 

In Italy, the null hypothesis that the stock market does not cause sentiment indicators 
is accepted for all sentiment indicators with the exception of the Building 
Confidence Indicator. The reverse hypothesis, that is that the sentiment indicators do 
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not cause the stock market, is rejected for all six sentiment indicators, including the 
building confidence indicator (see Table 4). 

Table 4 
Null Hypothesis that the Italian Stock Market Index (FTILMS) Does Not Cause 

Sentiment Indicators and Vice-Versa 

Italy 
Lags: 1 Lags: 2 Lags: 4 Lags: 6  

F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability  

FTITLMS 
not cause  8.78782 0.00377 4.48125 0.01368 2.89435 0.0262 2.6562 0.02046 A 

ESI not 
cause 0.00529 0.94218 0.09216 0.91203 1.86783 0.12254 2.33473 0.03867 R 

FTITLMS 
not cause   5.4665 0.02132 2.97668 0.0555 3.39215 0.01226 2.62292 0.02187 A 

INDU_CO 
not cause 

  
0.16198 0.68818 0.70297 0.49754 0.76484 0.55075 1.11498 0.3602 R 

FTITLMS 
not cause  5.53029 0.02059 3.8421 0.02468 2.76867 0.03172 5.15599 0.00014 A 

CONS_CO 
not cause 0.96792 0.3275 0.75951 0.47058 1.77056 0.14127 1.99731 0.07447 R 

FTITLMS 
not cause 18.4372 4.00E-05 9.10496 0.00023 6.33173 0.00015 5.45678 7.70E-05 A 

SERV_CO 
not cause 0.3755 0.54137 0.08489 0.91868 0.18265 0.94688 0.12018 0.99372 R 

FTITLMS 
not cause 5.30219 0.02331 5.75198 0.00432 3.53902 0.0098 4.85344 0.00025 A 

RETA_CO 
not cause 0.70388 0.40343 2.02363 0.13755 3.86023 0.006 2.25077 0.04559 R 

FTITLMS 
not cause  0.95689 0.33026 1.55281 0.21671 1.94885 0.10876 1.87898 0.09329 R 

BUIL_CO 
not cause 1.5026 0.22307 0.94365 0.39264 1.11614 0.35362 0.37747 0.89156 R 

 

France does not differ significantly from Italy (see Table 5). For all the six sentiment 
indicators is rejected the null hypothesis that they do not cause the first differences 
(returns) of the French stock index, CAC.  On the other hand, the table below shows 
that is rejected the possibility that the index CAC do not cause the Consumer 
confidence indicator. 

Both in Bulgaria and Romania there is a strong evidence that the causal nexus runs 
from the sentiment indicators to the stock market indices. 

The following Table 6 shows that most Romanian sentiment indicators cause the 
Romanian stock market index. However, there are two cases in which stock index 
Granger-causes the sentiment indicators (the Consumer confidence and Building 
confidence indicators). 
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Table 5 
Null Hypothesis that the French Stock Market Index (CAC) Does Not Cause 

Sentiment Indicators and Vice-Versa 

France 
Lags: 1 Lags: 2 Lags: 4 Lags: 6  

F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability  

CAC not cause  6.92748 0.00979 3.89108 0.02359 2.50615 0.04724 1.86468 0.09585 A
ESI not cause 1.65126 0.20167 0.98384 0.37746 1.61607 0.17666 1.19458 0.31671 R
CAC not cause  9.62122 0.00248 5.48434 0.0055 3.85894 0.00601 3.06124 0.00909 A
INDU_CO not 
cause 0.09931 0.7533 0.03976 0.96103 0.61868 0.65029 0.30897 0.93075 R

CAC not cause  1.0489 0.30816 0.94307 0.39287 1.55168 0.19371 2.82382 0.01464 R
CONS_CO not 
cause 0.1198 0.72995 0.48646 0.61625 0.43491 0.78308 0.43965 0.85042 R

CAC not cause 6.98815 0.00949 3.58631 0.03132 3.66736 0.00805 3.5573 0.00335 A
SERV_CO not 
cause 1.85611 0.17605 0.55053 0.57838 0.72453 0.57734 1.45209 0.20412 R

CAC not cause  4.04911 0.04681 3.26729 0.04222 2.38077 0.05708 1.89839 0.08992 A
RETA_CO not 
cause 0.12231 0.72726 0.15417 0.85733 0.34338 0.84801 0.91415 0.48872 R

CAC not cause  4.71723 0.03216 3.56681 0.03189 2.14737 0.081 2.12345 0.05841 A
BUIL_CO not cause 0.77905 0.37949 0.76419 0.46841 0.63606 0.63803 0.78356 0.58507 R

Table 6 
Null Hypothesis that Romanian Stock Market Index (BETC) Does Not Cause 

Sentiment Indicators and Vice-Versa 

Romania 
Lags: 1 Lags: 2 Lags: 4 Lags: 6  

F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability  

BETC not 
cause  10.0113 0.00205  4.02585  0.02082  3.22001  0.01594  2.19125  0.05120 A 

ESI not 
cause 1.14807 0.28646  0.57094  0.56683  0.62227  0.64775  1.58207  0.16178 R 

BETC not 
cause  20.6545 1.50E-05  9.23528  0.00021  8.15719  1.1E-05  5.03906  0.00017 A 

INDU_CO 
not cause 0.90437 0.34384  0.51675  0.59804  0.68494  0.60413  1.29350  0.26856 R 

BETC not 
cause  1.1183 0.29276  1.64038  0.19908  1.07123  0.37522  0.70970  0.64264 R 

CONS_CO 
not cause 1.82604 0.17956  1.01445  0.36630  0.52042  0.72092  1.17554  0.32672 R 

BETC not 
cause  5.73468 0.01844  2.94014  0.05744  4.08374  0.00427  3.98970  0.00141 A 

SERV_CO 
not cause 0.62967 0.4293  1.10779  0.33431  1.20522  0.31383  1.87370  0.09423 R 

BETC not 
cause  9.768 0.00231  5.48193  0.00551  4.44627  0.00246  3.56270  0.00332 A 

RETA_CO 
not cause 1.10134 0.29643  1.72870  0.18278  1.13334  0.34563  1.38767  0.22849 R 

BETC not 
cause  0.59209 0.44337  0.48404  0.61773  0.52783  0.71553  0.29201  0.93927 R 

BUIL_CO 
not cause 0.00069 0.9791  0.00638  0.99364  1.08208  0.36991  0.82848  0.55100 R 

 

We find a similar pattern in Bulgaria, which it can be not unexpected, considering 
the similar recent economic history of these two countries. The only difference is 
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that the null hypothesis that the SOFIX, the stock index, does not cause the building 
confidence is somehow weaker than for the Romanian stock index, BETC.  

Table 7 
Null Hypothesis that Bulgarian Stock Market Index (SOFIX) Does Not Cause 

Sentiment Indicators and Vice-Versa 

Bulgaria 
Lags: 1 Lags: 2 Lags: 4 Lags: 6  

F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability F-
Statistic Probability F-

Statistic Probability  

SOFIX not 
cause  5.60282 0.0198  5.85356  0.00394  4.17394  0.00372  2.73407  0.01752 A 

ESI not 
cause 0.00078 0.97776  0.08146  0.92183  0.36693  0.83163  0.32345  0.92309 R 

SOFIX not 
cause 10.5483 0.00157  5.35812  0.00616  3.26530  0.01488  2.90512  0.01244 A 

INDU_CO 
not cause 0.07671 0.78237  0.09808  0.90666  0.30994  0.87069  0.50836  0.80053 R 

SOFIX not 
cause  1.8945 0.17168  1.35501  0.26264  1.85428  0.12500  1.31592  0.25852 R 

CONS_CO 
not cause 1.99641 0.16069  1.16230  0.31696  0.99617  0.41368  0.78890  0.58098 R 

SOFIX not 
cause  2.96725 0.08797 3.48111 0.03455 2.64132 0.03849 1.77956 0.11247 A 

SERV_CO 
not cause 0.53652 0.46554 0.4304 0.65145 0.12748 0.97213 0.14478 0.98963 R 

SOFIX not 
cause  15.0143 0.00019 7.57971 0.00086 4.98103 0.0011 4.30079 0.00075 A 

RETA_CO 
not cause 1.73894 0.1902 0.67602 0.51094 0.94167 0.44347 0.57523 0.74908 R 

SOFIX not 
cause  0.25475 0.61483 2.09982 0.12785 2.40658 0.0549 2.18161 0.05217 R 

BUIL_CO 
not cause 1.24438 0.26722 0.75442 0.47294 0.40822 0.80232 0.24145 0.96151 R 

 

6. Conclusions 

In this paper we analyzed the possible correlations between the six sentiment 
indicators elaborated by the European Commission and the stock market indices in 
seven EU countries (UK, France, Italy, Spain, Germany, Bulgaria and Romania). 
The sentiment indicators are built by carrying on surveys in the following sectors: 
consumers, industry, manufacturing, construction, retail trade and services, plus an 
Economic Sentiment Indicator (ESI) that is composite indicator of the overall 
sentiment of the economy, calculated as a weighted average of the aforesaid 
indicators.  

We found out a significant positive correlation between the stock market index and 
several sentiment indicators. In particular, in the seven countries of our sample the 
ESI and the Consumer Confidence Indicator (CCI) were always present among the 
first two or three relevant indicators, ranked in term of highest correlation 
coefficients. Also the Industrial Confidence Indicator (ICI) resulted in having a 
significant positive correlation in most of the sample’s countries.  
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With reference to the Granger causality analysis, in these conclusive remark, we 
want to highlight, as a first step, the results about the aforesaid sentiment indicators 
(ESI, CCI and ICI), which the correlation analysis highlighted as particularly 
significant in most of the countries. 

 First, we focus on the Consumer Confidence Indicator, given also the fact that most 
of the economic literature in this field deals with this sentiment indicator. The null 
hypothesis that “the stock market index does not cause the CCI” (i.e. the stock index 
Granger-causes the CCI) is accepted only in the cases of Germany and Italy. The 
alternative null hypothesis that “the CCI does not cause the stock market” is 
accepted only in the case of Spain. In all the other five countries the hypothesis is 
rejected. Therefore, for Germany and Italy it can be stated that there is unambiguous 
statistical evidence that the Granger causality runs, in the short term9, from the 
Consumer Confidence Indicator to the stock market index. The opposite case is that 
of Spain where there is empirical support that the stock market index Granger-
causes the CCI. In all the other four countries (UK, France, Bulgaria and Romania) 
there is not a univocal evidence of the causal nexus.   

As far as the Industrial Confidence Indicator is concerned, in all countries except 
Spain the hypothesis that “the stock market index does not Granger cause the ICI” is 
accepted and, at the same time, is rejected the alternative hypothesis that the ICI 
does not cause the stock market index. This means that in six out of the seven 
countries of our sample the changes in the sentiment of the industrial operators 
anticipate the variations of the equity market index. This result is interesting, 
because the equity markets, to some extent, seem to follow the fundamentals of the 
economy which are reflected in the industry surveys. 

With reference to the Economic Sentiment Indicator (ESI), which we recall is a 
weighted composite indicator reflecting the sentiment of all the economic sectors 
(consumers, entrepreneurs, builders etc.) covered by the EU surveys, in general, the 
causality direction seems to be from the ESI to the stock index10.  

As a second step, still dealing with the Granger test results, we have divided our 
sample in two groups of countries on the grounds of the overall behaviour of the six 
sentiment indicators with respect to the relative national stock index. 

In the first group, we have included the countries where there is a statistical 
evidence of the stock index Granger-causing the majority of the sentiment indicators 
(that is three or more indicators). In the second group, we have put the countries 
where the causality link from the market to the sentiment indicators appear to be 
weaker and, vice-versa, is higher the probability of a reverse causal relationship, i.e. 
from the sentiment indicators toward the stock indices. 

In particular, in the first group we have included: i) Spain, where the stock market 
index causes all the six confidence indicators; ii) Germany, where the stock market 

                                                            
9 One month to six months are the lags considered in the analysis.  
10 In the cases of Spain and Germany the results are not univocal: the hypothesis that the stock 
index does not cause the ESI is accepted only at a 10% p-value for 1 month lag (while in the 
other countries is accepted at a 5% level) and the alternative null hypothesis the ESI does not 
cause the stock index is accepted too.  



Jordan Jordanov, Marco Valentini – Stock Market Indices and Sentiment Indicators: ... 

21 

causes four confidence indicators, and iii) UK, border line case, with three 
confidence indicators out of six caused by the stock market index11. In the second 
group, instead, we have put those countries where the stock market causes only a 
few sentiment indicators, two confidence indicators in Bulgaria and Romania and 
only one in Italy and France.  

The alternative null hypothesis tested, that is if the sentiment indicators cause the 
stock market index, brings to interesting results as well. 

The null hypothesis that the sentiment indicators do not cause the stock market 
indices is rejected for four sentiment indicators in Spain and for three sentiment 
indicators both in Germany and UK, countries included in the first group (i.e. where 
most of the sentiment indicators cause the stock index). Spain appears to be a 
particular case, given the fact that four out of six sentiment indicators seem at the 
same time to cause and to be caused by the stock market, which suggests a sort of a 
mutual dependence. 

Though, more striking are the test results concerning the alternative hypothesis for 
the aforesaid second group of countries (Italy, France, Bulgaria and Romania). Here 
the null hypothesis that the sentiment indicators do not cause the stock market is 
rejected for all the six sentiment indicators. That is, the stock prices’ changes are 
preceded by the changes in the sentiment indicators. Thus, for the countries of the 
second group, the sentiment indicators appear to be leading indicators with respect 
to the local stock indices. 

We may only make some hypothesis about the possible explaining factors of such 
differences. One explanation could be the size of the stock market, which can be 
also seen as a proxy of a country’s financial development level. The less developed 
financial markets, like those of Bulgaria and Romania - given their relatively low 
grade of technical development and small size (i.e. they are “thin” markets) - could 
be unable to process quickly, and therefore to discount, the relevant market 
information available, either public or unofficial. The relatively low informational 
efficiency of these stock markets could explain why, in general, in these countries 
the stock indices movements follow the changes in the sentiment indicators. 

In fact, the market capitalization in Bulgaria and Romania as a percentage of the 
GDP, notwithstanding its growth in the last years  (from 2000 to 2007 it grew, 
respectively, from 5 to 55% and from 3 to 27%)12, is still lower then that of other 
more financially developed countries. Also the Italian stock market seems less 
developed then that of other western countries (Italy’s market capitalization as a 
percentage of the GDP grew from 39 to 70% in the period 2000-2007, but it is still 
lower than that of other western countries). Conversely, the French case does not 
seem to support this hypothesis, as the French market capitalization to the GDP is 
quite high (75% in 2000 and 109% in 2007). 

Under the aforesaid assumptions, in the first group (where the majority of sentiment 
indicators are caused by the financial market index) we would expect to find higher 
market capitalisation countries. In fact, we find in this group the UK and Spain 

                                                            
11  5% is the p-value here considered in order to accept or to reject the null hypotheses. 
12 Word Bank Statistics (http://web.worldbank.org/) 
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which have relatively large stock markets.13 Actually, in this group we find also 
Germany, which is characterized by a lower market capitalization (34% of GDP in 
2000 and 67% in 2007). In this case, however, the lower weight of the stock market 
reflects most likely the particular structure of the German financial system (where 
the bank lending plays a relevant role in the firms’ funding) than a lower level of 
financial development. 

Obviously, the financial market size cannot be the only explanation for the country 
differences in the interaction between the equity prices’ variations and the sentiment 
changes of the economic operators. Many other factors may have an impact on these 
performances. This suggests the need for further research on the issues raised in this 
work.  
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APPENDIX A: LEADS & LAGS CROSS-CORRELATION ANALYSIS 
Note: we report here only the case of the “UK Retail trade confidence indicator” as an 
example of the few cases where the correlation between the leaded/lagged indices was 
significantly different from the  correlation between the contemporaneous indices (i.e. at t0 ).  

UNITED KINGDOM 
Cross-correlation between the UK stock index and the retail trade confidence 

indicator 
xcorr uk_r_ftse_ma  u_reta_cof_pro,table lags(12) 

                 -1       0       1 

 LAG      CORR   [Cross-correlation] 

------------------------------------ 

-12      0.1449           |-        

-11     -0.0792           |         

-10      0.0323           |         

-9       0.3153           |--       

-8      -0.0457           |         

-7      -0.0839           |         

-6       0.0466           |         

-5       0.0004           |         

-4      -0.0531           |         

-3       0.0687           |         

-2      -0.1063           |         

-1      -0.0458           |         

0        0.1342           |-        

1        0.0521           |         

2       -0.0749           |         

3       -0.0398           |         

4        0.0371           |         

5        0.0349           |         

6        0.0422           |         

7        0.0411           |         

8        0.0614           |         

9        0.0407           |         

10      -0.0165           |         

11       0.0775           |         

12       0.0882           |  
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APPENDIX B:  ADF test applied to the series of the UK stock index and ESI 
Note: we reported the following  ADF test output as an example of all ADF tests ran in the 
analysis 

Unit root tests for variable UKRFTSEMA 
The Dickey-Fuller regressions include an intercept but not a trend 

****************************************************************************** 
 94 observations used in the estimation of all ADF regressions. 
 Sample period from 2004M2  to 2011M11 
****************************************************************************** 
        Test Statistic      LL           AIC           SBC           HQC 
 DF         -8.7350      163.1246      161.1246      158.5813      160.0973 
 ADF(1)     -7.5328      164.3186      161.3186      157.5036      159.7776 
 ADF(2)     -4.8407      166.0982      162.0982      157.0117      160.0436 
 ADF(3)     -3.7372      166.8687      161.8687      155.5105      159.3004 
 ADF(4)     -2.9792      167.8453      161.8453      154.2155      158.7634 
 ADF(5)     -3.2808      168.8735      161.8735      152.9720      158.2780 
 ADF(6)     -3.0329      168.8780      160.8780      150.7048      156.7688 
 ADF(7)     -2.9978      168.9730      159.9730      148.5281      155.3501 
 ADF(8)     -2.9485      169.0473      159.0473      146.3308      153.9108 
 ADF(9)     -3.2431      170.1366      159.1366      145.1484      153.4864 
 ADF(10)    -2.9903      170.1537      158.1537      142.8940      151.9899 
 ADF(11)    -3.1877      170.8516      157.8516      141.3202      151.1742 
 ADF(12)    -2.9013      170.8886      156.8886      139.0856      149.6975 
******************************************************************************  
95% critical value for the augmented Dickey-Fuller statistic =  -2.8922 
 LL  = Maximized log-likelihood      AIC = Akaike Information Criterion 
 SBC = Schwarz Bayesian Criterion    HQC = Hannan-Quinn Criterion 
 

Unit root tests for variable UESIPRO 
The Dickey-Fuller regressions include an intercept but not a trend 

******************************************************************************
 94 observations used in the estimation of all ADF regressions. 
 Sample period from 2004M2  to 2011M11 
****************************************************************************** 
        Test Statistic      LL           AIC           SBC           HQC 
 DF         -9.7145      179.1781      177.1781      174.6348      176.1508 
 ADF(1)     -5.0743      183.4478      180.4478      176.6329      178.9068 
 ADF(2)     -3.5183      186.7268      182.7268      177.6403      180.6722 
 ADF(3)     -3.3557      186.7470      181.7470      175.3887      179.1787 
 ADF(4)     -3.0452      186.7861      180.7861      173.1562      177.7042 
 ADF(5)     -3.1577      187.1834      180.1834      171.2818      176.5878 
 ADF(6)     -2.8747      187.2726      179.2726      169.0994      175.1634 
 ADF(7)     -3.3517      189.3117      180.3117      168.8669      175.6888 
 ADF(8)     -2.9427      189.5323      179.5323      166.8158      174.3958 
 ADF(9)     -2.9409      189.6640      178.6640      164.6759      173.0138 
 ADF(10)    -3.0447      190.0450      178.0450      162.7853      171.8812 
 ADF(11)    -3.6456      192.7498      179.7498      163.2184      173.0723 
 ADF(12)    -3.2543      192.8068      178.8068      161.0038      171.6157 
******************************************************************************  
95% critical value for the augmented Dickey-Fuller statistic =  -2.8922 
 LL  = Maximized log-likelihood      AIC = Akaike Information Criterion 
 SBC = Schwarz Bayesian Criterion    HQC = Hannan-Quinn Criterion 
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ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДИРЕКТНИЯ 
МАРКЕТИНГ ЧРЕЗ ПРЕДИКТИВНО МОДЕЛИРАНЕ 

 
Постоянният стремеж към привличането на нови и задържането на 
съществуващите клиенти не е нова маркетингова парадигма. 
Пазарната й реализация обаче в условия на относително висока 
честота на купуване на продукти и услугите, както и при относително 
ниски бариери пред потребителите за промяна на доставчик и 
продуктова марка е сериозно предизвикателство. В редица стопански 
сектори регистрирането, съхраняването и използването на 
информационни масиви със записи, идентифициращи пазарните 
субекти и тяхното поведение е съществена и неразделна част от 
бизнес операциите. В изследването е направен опит за компаративен 
анализ на класификационни модели и техники за предиктивно извличане 
на знания от клиентски бази данни и възможностите им за 
планирането на директни маркетингови кампании и по-конкретно, при 
избиране на „оптимален“ списък с целеви клиенти за непосредствено 
персонифицирано въздействие. 
JEL: M31; C52; C53 

 

Въведение 

Само по себе си наличието на данни за клиентите е необходимо, но не и 
достатъчно условие за опознаване и предсказване на тяхното бъдещо 
поведение. Извличането на знания от клиентските бази данни с помощта на 
предиктивни модели, изграждани с помощта на статистически методи и 
компютърни алгоритми, разкрива нови възможности за повишаване на 
ефективността на програмите за директен маркетинг и за подобряване на 
маркетинговата продуктивност. Аналитичните задачи по съставянето, 
валидирането и използването на предиктивни модели за оптимално 
таргетиране, предсказване и в крайна сметка управление на 
взаимоотношенията с клиентите, поставят нови предизвикателства пред 
маркетинговите мениджъри. Те са провокирани от нуждата за нов тип знания, 
от познаването на нови методи, техники и технологии за решаването на 
познатия стар проблем – задоволяването на потребностите на потребителите 
чрез предоставяне на допълнителни изгоди и повече ползи, и то по печеливш и 
рентабилен за фирмата начин. 
                                                            
1 Тодор Кръстевич е доц. д-р в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, катедра „Маркетинг”, 
тел: 0631-66298. 
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Обект на това изследване е изразеното изборно поведение и пазарните реакции 
на потребителите на бързооборотни потребителски стоки и услуги, а негов 
предмет – възможностите за повишаване на ефективността на програми за 
директен маркетинг на услуги или на бързооборотни потребителски стоки с 
помощта на методи за аналитично извличане на знания от клиентски бази 
данни. Обектът на изследване не е подбран случайно. Докато през 2009 г. 
вътрешният пазар на бързооборотни потребителски стоки възлиза на стойност 
около 6.5 млрд. лв. (Ватева, 2009), то година по-късно, в края на 2010 г. тази 
величина се оценява вече на 11 млрд. лв., като между 22 и 25% от него се 
падат на т.нар. модерна търговия (Кожухаров, 2010). Очакванията са през 
следващите години тя да се развива бурно и да достигне 60% дял от пазара. 
Очаква се също до пет години пазарът на бързооборотни потребителски стоки 
у нас да достигне насищане и да има фалити. Това е един от малкото 
незасегнати сериозно от финансовата и икономическа криза сектори в 
страната, бележещи ръст за последните години. Същевременно паралелни 
проучвания в друг бурно развиващ се пазарен сектор, този на банковите и 
финансовите услуги, нареждат България на последно място сред страните от 
Централна и Източна Европа по дял на населението, ползващи банкови 
продукти и услуги (GfK Bulgaria, 2009, с. 7). 

В трети ключов за икономиката сектор, този на мобилните комуникационни 
услуги, осигуряващ около 6% от брутния вътрешен продукт на страната 
(срещу средно 2.9% за Европа) и сред най-конкурентните в Европа(Европейска 
комисия, 2010, с. 3-4), се регистрира пазарна дифузия, далеч надхвърляща 
стоте процента. На пръв поглед тези три сектора (освен регистрирания ръст) 
като че ли нямат сходни пазарни характеристики. Общо предизвикателството 
за маркетинга в тези (на пръв поглед) различни пазари е възможността за 
масово персонализиране (разбирано като възможност за пренастройване на 
офертата и подхода на офериране към индивидуалните изисквания на клиента) 
и пряко въздействие и взаимодействие с отделния потребител чрез съставяне, 
поддържане и използване на клиентските бази данни. 

Основната цел на изследването е компаративен анализ на някои 
класификационни модели и техники за предиктивно извличане на знания от 
клиентски бази данни, които да бъдат приложими при планирането на 
кампании за директен маркетинг и по-конкретно, при избор на „оптимален“ 
целеви пазар за пряко, индивидуализирано въздействие. Във връзка с 
постигането на целта са формулирани следните задачи, условно групирани в 
четири основни посоки: теоретични, методически, емпирични и технически.  В 
теоретичен аспект, задачата ни е да предложим работна процедура, основана 
на обстоен литературен анализ на процесите в директния маркетинг, теорията 
на потребителското поведение при избор и покупка и на инструментите за 
ефективно привличане на нови потребители, както и задържане и разработване 
на съществуващи клиенти. В методически аспект, работната процедура да 
бъде осъществима чрез модели за аналитично извличане на знания от данни. 
На сравнителен анализ да бъдат подложени избрани методи и алгоритми за 
извличане на знания от многомерни масиви с маркетингови данни. Чрез 
съпоставянето им с традиционните класически RFM-техники за оценка на 
клиенти, да бъде обоснован подходът на избиране на най-добър метод за 
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конкретна ситуация и/или пазарен сектор. В емпиричен аспект, задачите са да 
бъдат подложени на валидиране различни алтернативни статистически методи 
и алгоритми за машинно учене с реални клиентски (транзакционни) бази 
данни от сектора на бързооборотните потребителски стоки. Най-добре 
представилият се от тях да бъде използван като ядро при съставяне на 
комплексен предиктивен модел за оптимално планиране на програма за 
директен маркетинг. В технически аспект, задачата ни е да проучим, съставим, 
тестваме и дадем предложения и насоки за интерпретация на софтуерни 
решения, подходящи за реализацията и внедряване на теоретичния модел.  

При методическото и техническото разработване и тестване на различни 
модели за аналитично извличане на знания от данни се ограничаваме 
методологически върху две концептуални аналитични рамки: SEMMA 
(акроним от Sample, Explore, Modify, Model и Access), развита от SAS и на 
алтернативната аналитична рамка CRISP-DM. 

1. От масов маркетинг през масово индивидуализиране към аналитично 
управление на взаимоотношенията с клиентите – теоретична 
перспектива 

За привличането на нови и задържането на съществуващи клиенти са 
възможни принципно два основни подхода – масов маркетинг и директен 
маркетинг. При първия се цели индиректно целенасочено разпространяване на 
търговски апел посредством комуникационни канали за масово осведомяване. 
Чрез него се таргетират големи групи потребители (формирани на база сходни 
признаци), но без да се прави разлика между членовете на тези групи 
(сегменти), разпространяват се и еднотипни информации и/или послания. В 
съвременната динамична пазарна среда обаче поведението на клиентите е все 
по-нестабилно и непредвидимо. По-трудно се установяват устойчиви във 
времето пазарни сегменти. Изграждането на силни, дългосрочни и 
контролируеми връзки с масовия потребител е на практика невъзможно. 

За разлика от масовия маркетинг, директният подход за маркетингово 
въздействие е насочен непосредствено върху отделния индивид или 
домакинство и цели еднократно въздействие и/или изграждането на трайни 
взаимоотношения с клиента. При него, върху всеки отделен клиент е 
възможно да се въздейства с различна информация, респ. с различни апел, 
послание и/или оферта. За реализирането на този подход на 
индивидуализирано и диференцирано комуникиране е необходимо 
систематично използване на дезагрегирани данни от контакти със 
съществуващи или с потенциални клиенти, позволяващ достигането на 
количествени маркетингови цели. В такава среда е необходимо да се използват 
техники за аналитично извличане на знания от маркетингови бази данни с цел 
проактивно оценяване на промените в поведението на потребителите и 
предиктивно моделиране на техния избор. Това улеснява процеса на 
изграждане и поддържане на дългосрочни, силни и контролируеми връзки  
между предложителите и техните клиенти. Икономическата логика и 
обосновката на този подход се крие в постулата, че е много по-скъпо да се 
привлекат нови клиенти, отколкото за да се задържат съществуващите. 
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Тази революционаризираща маркетингова парадигма, лансирана в началото на 
90-те години на миналия век от Дон Пепърс и Марта Роджърс (Peppers, Rogers, 
& Dorf, 1999; Pappers & Rogers, 1998), подлага на преосмисляне класическата 
парадигма на масовия маркетинг. В основата на тази иновативна (за времето 
си) идея стои презумпцията, че масовото индивидуализиране е не само по-
ефикасно, но и икономически по-ефективно (особено днес, в ерата на 
Интернет). От идеите на Пепърс и Роджърс се развиват съвременната 
маркетингова концепция за ефективно масово индивидуализиране чрез 
управление на връзките с клиентите и чрез управление на жизнения цикъл на 
клиента.  

Използването на компютъризирани релационни клиентски бази данни в 
маркетинга (databasemarketing) цели повишаване на маркетинговата 
продуктивност и ефективност чрез по-ефикасно привличане, задържане и 
развитие на клиентите (Blattberg, Kim & Neslin, 2008, p. 4-5). Три са ключовите 
фрази, с които се описва тази съвременната парадигма на директния 
маркетинг: използване на бази данни за клиентите (реални и потенциални), 
маркетингова продуктивност (количествено оценяване маркетинговата 
ефикасност и ефективност с цел постоянно подобряване на възвращаемостта 
на маркетинговите усилия) и управление на клиенти (в смисъл привличане, 
задържане и развиване на техния потребителски потенциал).   

Директният маркетинг, управлението на връзките с клиентите и маркетингът 
чрез използване на релационни клиентски бази данни в много голяма степен се 
припокриват като концепции, въпреки че всяка една от тях има своя различен 
нюанс (Blattberg, Kim & Neslin, 2008, p. 5). Управлението на връзките с 
клиенти е фокусирано към взаимоотношения. Такива обаче е възможно да се  
поддържат и развиват и без аналитичното използване на бази данни (например 
поддържане на връзки чрез познанства на търговските представители при 
малките фирми). Маркетингът чрез използване на релационни клиентски бази 
данни може да бъде разглеждан като концепция, типична за големите 
компании, стремящи се да развиват идентифицируеми връзки с 
многобройните, анонимни потребители). Оттук и самото наименование на 
софтуерните технологии, обслужващи тази концепция (CRM). 

Ключовото при традиционната концепция на директния маркетинг е 
адресността, т.е. възможността за пряка връзка с клиента. Адресността 
означава обаче идентифицируемост, която пък е ключов компонент при 
маркетинга чрез релационни клиентски бази данни. Докато при директния 
маркетинг е възможно да се работи просто с адресен списък на реални и/или 
потенциални клиенти (без формален анализ на данни),  то маркетингът чрез 
релационни клиентски бази данни се опира на методи, техники и технологии 
за аналитично и предиктивно извличане на знания от тези данни. Такъв подход 
може да се реализира както чрез индивидуализирано изучаване, предсказване 
и въздействие върху поведението на всеки отделен клиент (типично за 
директния маркетинг), така и чрез оптимално профилиране, асоциативен 
анализ и ефективно таргетиращо обвързване на продукти с клиенти. 

Повечето изследвания, свързани с аналитично извличане на знания от данни за 
целите на директния маркетинг са насочени към теоретичните и/или към 
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алгоритмичните аспекти на технологията. Един от ключовите въпроси, който 
остава не достатъчно изследван и структуриран като процес, е какви методи за 
извличане на данни е уместно да се използват за оценяване на клиентите и при 
какви обстоятелства, дейности, комбинация и последователност да се прилагат 
в процеса на планиране на програмите за директен маркетинг. Тук акцентът е 
поставен върху методическите и инструменталните аспекти на оптималното 
таргетиране, т.е. върху избора на целеви клиенти от релационни клиентски 
бази данни с помощта на предиктивни техники за аналитично извличане на 
знания от данни. Другите етапи от процеса на планиране на директните 
маркетингови кампании, предлагани често в литературата (Jonker, Franses & 
Piersma, 2002, p. 2-10; Flici, 2009), остават извън фокуса на изследователските 
ни усилия.  

Един от най-важните проблеми при практикуването на директен маркетинг е 
подборът на клиенти от наличните релационни адресни бази данни, които да 
бъдат обект на пряко въздействие. При наличието на съхранени масиви от 
социодемографски, географски и поведенчески данни за клиентите, 
единственият възможен подход е да се използват количествени модели за 
описание и предсказване на техните реакции (и респ. предвиждане на тяхното 
бъдещо поведение). В контекста на това изследване дефинираме понятието 
„количествен модел” като модел, изграден или на статистически принципи 
(параметричен модел), или на принципите на машинното учене (модел, 
съставен от правила), който бива използван за аналитично и предиктивно 
извличане на знания от бази данни за целите на директния маркетинг. Когато 
параметрите (респ. правилата) на използваните модели се оценят (респ. 
създадат и/или обучат), подборът и съставянето на оптимален списък от 
клиенти (адреси) за директно маркетингово въздействие е възможно да бъде 
съставен по рентабилномаксимизиращ или по печалбомаксимизиращ начин. 
Обикновено параметрите (или правилата) не са известни и трябва да бъдат 
оценени на дезагрегирано равнище. Оценките се използват за степенуване на 
потенциалните адресати и на тази база се избира най-подходящата целева 
аудитория (таргет) за въздействие.  

2. Планиране на кампания за директен маркетинг – системна  
перспектива  

При планирането на кампанията е необходимо да се следва системен подход 
(Wasson, 2006, p. 22), преминаващ през организирането на изходните данни 
(вход), оценяване и обучаване на алтернативни модели с помощта на тези 
данни и съставяне на вероятностни оценки за поведението на клиентите със 
същите модели (обработка) и валидиране на последните чрез оценяване на 
тяхната предиктивна способност и икономическа рентабилност (резултат). 
Крайната цел на подобен стъпков процес е разработването на подходящ 
инструмент (или набор от инструменти) за подбор на оптимален  списък от 
адресати, на които да бъдат изпращани еднократни или циклични 
маркетингови въздействия (послания, оферти, информации и др.).  

По-широкото и свободното разбиране за стратегия на директен маркетинг се 
свързва и с поддържането на постоянно взаимодействие между фирмата и 
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клиентите. Типичната форма на това взаимодействие е изпращането на 
послание (търговско предложение) до отделния клиент (реален или 
потенциален), съдържащо покана за покупка на продукт или услуга. След 
получаването на посланието клиентът трябва да реши дали да приеме или 
отхвърли търговското предложение. Чрез наблюдаване на реакциите на 
клиента (респ. купува или некупува), маркетинговите специалисти коригират и 
настройват тяхната стратегия (на кого да се предлага, какво да се предлага и 
как да се предлага) и планират (вкл. обезпечават ресурсно) следващата 
кампания на изпращане на търговски предложения. С други думи, кампаниите 
за директен маркетинг са циклични и всеки един цикъл е свързан с набиране 
на данни, тяхната обработка и оценяване на резултатите. Този процес в 
неговата системна перспектива описва в обобщен вид всеки един модел за 
директен маркетинг (вж. Фигура 1). 

Фигура 1 
Системна перспектива при планиране на кампания за директен маркетинг 

Източник: Bose & Chen. (2009). Quantitative models for direct marketing: A review from systems 
perspective. p. 2. 
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Необходими данниза директен маркетинг 

Количествените модели за аналитично извличане на знания от клиентски бази 
данни изискват два типа данни – описателни и поведенчески. Под описателни 
се има предвид всякакъв вид географски, демографски, социографски 
характеристики, както характеристики, свързани със стила на живот. От 
гледна точка на достъпността, този тип данни могат да бъдат дефинирани като 
външни (van der Sheer, 1998, p. 11-12) и обикновено трудно се поддават на 
свободно набиране, съхраняване и използване (от правни и/или етични 
съображения).  

Под поведенчески данни се разбират всякакви регистрирани взаимодействия 
между клиента и предложителя (например осъществени транзакции, обратна 
връзка, регистри от активности върху уеб сървъри и др.). Класическите 
поведенчески данни се свързват с променливите „време от последната 
покупка”, „честота на купуване” и „монетарната стойност” на покупките на 
всеки наблюдаван потребител. Чрез съчетаването на тези променливи се 
дефинира популярния RFM-модел („R” = recency, „F” = frequency, “M” = 
modetary). С помощта на поведенчески данни е възможно да се оцени както 
вероятността, с която даден клиент би закупил (или не би закупил) даден 
продукт, така и потребителската нагласа, интерес и предпочитание към 
предлаганите продукти или услуги (Blattberg, Kim & Neslin, 2008, p. 325). 
Особено важна роля при изучаването на динамиката на последните три 
конструкции и влиянието им върху потребителския избор играят 
регистрираните данни от поведението на потребителите в Интернет (van den 
Poel & Buckinx, 2005). В общия случай, поведенческите данни имат вътрешен 
(за фирмата) характер и се използват като целеви (зависими) променливи при 
съставянето на предиктивни модели за директен маркетинг. 

Предсказването на изборното поведение и респ. решението за покупка се 
влияе и от характеристиките на предлаганите продукти и услуги. Освен 
традиционните поведенчески променливи от RFM-модела е възможно да се 
следи и анализира информация за профила на купуваните едновременно и/или 
последователно продукти и профила на купуващите ги потребители (например 
чрез асоциативен анализ, анализ на връзките или анализ на пазарната 
кошница). Необходимите данни за това са отново записите на отделните 
транзакции по време и продуктови категории. Според някои автори (van der 
Sheer, 1998, p. 136; Hansotia & Wang, 1997) върху поведението и реакцията на 
купувачите оказва влияние дори спецификата, технологията и 
характеристиките на самото комуникационно въздействие.  

Поведенческите данни са естествен фокус при изследванията, свързани с 
изграждането на предиктивни модели за директен маркетинг. Високата им 
значимост е породена не само поради все по-достъпните и евтини технологии 
за тяхното набиране и съхраняване, но и от пряката им съотносимост с целите 
на маркетинговите кампании. Затова е естествено да се започне с тяхната 
обработка. Основен проблем обаче е обстоятелството, че този тип данни 
стават налични едва след като е направена първата поръчка (респ. покупка), 
т.е. набирането на достатъчно голям обем подобни данни, освен че изисква 
време и ресурси, е свързано и с пропуснати ползи. Когато целта на 
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маркетинговия специалист е да привлича нови клиенти, единствената 
алтернатива е той да стъпи на външни, описателни данни (например 
социодемографски или географски). Единственият източник на поведенчески 
данни на практика са тези от следенето на поведението на потенциалните 
потребители и клиенти в интернет.   

Въпреки че основната цел на директния маркетинг е масовото 
персонализиране, което изисква възможно най-ниско ниво на дезагрегиране на 
данните (т.е. ниво респондент), понякога се налага (и е единствено възможно) 
използването и на агрегирана географска информация, като например 
пощенски кодове или локация на домейни, чрез които да се идентифицират 
потребителите. Тази информация не е съвършена и не позволява 
персонализирано обръщение в строг смисъл, но е лесно достъпна и позволява 
профилиране на клиентите (например обръщение на съответния език на 
потребителя, в зависимост международната локацията). 

Обобщена характеристика на данните (вж. Таблица 1), необходими при 
изграждането на количествени модели за директен маркетинг, е възможно да 
бъде изведена на четири различни равнища – клиент (описание), транзакция 
(поведение), предмет на офериране (продукт, услуга) и характер на 
комуникационно средство  (тип на съобщението).   

Таблица 1 
Специфика на данните, необходими при изграждане на модели за директен 

маркетинг 
Обект Тип данни Значимост Достъпност Променливост 

Клиент  
(описание) 

Демографски, 
социографски, 
лайфстайл, 
географски 

ниска 

ниска 
(външни данни, 

трудни за 
набиране) 

висока 

Транзакция 
(поведение) 

Регистър на 
транзакциите, записи 
от обратна връзка с 
клиенти, регистри от 
сърфиране в уеб

висока 

висока 
(вътрешни данни, 
натрупващи се при 
увеличаване на 
транзакциите)

висока 

Предмет  
(продукт, услуга) 

Напр. размер, цвят, 
цена, дизайн, стил, 

сложност, 
съвместимост и др. 

висока висока 
(вътрешни данни) ниска 

Комуникационно 
средство  
(съобщение)  

Дизайн,  
стил,  

технология 
ниска 

висока 
(вътрешни 
решения) 

ниска 

Източник: адаптирано от Bose & Chen. (2009). Quantitative Models for Direct Marketing: 
A Review from Systems Perspective. p. 5. 
 

Съвременното равнище на информационните и комуникационните технологии 
в търговията позволява сравнително евтино и безпроблемно събиране на данни 
за клиентите. Дори външните данни (например социодемографски) се събират 
масово чрез различни програми за лоялност, промоционални механизми  или в 
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следствие на промени в законодателството.2 Огромните масиви от 
съхранявани данни съдържат стотици променливи, които биха могли да се 
използват като предиктори при изграждането на количествени модели за 
директен маркетинг. От информационен аспект това е познавателна 
възможност, но от методически аспект поражда редица въпроси и проблеми, 
свързани с осигуряване на статистически предпоставки, необходими за някои 
от методите. Осигуряването на висока степен на предиктивна точност на 
използваните модели налага използването на специфични методи и алгоритми 
за селектиране на най-значимите предиктори на поведението на клиентите 
(например чрез стъпков подход при регресионно аналитичните методи или 
чрез априорно филтриране (Bose & Chen, 2009, с. 5). Изборът на правилните 
данни зависи и от конкретните цели на кампанията. Така при изпращане на 
послания за (ре-)активизиране на съществуващи клиенти се използват 
обикновено агрегирани данни за транзакциите на всеки отделен клиент за 
фиксиран период. При профилирането на потребителите с цел изучаване на 
предпочитанията им и по-адекватно офериране е възможно да се търсят 
асоциативни връзки между отделните обекти (продукти) на транзакциите на 
отделен купувач (кои продукти се купуват едновременно, кои се купуват в 
определена последователност и др.). Установяването на закономерности в тези 
асоциативни връзки е полезно при вземането на решения за това, кои продукти 
на кои клиенти да бъдат препоръчвани или оферирани едновременно (cross-
selling) или кои продукти на кои клиенти да бъдат предлагани като  
надграждащо офериране (up-selling). 

 

Аналитично извличане на знания от данни (datamining) 

Подобно извличане на знания е процес на автоматично или полуавтоматично 
разкриване на смислени асоциации, зависимости, повтарящи се образци или 
структури, тенденции и аномалии в големи масиви от данни, чрез използване 
на методи от областта на статистиката и математиката, както и техники, 
алгоритми и технологии от областта на машинното обучение (т.нар. 
изкуствена интелигентност), разпознаването на образи и визуализация на 
данни. Процесите на извличане на знания от данни генерират имплицитно 
формулирана, неочевидна, предварително неизвестна и потенциално полезна 
информация.  

Чрез аналитичното извличане се цели установяването на шаблони или модели, 
отразяващи фрагментираните многоаспектни взаимоотношения между 
данните (респ. между различните променливи и/или между отделните 
наблюдения). Моделите и шаблоните отразяват сложни закономерности или 
многомерни структури, но подходящо представени в достъпни и 
интерпретируеми форми. 

Аналитичното извличане на знания от данни се опира на съвременни 
информационни технологии за многомерен анализ, като например 

                                                            
2 Вж. чл. 83, ал.(1) от Преходните и заключителни разпоредби на Закон за електронните 
съобщения. 
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многомерните интерактивни аналитични кубове (OLAP-технологии). За 
разлика от тях обаче целта е не да се търси просто обобщения в предварително 
дефинирани многомерни разрези, а да се установят причините и логиката на 
тези обобщения с цел предсказване на бъдещо поведение или повлияване 
върху него. Важна особеност на подобен процес е неочевидността и 
непредвидимостта в издирваните модели и шаблони на поведение и 
взаимодействия в различни извадки, както и търсенето на по-дълбоки пластове 
от скрити знания, които могат да бъдат разкрити само при едно детайлно 
проучване в дълбочина.  

Аналитичното извличане на знания от данни е една от най-бурно развиващите 
се интердисциплинарни области в икономиката на знанието. Най-важният 
фактор, обясняващ тази тенденция е експлозивното нарастване на обемите 
съхранени данни. Така най-голямата търговска верига в света Wal-Mart 
обслужва над 200 млн. пъти седмично своите клиенти в над 8000 търговски 
обекта в 15 страни в света. Дневно се съхраняват повече от 20 млн. транзакции 
в обем над 10 терабайта (Shmueli, Patel & Bruce, 2007, p. 3). В 
телекомуникационния бранш обемите на регистрирани търговски и 
оперативни транзакции са много по-големи. За сравнение, преди 30-40 години 
дори и в най-големите световни фирми информацията, съхранявана в 
електронни бази данни рядко е надхвърляла обеми от няколко десетки 
мегабайта. Според някои автори (Lyman & Varian, 2003) общият обем на 
произведена и записана информация в света надхвърля 5 екзабайта (1 екзабайт 
= 1 млн. терабайта) и темпът  този ръст е експоненциален. 

Аналитичното извличане на знания от клиентски бази данни цели добиването 
на нова, полезна информация чрез разкриване на дълбоките и скрити 
взаимоотношения между на пръв поглед неизвестни и несвързани една с друга 
величини и аспекти на потребителско поведение. Чрез инструментите му е 
възможно да се обработват многомерни масиви и да се извличат многомерни 
зависимости, като същевременно автоматично се разкриват отдалечени случаи 
и ситуации, отличаващи се от общата, типична закономерност. В аналитичния 
процес автоматично се извеждат хипотези за разкриване на зависимости 
между различни компоненти и параметри. Работата на изследователя се 
свежда до проверка и доуточняване на получените хипотези. 

С обекта на аналитичното извличане на знания често се свързват и някои 
други изследователски дейности, сходни по съдържание, но с различна 
терминология, като например експлораторен анализ на данни, бизнес 
интелигентност, дедуктивно машинно обучение, извличане на шаблони от 
бази данни. В повечето случаи тези дейности включват същото множество от 
техники и методи, които се използват при добиването на знания от данни за 
директен маркетинг. Поради своята универсалност, аналитичното извличане 
на знания от данни намира приложение в различни области, като военно дело, 
сигурност, комуникации, медицина, публичен сектор, образованието. Най-
типичното му и естествено приложение е обаче при подпомагането на 
маркетингови решения. На практика, най-често срещаните маркетингови 
проблеми, които могат да бъдат решени с помощта на този аналитичен подход 
са от областта на директния маркетинг. Ключовите изследователски проблеми 
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тук обикновено гласят: (1) „Как от целия списък с данни клиенти, как да се 
установят точно тези, които с най-голяма вероятност биха реагирали на 
определено маркетингово въздействие?“ или (2) „Кои клиенти е най-вероятно 
да бъдат изгубени (да се откажат от употреба, да сменят доставчика, да 
прекратят абонаментен план или да злоупотребят с отпуснат кредит)?“ За 
решаването на подобни проблеми е възможно да се използват 
класификационни техники (като например логистрична регресия, 
класификационни и регресионни дървета – CART), да се използват изкуствени 
невронни мрежи, C.5 алгоритми и др.), с които да се идентифицират именно 
тези индивиди, чийто социодемографски, психографски и/или поведенчески 
профил най-точно съответства на профила на най-ценните съществуващи 
купувачи или респ. да се идентифицират „рисковите“ случаи (например 
клиенти, склонни да напуснат, върху които да се упражни персонализирано 
промоционално въздействие).  Възможно е да се приложат и предиктивни 
модели, с чиято помощ да се прогнозират сумите, които ще похарчат 
потенциалните купувачи.  

Могат да се разграничат и приведат като примери и много други проблемни 
области и полета в маркетинга, базиран на данни. Във формален план, 
типичните проблеми на интелектуалният анализ на данни (както често се 
нарича аналитичното извличане на знания от данни) са свързани с 
класифициране, моделиране и прогнозиране. По-конкретно, типичните задачи 
е възможно да се обобщят в следния ред: 

• Задачи за класифициране – съотнасяне на информации от входящи вектори 
(за обекти, събития, наблюдения) към някой предварително известен клас 
обекти (потребителски сегменти, продуктови групи, типове обекти); 

• Задачи за клъстеризиране – подразделяне множеството на входните 
вектори в групи (клъстери) на базата на изчислена или оценена степен на 
сходство между обектите; 

• Задачи за асоцииране – търсене на повтарящи се образци в поведението. 
Например, търсене на устойчиви причинно-следствени връзки в пазарната 
кошница на купувача (marketbasketanalysis); 

• Задачи за оценяване, предсказване и прогнозиране – например 
предсказване на бъдещо поведение, тенденции, величини и събития чрез 
прилагане на „обучени” модели върху нови данни за непознати клиенти, 
случаи, наблюдения, събития. 

• Задачи за анализ на отклоненията – например, идентифицирането на 
нетипична мрежова активност позволява изолирането на вредни случаи 
(потребители, групи). 

• Задачи за визуализиране и съкратено описанието – за визуализация на 
данни, за съставяне на лаконични модели, улесняващи измерването и 
интерпретацията, за компресиране на събраната и съхранена информация 
за поведението на потребителите.    
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3. Методи за избиране на целеви клиенти при директния маркетинг 

Основният проблем при директния маркетинг е свързан с предсказване на 
потребителските реакции на дезагрегирано (индивидуално) равнище. 
Операционалното решаване на този проблем е свързано с индивидуалното 
оценяване на клиента, класифициране (клъстеризиране) на клиентите в 
зависимост от индивидуалните им оценки, тяхното профилиране с цел по-
добро предсказване на реакциите им и агрегиране на резултатите от тези 
реакции на ниво маркетингови цели (например печалба, пазарен дял, 
ефективност) при използване на определен набор от индивидуални 
комуникационни въздействия.  

Тук ограничаваме вниманието си само върху един, на пръв поглед тривиален 
въпрос, за оптималния подбор на целеви клиенти, върху които да упражним 
индивидуално маркетингово въздействие в рамките на ограничен бюджет. Но 
дори и при този тясно дефиниран проблем (свързан с оценяване, предиктивно 
моделиране и отсяване), е възможно боравене с голямо разнообразие от 
познати алтернативни методи и инструменти на математическата статистика. 
Като прибавим към това множество и познатите инструменти на машинното 
(само-)обучение, неминуемо възниква въпросът, кой или кои от тях са най-
подходящи за решаването на проблема на таргетирането при директния 
маркетинг? 

Полезността и предимствата на един метод или техника над друг може да 
зависи от конкретния контекст – например типа и от размера на базата данни и 
типовете променливи, от типа на съществуващите скрити профили и 
структури,  от начинът, по който изпълняват определени логически и/или 
аксиоматични допускания за статистическото разпределение на данните,  от 
структурата на липсващите данни, както и от конкретните цели на анализа. 
Възможно е използването на различни методи при решаването на конкретен 
проблем да води до получаване на различни (понякога противоречиви) 
резултати. Затова при аналитичното извличане на знания от данни за директен 
маркетинг е типично да се експериментират различни методи при решаването 
на даден проблем и да се избира този от тях, който доставя най-полезни (за 
целите на анализа) резултати. Освен това е типично да бъдат съчетавани и 
едновременното използвани различни методи и техники в сложни съставни 
аналитични модели. Като обичайно използвани техники за аналитично 
извличане на знания от данни могат да се посочат дървото на решенията, 
асоциативните правила, методът на k-тите най-близки съседи, невронни 
мрежи, методите на размита логика, наивния бейсов класификатор, 
генетичните алгоритми, клъстерния анализ по „метода на k-средните, 
регресионни техники и др. Някои от тези методи са използвани при 
емпиричните анализи в проекта и на по-късен етап в изложението ще бъдат 
разгледани по-подробно тези от тях, които имат най-сериозно приложение при 
решаването на предиктивни и прогнозни проблеми на директния маркетинг. За 
момента можем да обобщим, че аналитичното извличане на знания от 
клиентски бази данни представлява съчетаното използване на аналитични 
техники и инструменти, подпомагащи аналитично ориентирания маркетингов 
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мениджър в извличането на смисъл от огромни масиви с данни с цел 
оптимизиране (най-често в смисъл печалбомаксимизиране) на своите решения. 

Според предназначението си, инструментите, методите и техниките за 
аналитично и предиктивно извличане на знания от клиентски бази данни за 
целите на директния маркетинг е възможно да се класифицират и са удобство 
в четири основни категории (Wilson & Keating, 2009, p. 443-444):  

• Предсказващи 

• Клъстеризиращи 

• Класифициращи 

• Асоцииращи 

Предсказващите инструменти за интелектуален анализ на данни се 
доближават най-силно до конвенционалните методи за прогнозиране на 
динамични редове, тъй като при тях се цели предсказване на стойността на 
някаква метрична променлива. Терминът класифициращи  се използва в 
случаите, когато целта е да се предскаже определена категория на дадена 
неметрична променлива (номинална, по рядко ординална). Така цел на 
възможен анализ би могло да бъде предсказването на сумата (метрична 
променлива), която отделните потребители се очаква да изхарчат за 
закупуването на интересуваща ни марка (или продуктова категория) в рамките 
на бъдещ период. Възможна цел би могло да бъде обаче и предсказване на 
вероятността, дали даден потребител ще купи или не от интересуващата ни 
продуктова категория в рамките на периода, и ако да, колко средства би 
похарчил. В този случай обект на предсказване са както неметрична (да/не), 
така и метрична  променлива (сума, които ще похарчи).  

Клъстеризиращите аналитични инструменти целят установяването на 
предварително неизвестни за анализатора групи обекти (например 
потребители), които по естествен път (излизайки от наличните данни) би 
трябвало да се разглеждат заедно. Доколко идентифицираното чрез оптимални 
клъстеризационни алгоритми групиране е смислено,  зависи от субективната 
интерпретация на анализатора. Някои от идентифицираните клъстерни 
решения е възможно да са интересни, но не и полезни (в смисъл 
информативни) за извеждане на адекватни маркетингови решения. Този клас 
инструменти се използват преди всичко за постериорно сегментиране и за 
т.нар. ненасочено извличане на знания от данни, т.е. не е налице целева 
променлива, която да бъде предсказвана (Collica, 2007, с. 77). 

Едни от най-често използваните методи за аналитично извличане на знания от 
клиентски бази данни да целите на директния маркетинг са данните за 
класифициращите методи. Главната им цел е да разграничат различни класове 
(продукти, клиенти, въздействия). Класифициращите методи са основният 
инструмент за априорно сегментиране, както и за съставяне на потребителски 
профили. Те представляват инструменталната база за т.нар. насочено 
извличане на знания от данни (т.е. задължително трябва да присъства целева 
променлива, обект на предсказване).  
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Асоцииращите инструменти (наричани още асоциативни правила) се 
използват за т.нар. асоциативен анализ (анализ на привличането). Например 
при анализирането на голяма база данни с данни от продажбени транзакции от 
голям брой различни продуктови марки, интерес би представлявал въпросът, 
дали при покупката на марка X се купува често и марка Y. Ако се установят 
подобни устойчиви връзки и същите се опишат чрез т.нар. логически 
асоциативни правила, е възможно да се планират свързани оферти или да се 
използват промоционални механизми към определен продукт с цел да се 
повиши и търсеното на друг, свързан с него продукт. Големи електронни 
магазини като Amazon.com или Netflix.com използват тези техники като ядро 
на системите им за индивидуализирани „препоръчителни” оферти.   

Класифициращите, предсказващите и асоцииращите техники и инструменти 
съставляват аналитичните методи за предиктивен анализ на данни (често биват 
наричани „предиктивни модели”). Предикативните модели са основните 
инструменти за избор на целеви клиенти в директния маркетинг. Освен тях, 
други типични инструменти за аналитично извличане на знания от клиентски 
бази данни са техниките за редуциране (консолидиране) на данните, за 
експлораторен анализ на данни и тези за визуализиране на данни.  

Таблица 2 
Обзор на основните техники за изграждане на предиктивни модели за 

директен маркетниг 
Статистически техники Техники за машинно обучение 

За наблюдавано (администрирано) обучени 
RFM (обикновен и стохастичен) Изкуствени невронни мрежи 

(ArtificialNeuralNetworks = ANN) 
Линейна регресия Дървета на решенията (DT) с автоматични 

класификатори (C5.0) 
Логистична регресия Наивен бейсов класификатор 
Обобщени линейни модели (GLM) Метод на k-тите най-близки съседи (K-

NearestNeighbor = KNN) с целева променлива 
Изборни модели (Logit/Probit/Tobit) Генетични алгоритми (GA) и еволюционно  

програмиране (EP)  
Дискриминантен анализ Метод на опорните вектори 

(SupportVectorMachines = SVM) 
Дърво на решенията (DecisionTrees) 
с CHAID/CART/QUEST 

Автоматични класификатори, базирани на 
правила (C5.0) 

За ненаблюдавано (неадминистрирано) обучение 
Двустъпковаклъстеризация Асоциативни правила
 Метод на k-тите най-близки съседи (K-

NearestNeighbor = KNN) без изрично 
дефиниране на целева променлива 

Съчетани техники (EnsembleModeling) 
Например съчетаване на (ANN + Logit + RFM) или (ANN + DT + Logit) при 
изчисляването на оценките на клиентите – за подробности вж. Seni&Elder, 2010; Suh, 
Lim, Hwang & Kim, 2004 или Seni & Elder, 2010.
 

Списъкът с възможни методи и техники за аналитично извличане на знания от 
данни е дълъг, но може да се обобщи в два големи класа (вж. Таблица 2). 
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Първият съществен клас представляват тези от тях, които могат да бъдат 
използвани за съставянето на предиктивни модели на индивидуалните 
потребителски реакции (т.нар. насочени администрирани методи за 
аналитично извличане на знания от данни), при които задължително присъства 
целева променлива. Вторият важен клас са техниките за ненаблюдавано 
(неадминитстрирано) обучение. При тях не е необходимо изричното посочване 
на зависима (целева) променлива. И в двата контекста, методите и техниките 
за съставяне на предиктивни модели могат да се разглеждат и в друг разрез – 
статистически техники и техники, базирани на машинното обучение (Bose & 
Chen, 2009, p. 6).  

Ограниченията и целите на този аналитичен обзор не предполагат детайлното 
и изчерпателно представяне на всички класове техники, принципно 
приложими при аналитично извличане на знания от данни за целите на 
директния маркетинг. Според нас, много по-голямо значение за потребителите 
на това знание е формалната логика и особеностите на изграждането на един 
предиктивен модел, неговата оценка, както и насоките за интерпретация на 
аналитичните резултати.  

4. Логика на съставянето, интерпретация и оценка на предиктивните 
модели за директен маркетинг 

Независимо от сравнително голямото разнообразие на методи, техники и 
алгоритми за аналитично извличане на знания от клиентски бази данни, 
логиката на тяхното оценяване и използване е много сходна. Тази логика, 
както и някои насоки за интерпретация и оценка са апробирани върху реална 
клиентска база данни, с помощта на някои от най-разпространените 
статистически техники за съставяне на предиктивни модели – дърво на 
решенията ( т.нар. класификационни и регресионни дървета), метода на k-тите 
най-близки съседи, наивния бейсов класификатор и логистичната регресия. 

 

Особености при съставянето на предиктивни модели с дърво на решенията 

Основен клас техники за аналитично извличане на знания от данни и за 
съставяне на предиктивни модели за директен маркетинг се обобщават под 
общото наименование „дърво на решенията”. Под дърво на решенията се 
разбира група класификационни и регресионни алгоритми (наричани често 
класификационни и регресионни „дървета”). Както самото родово понятие 
подсказва, тук става дума за итеративно подразделяне на голяма съвкупност от 
обекти (например, наблюдения с данни за потребители) в последователни по-
малки и подмножества (групи), в които те стават все по-сходни помежду си на 
базата на „правила”. Класификационните дървета се използват за предсказване 
на категории (например купил/некупил) и по-рядко за прогнозиране на 
непрекъснати метрични променливи. Специалистите по директен маркетинг 
обикновено използват различни метафори за обясняване на механизма и 
резултатите от този клас техники. Регресионните дървета се използват по-
често при предсказване на метрични данни. Когато се използват дървовидни 
техники за класифициране и/или предсказване на категории, обикновено те се 
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наричат „класификационни дървета” (или дървета на решенията). Последното 
понятие е наложено в жаргона на машинното обучение, както и в теорията на 
управлението, докато понятието „регресионно дърво” е по-скоро със 
статистически произход. 

С понятието „дърво на решенията“ обозначаваме цял популярен 
непараметричен клас класификационни алгоритми, чието прилагане за 
аналитично извличане на знания от данни не изисква от анализатора 
приемането на предварителни допускания, хипотези, знания и оценяване на 
параметри. Методите от тип „дърво на решение” спадат към методите за 
машинно обучение от клас контролирано (администрираното) обучение, при 
което даден модел принудително се „обучава” с помощта на примери от типа 
„стимул-реакция”. При този тип методи, интересуващата ни зависима 
променлива е позната и алгоритъмът „учи” как да предскаже нейните 
стойности на базата на нови наблюдения, за които разполагаме с данни за 
независимите променливи. С помощта на такива данни (наричани „обучаващо 
множество”) е възможно да се състави дървовидна йерархична структура от 
правила, с чиято помощ да бъдат предсказвани стойности (респ. 
принадлежност към априорно известни категории) за всеки нов непознат 
случай – наблюдение). 

Класификационното дърво представлява непараметричен модел с йерархична 
дървовидна структура, който с помощта на верига от въпроси (или правила) 
класифицира/предсказва случаи на базата на известна информация за техните 
описателни признаци (атрибути). Признаците (независими променливи) могат 
да бъдат с различно равнище на скалиране – номинални (в т.ч. дихотомни), 
ординални или метрични, докато зависимата променлива е необходимо да 
бъде неметрична (номинална или ординална). При наличието на достатъчно по 
обем наблюдения за атрибутите (независимите променливи) и за класовете 
(категориите) на зависимата променлива, с помощта на този метод е възможно 
да се създаде поредица от правила (или серия от въпроси), с чиято помощ да се 
предсказва категоризацията на класовата принадлежност на наблюденията.   

Традиционните статистически методи за решаване на предиктивни проблеми 
(например регресионен и дискриминантен анализ) се свеждат до разработване 
на модел, който да изглажда изходните данни. За тях е прието, че следват 
определено вероятностно разпределение, оценка на качеството на 
апроксимация (степента на приближение на модела към изходните данни) и 
извеждане на оценките на параметрите на модела, които в последствие се 
използват за предсказване. При моделите от типа „дърво на решенията” се 
използва друг подход. При тях, на база връзката между независимите и 
зависимите променливи, се извършва последователно разчленяване на обекти. 
Полученото дърво на решенията показва кои независими променливи в най-
висока степен се корелират със зависимата променлива, както и подгрупите 
(крайните възли), в които биха могли да са концентрирани случаите с 
желаните характеристики. 

Процесът на съставяне на класификационни дървета може да се нарече 
индуктивен, тъй като йерархичните дървовидни модели се изглаждат и 
„обучават” на базата на изходните данни. Преди да демонстрираме един от 
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популярните алгоритми за индукция на класификационно дърво е необходимо 
да се дефинират някои основни показатели (мерки) за хетерогенност, които се 
използват за оптимизиране на процеса. 

При наличието на изходна база от данни, съдържаща значения за атрибутите 
(предиктори) и значения на категориите (класовете) на зависимата 
променлива, е възможно да се измери степента на хомогенност (респ. на 
хетерогенност) на базата на тези класове. Дадена изходна база данни се нарича 
хомогенна (или „чиста”), ако зависимата променлива съдържа случаи, 
попадащи само в един единствен клас (т.е. само в една категория на 
зависимата променлива). Ако наблюденията попадат в повече от една 
категории, изходната база данни се нарича хетерогенна. Познати са различни 
показатели за количествено измерване на степента на хетерогенност. Най-
популярните от тях са индекса на ентропия, индекса на Джини и индекса на 
класификационната грешка. Тези три измерителя се изчисляват по следния 
начин: 

 

 

 
И трите формули съдържат вероятността pj, с която дадено наблюдение би 
попаднало в клас (категория) j на зависимата променлива. Стойността на 
ентропията при една съвършено хомогенна таблица е 0 (тъй като вероятността 
за принадлежност е 1 и log2(1)=0), а максимално възможната й стойност се 
постига, когато всички категории на зависимата променлива имат еднаква 
вероятност (Teknomo, 2009).  

Стойността на индекса на Джини при съвършено хомогенна таблица е 0, тъй 
като вероятността за принадлежност ще бъде 1 при една категория и 1 – (1)2 = 
0. По подобие на коефициента на ентропия и този индекс получава 
максимална стойност тогава, когато всички категории на зависимата 
променлива имат еднаква вероятност. За разлика от коефициента на ентропия 
обаче индексът на Джини заема стойности в диапазона от 0 до 1, независимо 
от броя на категориите. 

Третият алтернативен показател за измерване на хетерогенността на изходната 
база данни е класификационната грешка. Подобно на индексите на ентропия и 
на Джини, индексът на класификационната грешка приема стойност нула в 
само случаите на една категория (перфектна хомогенност), тъй като 1 – mаx(1) 
= 0. Диапазонът на възможните стойности е между 0 и 1. На практика 
максимално възможната стойност на индекса на Джини при даден брой 
категории е винаги равна на максимално възможната стойност на индекса на 
класификационната грешка. 
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Таблица 3 
Разграничаване на основните алгоритми за конструиране на дърво на 

решенията 

Характеристика CHAID Изчерпателен 
CHAID CАRT QUEST C5.1 

Тип  
разчленяване 

Многочленно 
(повече от 

две 
субгрупи) 

Многочленно 
(повече от 

две 
субгрупи) 

Двучленно/
бинарно 

(две 
субгрупи) 

Двучленно/ 
бинарно (две 
субгрупи) 

Многочленно 
(повече от 

две 
субгрупи) 

Непрекъсната 
(метрична) 
зависима 
променлива 

Да* Да* Да Не Не 

Непрекъснати 
(метрични) 
независими 
променливи 

Да** Да** Да Да Да 

Анализ на 
грешните 
класификации 
(разрастване на 
дървото) 

Не Не Да Да*** Да 

Статистически 
тест при 
подбора на 
независимите 
променливи 

Да Да Не Да Не 

Статистически 
тест при 
разчленяването 
на обектите 

Да Да Не Не Не 

Скорост Средна Средна Ниска Средна/Ниска Висока 
Използване на 
априорни 
вероятности 

Не Не Да Да Не 

* В повечето достъпни софтуерни пакети (SPSS, SAS EM, DTREG) логиката на метода 
CHAID е доразвита, като се предлага възможност за включване на ординални и 
непрекъснати независими променливи. 
** Стандартно, непрекъснатите независими променливи се конвертират в ординални 
променливи, съдържащи 10 приблизително еднакви по размер категории. 
*** При наличието на симетрични грешни класификации, същите могат да бъдат 
включени посредством априорните вероятности. 
 

Познати са различни алгоритми за оптимизиране на модел на 
класификационно дърво, като например CHAID, CART, C5.0, QUEST и т.н., 
всеки от които има специфични особености (вж. Таблица 3). Общото между 
тях е, че са рекурсивни (базират се на рекурсивния алгоритъм на Хънт, при 
който се използва само локалния оптимум на всеки възел, без да се прави 
изчерпателно обратно проследяване). Тази подход не е оптимален в 
математически смисъл, но е изключително бърз. Ключов контролен параметър 
при него е т.нар. информационен принос. Последният e сравнителен критерий 
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за равнището на хетерогенност преди и след съответната итерация на 
разчленяване в класификационното дърво. Стойността му се изчислява за 
всеки предиктор, като степента на хетерогенност на изходната база данни се 
намали с претеглената сума от степените на хетерогенност на дъщерните 
таблици. Като тегло се използва броят на наблюденията на всеки атрибут 
(променлива). Ако за измерване на степента на хетерогенност се прилага 
индекса на ентропия, то информационният принос се изразява по следния 
начин: 

 
Чрез сравняването на информационните приноси между отделните предиктори 
се идентифицира т.нар. оптимален предиктор, т.е. атрибута (независима 
променлива), чрез който се постига най-висок информационен принос при 
разчленяването. Процесът се повтаря рекурсивно до достигане на зададените 
от изследователя стоп-критерии (например невъзможност да се подобри 
стойността на информационния принос или брой случаи в дъщерната 
матрица).  

Технологията и алгоритмите за съставяне на предиктивни модели за директен 
маркетинг са различни, но логиката на тяхното оценяване и използване е една 
и съща. Методът CHAID (Chi-squaredAutomaticInteractionDetection) предлага 
възможност за ефективно проучване и идентифициране на съществуващи 
зависимости между независимите променливи и категорийната зависима 
променлива(Kass, 1980). При прилагането му се генерира дървовидна 
диаграма, чрез която се изобразяват комбинациите от категории, имащи най-
голямо значение за резултата. CHAID е ефективен инструмент за 
идентифицирането на сегменти, които максимизират желания резултат 
(Magidson, 1994). 

Методът CART (Classification and Regression Tree) e предложен за първи път 
през 80-те години на миналия век (Breiman, Friedman, Olsen & Stone, 1984) и 
представлява мощен, самостоен статистически алгоритъм за структуриране на 
оптимални класификационни и регресионни дървета. Той позволява 
провеждането на два типа анализи: класификационни дървета за 
категорийните и регресионни дървета за метричните (непрекъснатите) 
зависими променливи. Този метод извършва последователни бинарни 
разчленявания на изходната извадка на базата на дефиниран критерий. 
Противно на CHAID, CART не се основава на статистически тестове при 
вземане на решение за включването на една независима променлива в модела. 
Вместо това се прилага друг подход. За всеки възел за разчленяването на 
данните се използва онзи предиктор, който осигурява най-голямо подобряване 
на критерия. 

Конструирането на дърво при CART с номинална зависима променлива се 
ръководи от критерия на хетерогенност. С него се улавя степента, в която 
случаите от даден възел са концентрирани в отделна целева категория. 
Използването на равнището на хетерогенност при изграждането на дървото е 
съпроводено с два проблема. Хетерогенността почти винаги може да бъде 
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редуцирана чрез увеличаване на дървото и всяко дърво ще има нулева 
хетерогенност, ако е достатъчно голямо. За справянето с такива проблеми се 
използва измерителят „разходи/сложност”, който налага „наказание”, 
нарастващо с увеличаване размера на дървото. Тази функция за цялото дърво 
или за част от него се изчислява както следва: 

Cost-Complexity = R(T) + a.|T|, 

където: 

R(T) е измерител на ресубституционния риск на дърво (или клон) Т;  

а – наказателен коефициент; 

|Т| – броят на терминалните възли в дърво (или клон) Т. 

Алтернатива на методите CHAID и CART представлява сравнително по-новия 
статистически алгоритъм QUEST (от англ. Quick, Unbiased and Efficient 
Statistical Tree), предложен от Ло и Ши (Loh & Shih, 1997), чиято логика е 
много сходна с тази на CART. Основното предимство на QUESTе бързината, 
ефективността и възможността за работа с липсващи стойности. Ограничение 
е възможността му да съставя само двоични класификационни дървета.  

Сходна логика за конструиране на дърво на решенията използва и 
компютърния алгоритъм за машинно обучение, основан на изкуствен интелект 
и предложен през деветдесетте години от Джон Рос Куинлън (Quinlan, 1993). 
Този алгоритъм е претърпял многократни подобрения и актуалната версия се 
нарича C5.1. Често пъти алгоритъмът на Куинлан се нарича „статистически 
класификатор“ и по подобие на методите CHAID и CART генерира множество 
от правила, максимизиращи информационния принос.  

Ключов момент при използването на предиктивни модели за директен 
маркетинг е генерирането на правила, с чиято помощ да се оцени вероятностно 
и да се предскаже поведението на отделния клиент. В зависимост от 
спецификата на използваната техника (статистическа или машинно обучение), 
правилата се съставят по различен алгоритъм, стъпвайки на информация от 
всичките или от избрани предиктори. Така при прилагането на 
класификационни дървета правилата имат логически характер (например 
„…ако клиентът е над 25 и под 35 г., и ако е женен, и ако получава месечна 
заплата над 1300 лв. и ако е клиент на банката от поне 5 г. то….”. вероятността 
му да използва продукта е 0.79). При дихотомна целева променлива, всички 
клиенти с оценка на вероятност над 0.5 се класифицират в категорията 1 
(приема офертата), а останалите в категория 0 (не приемат). Тъй като 
вероятностната оценка се получава на индивидуално равнище и би могла да 
бъде използвана по по-прецизно сегментиране (например клиентите, които 
имат вероятност около критичната стойност от 0.5 да бъдат обект на 
специално внимание, докато от тези, с вероятност да закупят над 0.8 да бъде 
спестен маркетингов бюджет за въздействие. По същата логика е възможно да 
бъдат „пропуснати” всички, които имат вероятност за въздействие под 
определена критична вероятност или до изчерпване на разполагаемия бюджет.  
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Един от най-важните въпроси, които обикновено си задава маркетинговият 
мениджър при избиране на списък от клиенти (или сегменти от клиенти) за 
таргетиране , е каква печалба би могла да се очаква след провеждането на 
съответната кампания за директен маркетинг. При съставянето на какъвто и да 
е предиктивен модел от интерес би могло да бъде възможността за 
специфициране на (очакваните) печалби за категориите на целевата 
променлива. Това е обичайна практика за директния маркетинг и маркетинга 
чрез бази данни, въпреки че би било ценно и за всяка друга приложна област. 

  

Особености при съставянето на предиктивни модели с метода на k-тите 
най-близки съседи 

Този метод (k-nearest neighbor = KNN) е администриран (контролиран) 
самообучаващ се класификационен алгоритъм, при който класифицирането се 
извършва на базата на мнозинството на k-тите най-близки съседни категории. 
Целта на алгоритъма е да класифицира нов обект на базата на информация от 
неговите атрибути. За класифицирането не се използва (изглажда) конкретен 
параметричен модел, а се извършва на базата на заучен критерий. При 
зададена отправна точка (обект) се търсят k-броя обекти, прилежащи най-
плътно до отправния (като мярка за проксимация се използва дистанцията на 
Евклид). При неметрично скалирани независими променливи е възможно да 
бъдат използвани други мерки за сходство (например, дистанция на 
Минковски, блокова дистанция, дистанция на Чебишев дистанция на Ръсел и 
Рао и др.). За класифициране се използва преобладаващата класификационна 
категория сред k-тите обекти. Алгоритмът използва класифицирането на 
съседните случаи като предсказваща стойност за класифициране на 
новопоявяващи се случаи. 

Алгоритмът на KNN e пределно прост. Той се базира на минималната 
дистанция между даден обект до обучаващата извадка с цел определянето на 
k-тите най-близки съседни случаи. След  идентифицирането на оптималното k 
(като критерий се използва минималната грешка), на принципа на простото 
мнозинство, се определя принадлежността на интересуващия ни обект (т.е. 
обектът се причислява към мажоритарната подкатегория на зависимата 
променлива). За провеждането на KNN са необходими набор от предиктори Xi 
(независими променливи) и една зависима променлива Y. Променливите е 
възможно да бъдат както метрични, така и номинално или ординално 
скалирани. 

 

Особености при съставянето на предиктивни модели с наивен бейсов 
класификатор 

Набираща популярност техника за класифициране и предсказване при 
аналитичното извличане на знания от данни е наивният бейсов класификатор 
(от англ. Naïve Bayes). С тази техника е възможно да се предскаже 
вероятността, с която дадено наблюдение (случай) би попаднал в 
предварително известна категория (клас). Техниката се базира на популярната 
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бейсова теорема от теорията на вероятностите. Бейсовият класификатор често 
пъти дава сравними и дори по-добри резултати от класическите 
класификационни и регресионните дървета (Rish, 2001). Освен това той е 
изключително бърз, което му дава предимство при използването на големи 
бази данни. Моделът се нарича наивен, тъй като по наивен начин допуска, че 
предикторите (атрибутивните променливи) са независими помежду си. Това 
допускане, разбира се, никога не може да се изпълни изцяло, но въпреки 
нарушаването му, класификационните схеми, които се получават, са с висока 
степен на коректност. 

Съставянето на модела започва аналогично на разгледаните предходни 
техники: данните е необходимо да бъдат разделени на обучаващо и на 
валидиращо подмножества. Споменахме, че в основата му стои теоремата на 
Бейс (по името на Томас Бейс). Тя се използва в теорията на вероятностите за 
изчисляване на вероятността за настъпване на дадено събитие (неречена 
постериорна или условна вероятност), след като вече е известна част от 
информацията за него (априорна вероятност). За яснота, нека си представим 
следния изследователски въпрос: каква би била вероятността даден клиент да 
приеме оферта за нов продукт, ако е известно, че той вече притежава 
предходен вариант на продукта? (обръщаме внимание на обстоятелството, че 
притежаването на предходен вариант предшества решението за адаптиране на 
новия вариант). В този пример, постериорната (нарича се още „условна”) 
вероятност се обозначава като P(A|B). P(A|B) е вероятността за адаптиране на 
новия продукт при положение, че клиентът вече притежава предходния 
вариант. P(A) се нарича априорна вероятност на събитието А и изразява 
вероятността, че който и да е клиент би приел новия продукт, независимо от 
това дали е притежавал до момента предходен вариант на същия продукт. С 
помощта на тези символи, теоремата на Бейс може да се изрази по следния 
начин: 

 
където P(A) e априорната вероятност на А. Нарича се априорна в смисъл, че не 
отчита някаква информация за В. P(A|B) се нарича условна (постериорна) 
вероятност на А, при дадено В. Нарича се постериорна, тъй като се извежда 
(или зависи) от конкретната стойност на В. Това е вероятността, която 
обикновено се търси. P(B|A) се нарича условна вероятност на В при известно 
А. P(B) се нарича априорна вероятност на В. 

 

Особености при съставянето на предиктивни модели с изкуствени невронни 
мрежи 

Изкуствените невронни мрежи – ИНМ (от англ. Artificial Neural Networks – 
ANN) са сравнително малко познат клас аналитични техники, чиито 
възможности за приложение в директния маркетинг се коментират 
поляризирано. От една страна, в тях се търси граничещ с мистицизъм 
аналитичен потенциал, а от друга, краен скептицизъм относно валидността на 
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прилагането им, породен може би от високата степен на непрозрачност и 
контрол на обработката на данните. Въпреки това, ИНМ имплицитно 
присъстват в арсенала с аналитичен инструментариум за извличане на знания 
от клиентски бази данни, подпомагащи решенията за оптимално таргетиране.  

ИНМ, наричани от някои и „конексионистични” мрежи, представляват клас 
съвременни, компютърно базирани инструменти за извличане на данни от 
големи, полуструктурирани информационни масиви и тяхното 
трансформиране в знание за подпомагане вземането на управленски решения. 
Тези мрежи са опит за опростено аналогизиране на мозъчната структура на 
бозайниците с математически средства и със средствата на компютърната и 
математическата логика. Те се състоят от стоящи в йерархични зависимости 
системи от взаимосвръзани изкуствени елементи (изкуствени неврони) за 
симултантна обработка на данни, което наподобява начина на обработване на 
информацията от човешкия мозък. Силата на зависимостите се определя чрез 
процес на обучаване (метод за параметризиране). Въпреки редицата 
ограничения (в следствие на опростяването в сравнение с биологичните 
невронни мрежи), този клас аналитични техники все по-успешно и широко се 
прилагат през последните години при решаването на практически, технически 
или икономически проблеми.  

ИНМ са модерно допълнение към класическите многомерни аналитични 
методи. Понякога чрез тях е възможно да бъдат решавани по-сложни 
предиктивни проблеми, с които класическите статистически методи не се 
справят успешно.  

Невронните мрежи са в състояние самостоятелно да извличат закономерности 
и знания от налични масиви с маркетингови или финансови данни и с това 
разкриват нова форма за анализ на данни. Основното им предимство се 
проявява при анализа и решаването на лошо структурирани (или трудно 
поддаващи се на структуриране) изследователски проблеми.  

Основните елементи за обработка на информацията в невронни мрежи са 
изкуствените неврони (“нервни” клетки), обвързани помежду си и 
организирани на слоеве. По такъв начин е възможно да се пресъздават чрез 
модел сложни, нелинейни връзки и зависимости между голям брой 
променливи, и то без наличието на предварителни знания и допускания за 
очакваната посока и интензивност на тези връзки. Съставената невронна 
мрежа е необходимо най-напред да бъде “обучена” с помощта на наблюдавани 
(налични) данни. При това се прави разграничение между фазата на обучение 
(при която истинските резултати са известни от данните и се прави опит да се 
репродуцират чрез администрирано, т.е. контролируемо обучение на модела) и 
фазата на  предсказване, при която истинските резултати не са известни и се 
достигат чрез имитиране на същата схема за обработка на информацията 
(неадминистрирано, респ. неконтролируемо обучение). След фазата на 
обучение изкуствената невронна мрежа е конфигурирана и може да се 
използва за анализ на данни и/или прогнозиране (Backhaus, Erichson & Weiber, 
2011, p. 173). 
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Съществуват различни типове изкуствени невронни мрежи. Като най-
подходящи за целите на предиктивното моделиране на потребителския избор 
се оказват т.нар. многослойни невронни мрежи с обратно разпространение на 
грешката. Специфичното при използването на многослойните невронни мрежи 
е процесът на тяхното параметризиране. Последното представлява по 
същество процес на машинно учене, изразяващо се в решаването на нелинеен 
оптимизационен проблем, целящ достигането до глобален минимум на 
функция (Смокова, 2007). С помощта на „обучената“ невронна мрежа е 
възможно да се предсказва постериорната групова принадлежност на обектите 
(клиентите) към предварително известни категории (например купувачи и 
некупувачи). За разлика от коментираните вече алтернативни методи, 
груповата принадлежност се извежда по детерминистичен (а не по 
стохастичен) начин, което предполага априорното задаване на абсолютна или 
относителна прагова стойност от страна на анализиращия (Lackes & Mack, 
2000, p. 96).  

 

Особености при съставянето на предиктивни модели с логистична регресия 

Като специфична класификационна и предиктивна техника за аналитично 
извличане на знания от клиентски бази данни за целите на оптималното 
таргетиране е възможно да се използва и стандартна логистична регресия 
(Wilson & Keating, 2009; Komarek & Moore, 2005). Тази техника е естествено 
допълнение към линейната регресия с метода на най-малките квадрати. За 
разлика от линейната регресия обаче логистичната изисква номинално 
равнище на скалиране на зависимата променлива. Независимите променливи 
(предиктори) е възможно да бъдат както метрични, така и неметрични. 

Целта на логистичната регресия е да се предскаже вероятността за настъпване 
(P) на интересуващата ни категория на целевата променлива в предиктивния 
модел, описан чрез съвкупност от предиктори Х1, Х2,…,Хk. При дихотомна 
целева променлива общият вид на модела е: 

 
Тъй като логистичната регресия е по същество статистически метод, 
прилагането му върху твърде големи бази данни понякога е проблематично 
(или неефективно от гледна точка на изчислителен процесорен ресурс).  

Независимо от използваните предиктивни модели за директен маркетинг, 
логиката за оценяване на техните предиктивните способности е една и съща. 
При обследване пригодността на предиктивните модели за директен маркетинг 
се извежда рискът от грешка в предиктивната (класификационната) 
способност на модела. Обикновено се изчислява общият процент на грешка 
(процентът на грешно класифицираните случаи) и неговата стандартна грешка. 
Моделите (най-често при аналитично извличане на знания от клиентски бази 
данни се разчита едновременно на няколко техники), които се представят най-
добре по желан от анализатора критерий за предиктивна точност (или 
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ефективност), се използват като основа на механизма на планиране на 
съответната кампания за директен маркетинг. 

5. Избор на оптимален алгоритъм  

Методите и техниките за аналитично извличане на знания от клиентски бази 
данни е възможно да бъдат използвани съчетано, под формата на цялостен, 
комплексен модел за оптимизиране на програмите за директен маркетинг. Тук 
ще демонстрираме един от възможните подходи за реализирането на този 
процес. Като изходни данни са използвани реални бази данни за годишните 
активности на електронен магазин, предлагащ няколко продуктови категории 
техника и електроника за бита. Базата данните отразяват всички 69216 
регистрирани транзакции за календарната 2009 г. от страна на 12589 клиента. 
През наблюдаваната година фирмата е провеждала постоянно промоционални 
кампании и е регистрирала тези клиенти, които са откликнали (дали поръчка) 
поне веднъж. При регистрацията на сайта, както и при провеждането на 
периодични проучвания за удовлетвореност, от клиентите систематично са 
набирани и някои социодемографски данни. Подобни информации обикновено 
се организират в таблици от базата данни на фирмата. С случая данните за 
транзакциите представляват таблица с 46920 реда (някои клиенти са 
осъществили повече от една поръчка през периода). В нея са регистрирани 
също моментът (датата) на направената поръчка и заплатената цена по 
фактура. В отделна таблица са съхранени данните за клиентите (с техния 
индивидуален клиентски номер, семейно положение, предпочитан начин на 
плащане, средно време, прекарано на сайта, годишни доходи на 
домакинството). Тази таблица съдържа 12589 записа (съответстващи на 12589 
регистрирани клиенти). През наблюдавания период фирмата е провела една 
мащабна промоционални кампании. В отделна, трета таблица е съхранена 
информацията за реакцията на клиентите на промоционални активности 
(дихотомна променлива, със значение 1 = ”реагирал” и 0 = „нереагирал”). Като 
предиктори са тествани различни комбинации от независими променливи, 
като в окончателните модели присъстват само тези, които са статистически 
значими, респ. които имат достатъчно висока дискриминантна способност.  

С данните от описаната база, прилагайки най-напред конвенционална RFM-
методология и на базата на установените RFM-оценки, съставихме 
пирамидален модел на клиентите (Curry & Curry, 2000, p. 9), подразделящ ги 
на топ клиенти (1%), големи клиенти (5%) средни клиенти (20%), дребни 
клиенти (80%) и неактивни клиенти. Идентифицираните категориите е 
възможно да се използват в последствие за различни типове анализи. 
Предимството на този подход е фокусирането върху категории и 
терминологии, които са близки и разбираеми за мениджърите. Така ако целта е 
привличането и задържането на най-доходоносните клиенти, терминология от 
типа „топ X% важни за таргетиране клиенти” лесно се комуникира сред 
вземащите решенията. Ако акцентът е в друга посока, например осигуряване 
на бъдещи постъпления, концептуалният модел помага при анализа на 
движението на клиентите между категориите (фокусирайки вниманието на 
изследователя върху проучване на причините, т.е. предикторите, водещи до 
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това преместване). И не на последно място, ако целта на фирмата е 
задържането на спечелени вече клиенти, моделът фокусира вниманието върху 
изследването и оценяването на риска и момента на напускането, респ. 
преминаването към друг доставчик, предложител или марка. 

Хронологията на реализация на използвания комплексен модел е реализиран в 
следната последователност: 

(1) Агрегиране на продажбените транзакции на ниво клиент; 

(2) Изчисляване на оценките на трите основни параметъра на RFM модела за 
всеки клиент; 

(3) Претегляне и агрегиране на общата RFM-оценка за всеки клиент (като 
тегла на отделните критерии са използвани R(100) с пет категории, F(10) 
с пет категории и M(10) с пет категории); 

(4) Сортиране на клиентите според  изчислената оценка и групирането им на 
топ клиенти, големи клиенти, средни клиенти, дребни клиенти и 
неактивни клиенти; 

(5) Обвързване на базата данни с изчислените RFM-оценки с данните от 
проведената промоционална кампания и с разполагаемите 
социодемографски и поведенчески данни на клиентите; 

(6) Подразделяне на базата данни на обучаваща и валидираща извадки; 

(7) Балансиране на категорията „реагира на кампании” с тегло 10 в 
обучаващата извадка (това се налага поради относително малкия 
относителен дял на реагиращите в базата данни); 

(8) Оценяване на няколко алтернативни предиктивни алгоритъма – четири 
варианта на дърво на решенията с методите CART, CHAID, QUEST и 
C5.1, наивен бейсов класификатор и логистична регресия; 

(9) Съставяне на съчетан модел с трите най-добре представящи се 
предиктивни модели (по критерия предиктивна точност на целевата 
категория на зависимата променлива над 90%). 

(10) Сравнителен анализ на способностите на съчетания модел с общия RFM 
анализ. 

Общата аналитична и процесна рамка на модела3 е представена на Фигура 2.  

Моделът е интерактивен и позволява лесна адаптация към всякакъв тип 
клиентски бази данни, организирани по описания начин: транзакции, 
потребители, кампании. На всеки един от етапите в реализацията му възможно 
да се извличат клиентски списъци, оптимизирани за поддържането на 
различен тип маркетингови решения (и в частност – таргетиране). Възможно е 
например извеждането на поименни списък на клиентите с изчислени оценки 
по трите ключови критерия на RFM-модела – време от последната покупка, 
честота на купуване и похарчени средства е само (и то с различни сценарии) за 

                                                            
3 Техническата реализация и оценяването на модела е извършено с IBMSPSSModeler. 
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претегляне на RFM-критериите. Аналогично е възможно да се генерират групи 
клиенти на база на агрегираната им RFM-оценка. Проблемът при този тип 
„априорно“ сегментиране на клиентите е нестабилната хипотеза между оценка 
и реакция, което е основната слабост на RFM-модела. По тази причина RFM-
оценките на клиентите бяха използвани като база за сравнение при тестването 
на предиктивните възможности на целия комплекс от описани техники и 
алгоритми за предиктивно извличане на знания от данни. 

Фигура 2 
Аналитична процесна рамка на комплексен предиктивен модел за оптимално 

таргетиране 

 
 

В това изследване бяха тествани седем алтернативни модела – четири за 
съставяне на дърво за решенията (CHAID, CART, QUESTи C5.1), две 
статистически техники (логистична регресия и наивен бейсов класификатор), 
класификационния алгоритъм на k-тите най-близки съседи и невронна мрежа с 
многослоен перцептрон и обратно разпространение на грешката. Само един от 
тези алгоритми (сходно на RFM-модела) се представи с предиктивна точност 
под 50% (критично равнище, тъй като целевата променлива е дихотомна) – 
това е методът на k-най-близки съседи. Останалите, издържали „теста“ модели 
са представени на Таблица 4. 

От таблицата е видно, че според критерия „Обща предиктивна точност“, пет от 
тестваните алгоритми са на практика идентични (>92% правилно 
класифицирани случаи от валидиращата извадка). Логично е в случая да се 
търси „най-добре представящ се” модел по други критерии (например 
информационен индекс). За целта може да се състави лифтова диаграма 
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(вж.Фигура 3), от която ясно се вижда преимуществото на метода CHAID. 
Визуалният анализ показва например, че ако бъдат таргетирани с търговско 
предложение топ 20% от списъка с клиентите, подредени в низходящ ред, на 
базата на предсказаните от CHAID вероятностни оценки биха откликнали 
около 42% от тях (при 20% очаквана вероятност при случаен списък). 
Предиктивната способност на CHAID дори се увеличава при таргетирането на 
по-висок процент от клиентелата (напр. при таргетиране на топ 30% биха 
откликнали 55%), но намалява след 40-тия процентил. 

Таблица 4 
Сравнителни резултати от представянето на предиктивните алгоритми* върху 

тестовата извадка 
Ранг Аналитична техника Предиктивна точност (%) 

1 Neuralnet (MP) 92.609 
2 C5.1 92.609 
3 CART 92.609 
4 QUEST  92.609 
5 CHAID  92.609 
6 Logistic regression 61.155 
7 BayesianNetwork (NaïveBayes) 61.078 

* Резултатите от останалите алгоритми, включени в експеримента (в. т.ч. методът на k-
тия най-близък съсед и методът на поддържащите вектори, както и „класическия“ 
дискриминантен анализ не са рапортувани поради ниската им обща предиктивна 
точност.  
 

Фигура 3 
Диаграма на относителния информационен принос на сравняваните модели 

 
Интересен момент при анализа е оценяването на относителната важност на 
предикторите (независимите променливи). Всяко една предиктивна техника 
позволява подобни изводи. В случая с помощта на изкуствената невронна 
мрежа (многослоен перцептрон с обратно разпространение на грешката) са 
идентифицирани тези относителни тегла (вж. фиг. 3). Така най-важният 
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предиктор за предсказване реакцията на клиентите при бъдещи 
промоционални активности е средното време, прекарано на уеб-сайта на 
електронния магазин, следвано от начина на плащане, времето от последната 
поръчка и т.н. Най-нисък принос върху представянето на моделите има 
похарчената сума пари, от което може да се направи извод, че величината на 
цените на предлаганите продукти не оказва влияние върху ефекта на 
практикувания промоционален механизъм.   

Фигура 4 
Относителна важност на предикторите 

 
Въпреки че в конкретния аналитичен контекст първите пет техники показват 
еднаква предиктивна способност (респ. еднаква осреднена класификационна 
грешка), експериментирането със съчетани модели (от ан. ensemble modeling) 
не е за пренебрегване. Редица автори сочат (Barai & Reich, 1999; van Wezel & 
Potharst, 2005), че чрез симултантното използване на няколко техники е 
възможно допълнително да се увеличи предиктивната валидност на общия 
модел. В конкретното изследване, на базата на петте най-добре представящи се 
алгоритъма, беше съставен и апробиран подобен съчетан модел, в който 
допълнително са включени и RFM оценките. В съответствие с очакванията, 
комбинираният модел се представя почти незабележимо по-добре при 
оценъчната, но не и при валидиращата (тестова) извадка. Основната изненада 
и ключова констатация обаче е свързана с предиктивната способност на RFM-
модела. В проведения анализ последният се оказва с изключително ниска 
предиктивна способност, което е поредното доказателство, че този 
инструмент, използван от мнозина специалисти по директен маркетинг за 
генериране на „оптимални” списъци за избор на целеви клиенти е далеч от 
изискването за „оптимална“ ефективност. На практика всички 
експериментирани предиктивни техники за аналитично извличане на знания от 
експериментаната база данни в изследването го превъзхождат. 

* 
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В разработката е направен опит да се докаже емпирично, че използването на 
предиктивни модели и алгоритми за извличане на знания от клиентски бази 
данни за целите на директния маркетинг е по-ефективен подход, в сравнение с 
класическите RFM-модели. В приложен план е представен и демонстриран 
подход за априорно предсказване на ефективността на програма за директен 
маркетинг, който би могъл (1) да инспирира полезни идеи за индустрии, 
разполагащи с актуализиращи се клиентски бази данни (банков и финансов 
сектор, модерните вериги магазини, телекомуникации, електронен бизнес, 
каталожна търговия, ютилити бизнеса) и конкретно на практикуващите 
директен и интерактивен маркетинг; (2) да разкрие нови възможности за 
автоматизиране на маркетинговата дейност при планиране на кампании за 
директен маркетинг; (3) да подпомогне процеса на максимизиране на приходи 
и минимизиране на разходи на конкретна маркетингова кампания във 
фирмите; (4) да подпомогне процеса на разработването на програми за 
предотвратяване на загубата на клиенти; (5) да подобри (оптимизира) 
планирането на стратегии за привличане и задържане на клиенти, както и 
други дейности, свързани с оптимизирането на маркетинга и продажбите. 
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ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ КАТО ФАКТОР ЗА 
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ 

 
Компаниите с потребителска ориентация притежават възможност 
по-лесно да откриват и опознават нуждите на своите клиенти, което 
създава предпоставки при правилно офериране да се осигури желано 
ниво на удовлетвореност на клиентите. От позицията на бизнеса е 
важно какво представлява потребителската ориентация, как може да 
се измери и оправдано ли е компаниите да се стремят да бъдат 
ориентирани към клиентите си. Многопластовият характер на 
потребителската ориентация изисквa нейното концептуализиране и 
операционализация в конкретен контекст за коректно измерване на 
ефектите й върху удовлетвореността на клиентите. Специфичен 
момент в тази разработка е, че е отчетено мнението на мениджъри и 
служители по отношение на потребителската ориентация и 
клиентската удовлетвореност. На тази основа е изследвано наличието, 
посоката и силата на влияния между тези конструкти. 
JEL: M31; M21 

 

Въведение 

В условия на засилена конкуренция и множество финансови и пазарни 
предизвикателства потребителската ориентация е сред факторите, които 
позиционират организациите в съзнанието на реалните и потенциалните 
клиенти. Подобряването на потребителската ориентация може да се разглежда 
като стратегическа мярка за запазване и развитие на конкурентоспособността 
на организациите. В този смисъл тя е комплексен и дългосрочен обект на 
корпоративно развитие. При условие, че потребителската ориентация се 
управлява чрез използване на правилните оперативни и методологични 
похвати, тя е в състояние да оказва влияние върху клиентската 
удовлетвореност. 

Ориентацията на компаниите към клиентите и в по-широк план – към 
контактните аудитории, представлява основна област на изследване в 
маркетинга през последните две десетилетия. Фокусът към клиентите се 
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свързва с определен организационен модел на поведение, който създава 
предпоставки за внедряването на маркетинговата концепция (Kotler et al., 
2003; Armstrong et al., 2006). 

Narver и Slater (1990) и Kohli и Jaworski (1990) са сред първите учени, които 
описват и изследват операционализирането на конструктите „пазарна 
ориентация“ и „потребителска ориентация“. Много често двата термина се 
използват като взаимнозаменяеми или потребителската ориентация се 
възприема като част от пазарната ориентация.  

Пазарната ориентация е обвързана с успешното разработване на нови 
продукти, тъй като се очаква те да осигурят добавена стойност на целевите 
клиенти (Jensen and Harmsen, 2001). В научната литература има емпирични 
изследвания, които потвърждават положителната зависимост между успеха на 
новите продукти и пазарната ориентация (Matsuno et al., 2002; Papastathopoulou 
et al., 2006; Gray et al., 1999). Според Gonzalez-Benito et al. (2009) пазарната 
ориентация има отношение към цялостното функциониране на фирмите. Kirca 
et al. (2005) разглеждат в по-големи детайли това влияние, като разкриват 
позитивно въздействие на пазарната ориентация върху цялостния успех на 
компаниите, измерван посредством: продажби, пазарен дял, удовлетвореност 
на клиентите и лоялност.   

Потребителската ориентация, от една страна, поставя клиента във фокуса на 
организациите, а от друга, включва идентифицирането и разбирането на 
нуждите на потребителите и удовлетворяването им (Andreassen, 1994).  Van der 
Hart (1990) представя потребителската ориентация на три равнища: 
стратегическо, тактическо и оперативно. На стратегическо равнище фирмите 
имат ясно разбиране за клиентите си. Тактическото равнище обхваща 
позиционирането на продуктите и услугите на организацията в съзнанието на 
клиентите. Потребителската ориентация на оперативно равнище включва 
конкретни методи за обслужване и удовлетворяване на клиентите в 
съответствие с фирмената политика.  

Интензивното прилагане на класическата маркетингова концепция и нейните 
производни в бизнеса поставят потребителите в центъра на интересите на 
компаниите, които започват да разглеждат своите клиенти като градивен 
елемент от финансовите си активи (Keiningham, Aksoy, Bejou, 2006). По своята 
същност маркетинговата концепция гласи, че постигането на корпоративните 
цели зависи от правилното идентифициране на потребностите и желанията на 
целевата аудитория и постигането на желаното й удовлетворяване по начин, 
който е по-ефективен от този при конкурентите (Kotler et al., 2003). Като се 
следва тази теза и като се отчита динамиката в развитието на конкурентните 
сили в световен мащаб, компаниите се фокусират върху клиентите и се 
стремят да постигнат и задържат дългосрочната им удовлетвореност. Това е в 
пряка връзка с постигането на конкурентни предимства, които са производни 
от възможността на компаниите да предлагат по-висока потребителска 
стойност.   

Мениджърите все повече акцентират върху измерването и цялостното 
управление на потребителската стойност като част от потребителската 
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ориентация на компаниите. Следователно целите, свързани с потребителската 
ориентация, трябва да се дефинират и изпълняват на всички равнища в 
йерархията на организацията (висше и средно мениджърско ниво, служители 
на оперативно ниво), което на свой ред означава, че потребителската 
ориентация трябва да се разглежда като управленска отговорност и да се 
интегрира в корпоративната стратегия на компаниите. Поставяйки акцент в 
своята стратегия върху потребителската ориентация, те от своя страна 
обучават служителите си да помагат на целевите клиенти при вземането на 
решение за покупка. Разбирането на нуждите и желанията на потребителите 
максимизира равнището на удовлетвореност и създава доверие към 
компанията (Hennig-Thurau, 2004).  

Посоченото дотук аргументира предмета на изследване в тази разработка – 
влиянието на потребителската ориентация върху удовлетвореността на 
клиентите. Потребителската ориентация е разгледана в три аспекта – 
потребителска ориентация на компанията като цяло, потребителска 
ориентация на мениджърите и потребителска ориентация на служителите. 
Идеята е да се отговори на въпроса дали ориентацията на компаниите, 
мениджърите и служителите към интересите на клиентите действително се 
оценява от последните и намира отражение върху равнището на клиентска 
удовлетвореност. Обект на изследване са мениджъри и служители в компании, 
специализирани в сферата на бизнес-услугите в България. 

Целта на това изследване е въз основа на теоретичен анализ на 
потребителската ориентация на компаниите, мениджърите и служителите, от 
една страна, и клиентската удовлетвореност, от друга, да се анализира 
наличието, посоката и силата на възможни влияния между тези конструкти и 
да се формулират изводи, свързани с практическа насоченост за бизнеса. 

Задачите на изследването се свеждат до: 

• Теоретичен обзор на литературата, свързана с потребителската ориентация 
и клиентската удовлетвореност. 

• Конструиране на концептуален и операционален модел за изследване на 
наличието, посоката и силата на възможни влияния между потребителската 
ориентация и клиентската удовлетвореност. 

• Тестване на наличие, посока и сила на влияние между потребителската 
ориентация и клиентската удовлетвореност и формулиране на изводи с 
практическа насоченост за бизнеса. 

1. Теоретична рамка на потребителската ориентация и 
удовлетвореността на клиентите 

1.1. Потребителска ориентация 

Конструктът „потребителска ориентация“ се възприема като един от 
фундаменталните елементи на маркетинга (McKitterick, 1957) и основа за 
създаването на маркетинговата концепция (Narver and Slater, 1990). Обзорът на 
специализираната литература показва, че са осъществени много изследвания в 



Евгени Станимиров, Владимир Жечев – Потребителската ориентация като фактор... 

59 

областта, които водят своето начало от емпиричната апробация на Saxe и 
Weitz’s (1982). Посочените автори разработват т. нар. SOCO (selling orientation 
– customer orientation) скала, която отразява връзките между продажбената и 
потребителската ориентация. В академичната общност е изградена обща 
представа за потребителската ориентация, която според Zablah et al. (2012) се 
концептуализира по следния начин: 

• набор от поведения на служителите, които целят клиентска 
удовлетвореност; 

• психологическа променлива (нагласа, индивидуална черта), която мотивира 
служителите да удовлетворяват нуждите на клиентите.  

По-малките като размер организации имат предимство пред по-мащабните 
компании при изграждането на потребителска ориентация поради близостта 
между мениджърите и клиентите (Pelham и Wilson, 1996). Това твърдение не 
може да се приема безрезервно, защото в научната литература съществуват 
противоречиви мнения за ефикасността на потребителската ориентация като 
фактор, формиращ поведението на служителите (Homburg, Müller and 
Klarmann, 2011; Franke and Park, 2006). Някои изследвания доказват, че 
потребителската ориентация е в състояние да повиши представянето и 
цялостната работа на служителите (Grizzle et al., 2009), както и да понижи 
склонността им да напуснат организацията (Babakus, Yavas and Ashill, 2009). В 
разрез с тези изследвания други учени привеждат доказателства, че 
потребителската ориентация не влияе върху намеренията на служителите да се 
откажат от работата си (Harris et al., 2006), a Flaherty et al. (2009) не откриват 
зависимост между потребителската ориентация и ефективността на работата 
на служителите в компаниите.  

Въпреки наличието на множество изследвания в областта на потребителската 
ориентация (Dоnоvan et al., 2004; Brown et al., 2002) въпросът как 
потребителската ориентация влияе върху възприеманата от клиентите 
организационна ефективност? все още остава неизяснен. Потребителската 
ориентация е непрекъснатото умение да се създава потребителска стойност за 
целевите клиенти (Awwad и Agti, 2011) или предразположение на служителите 
към тези клиенти на работното място (Brown et al., 2002). Същевременно 
McEachern и Warnaby (2005) дефинират изследвания конструкт като важен 
елемент от корпоративната култура, който има за цел да постави клиентите в 
центъра на стратегическата ориентация на компанията. Потребителската 
ориентация обаче изисква и по-точно познаване на конкретните нужди на 
клиентите и преориентация на компаниите към изготвянето на 
индивидуализирани оферти, съобразени с персоналните им изисквания. 

Потребителската ориентация обхваща анализа на нуждите на клиентите и 
отговора на организациите по посока на тяхното удовлетворяване (Nakata and 
Zhu, 2006). Следователно това е явление, което кара организацията да направи 
преценка за себе си, като отчита гледната точка на целевите клиенти (Narver 
and Slater, 1990) и на отделните служители (Franke and Park, 2006). 
Възприемането на поведение и стратегия, насочена към потребителите, 
изисква значителни ресурси, свързани не само с нужното време, което 
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служителите по продажби трябва да отделят (Saxe and Weitz, 1982), но и с 
комплексните разходи, произтичащи от нуждата за настройване на офертата 
съобразно отделните клиенти или групи клиенти. 

Оптималното ниво на потребителска ориентация зависи както от продукта, 
така и от характеристиките на пазара. В този план се смята, че основен 
проблем на компаниите, предлагащи тясно специализирани клиентски 
решения, е липсата на правилно разбиране на особеностите на клиентите (Tuli, 
Kohli and Bharadwaj, 2007). Не трябва да се пропуска и друг аспект, изследван 
от Verbeke et al. (2008), че детайлното разбиране на потребителските нужди 
може да доведе до намаляване на ефективността на продажбите в случай, че 
планът за изпълнението им е строго дефиниран. Това означава, че компанията 
генерира маркетингови разходи за проучване на изискванията на клиентите, а 
същевременно ограниченията в плана на продажбите не позволяват да се 
експлоатира пазарната информация. 

Потребителската ориентация е многопластов конструкт, който може да бъде 
декомпозиран до следните елементи: проучване на латентното търсене, 
предоставяне на информация на клиентите, разбиране на клиентските нужди, 
удовлетворяване нуждите на клиентите, изграждане на удовлетвореност на 
клиентите, поддържане на взаимоотношения, създаване и предоставяне на 
потребителска стойност (фиг. 1).  

Фигура 1 
Интегративни елементи на потребителската ориентация 

 
Адаптирано и допълнено по: Singh, Koshy, 2012, p. 69-82. 

 

Част от посочените елементи (предоставяне на информация за клиентите, 
удовлетворяване на клиентските нужди и др.) могат да се реализират на 
оперативно ниво, докато други (например поддържане на взаимоотношения, 
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създаване и предоставяне на потребителска стойност) имат и стратегическа 
ориентация. Следователно опознаването на потребителската ориентация като 
многопластов и многоаспектен конструкт изисква да се отчита мнението на 
различни групи заинтересувани лица: клиенти, мениджъри и служители. 
Същевременно при оценяването му трябва да се отчита, че потребителската 
ориентация има проявление на различни нива: „компания“, „мениджъри“ и 
„клиенти“. Изследванията на ниво „служител“ и на ниво „организация“ 
(пазарна ориентация) до голяма степен следват единна логика и имат обща 
основа в маркетинговата концепция (Saxe and Weitz’s, 1982). Deshpandé, Farley 
и Webster (1993) например твърдят, че пазарната ориентация се основава на 
ценности и набор от корпоративни културни елементи, които водят до 
поведение, насочено към удовлетворяване на нуждите на клиентите. В 
подкрепа на тази теза Gebhardt, Carpenter и Sherry (2006) описват пазарната 
ориентация като ценност и убеждение, което поставя потребителските 
интереси на първо място и ръководи целия процес по вземане на решения в 
организациите. Много изследвания подкрепят тезата, че потребителската 
ориентация влияе положително на цели като удовлетвореност на клиентите 
(Brady and Cronin, 2001) и клиентско доверие (Williams, 1998).  

 

1.2. Удовлетвореност на клиентите 

Oliver (1981) дефинира удовлетвореността на клиентите като общо 
психологическо състояние, при което техните очаквания са съчетани с 
предишния им опит от ползването на продукта. Други автори доразвиват това 
определение като твърдят, че удовлетвореността е съвкупност от цялостните 
впечатления и опит от доставчиците или емоционална реакция, свързана с 
разликата между това, което клиентите очакват, и онова, което получават по 
отношение на изпълнението на потребности и желания (Hansemark and 
Albinsson, 2004).  

Според Mittal и Kamakura (2001) удовлетвореността на клиентите има много 
по-сложна и широкообхватна роля в настоящето. Общоприето е да се смята, че 
тя има основополагаща роля за дългосрочното потребителско поведение. 
Stanimirov и Zhechev (2012) твърдят, че удовлетвореността на клиентите има 
непосредствено отношение към лоялността, изразена в дела на задържаните 
клиенти, повторните покупки, склонността за отправяне на персонални 
препоръки, намаляване на оперативните разходи на компаниите, свързани с 
необосновани рекламации, и т.н. Verhoef et al. (2001) доказва, че обемът на 
кръстосаните покупки също се увеличава в резултат от удовлетвореността, 
докато Homburg et al. (2005) установяват, че доволните клиенти са склонни да 
заплащат по-висока цена за аналогични продукти.  

В практиката са налице все повече доказателства за положително влияние на 
клиентската удовлетвореност върху постигнатите резултати на компанията. 
Лоялността на потребителите, кръстосаните продажби, положителната 
реклама от уста на уста и желанието на клиентите да заплатят по-висока цена 
за продуктите на компаниите са в състояние да подобрят позициите и 
представянето на фирмите. Luo et al. (2010) установяват, че клиентската 
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удовлетвореност осигурява по-висока възвръщаемост на инвестициите и по-
нисък риск. Причина за това е подобрената комуникация с доволните 
потребители (Luo and Donthu, 2006) и редуцирането на разходите за 
обслужването им (Morgan и Rego, 2006). Удовлетвореността на клиентите 
може да намали и разходите на фирмата за бъдещи сделки, вкл. тези за 
привличане на нови клиенти. 

Потребителската ориентация, изразена в определени рамки на предлагането на 
оферти и обслужване (качество, надеждност, отзивчивост, разбиране, 
сигурност и удобство), оказва влияние върху удовлетвореността на клиентите 
(фиг. 2).  

Фигура 2 
Предлагането на офертата като фактор за формиране на удовлетвореност и 

лоялност 
 

Качество

Надеждност

Отзивчивост

Разбиране

Сигурност

Удовлетвореност Лоялност 

Удобство

 
Адаптирано и допълнено по: Agus, Barker and Kandampully, 2007, p. 177-190. 

 

Клиентите не само очакват да им бъдат предложени оферти и обслужване, 
които да задоволяват специфичните им изисквания, но изискват също от 
компаниите да надминават очакванията им (Volberda, 1999). Необходимо е 
обаче да се отчита, че в сектора на бизнес-услугите надминаването на 
очакванията на клиентите има определени граници, защото поддържането на 
високи нива на удовлетвореност за продължителен период изисква сериозни 
инвестиции, които намаляват маржовете на печалба на компаниите и имат 
негативно отражение върху рентабилността. Надхвърлянето на очакванията на 
клиентите е възможно при условие, че както мениджърите, така и служителите 
са силно ангажирани с цялостното функциониране на организациите. Това е 
така, защото клиентите в сферата на бизнес-услугите очакват доставчиците не 
само да отговорят ефективно на техните потребности в момента (реактивно 
поведение), но и да опознаят спецификата на работата им, за да могат да бъдат 
профилирани бъдещите им нужди (проактивно поведение).  

Множество компании обаче пренебрегват очакванията на своите клиенти и 
полагат малко усилия да разберат нуждите на целевата си аудитория. 
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Възможността да се отговори на нуждите играе ключова роля при постигането 
на клиентска удовлетвореност и в тази насока Tuli et al. (2007) отбелязват, че 
потребителите все по активно търсят разбиране и удовлетворяване на техните 
латентни и бъдещи потребности.  

 

1.3. Потребителската ориентация като фактор за формиране на клиентска 
удовлетвореност 

Въпреки че през последните години учени са правили опити да разработят 
ясно дефинирани като контекст и приложение концептуализации на 
потребителската ориентация (Homburg, Müller and Klarmann, 2011), въпросът 
дали тя влияе върху удовлетвореността на клиентите на компаниите в сферата 
на бизнес-услугите остава неизяснен.  

Както беше посочено, удовлетвореността на клиентите представлява 
индивидуално възприятие, което се влияе от множество променливи като: 
демографски профил, психографски характеристики, лични очаквания и др. 
Някои проучвания доказват, че високата удовлетвореност е право 
пропорционална на надхвърлянето на очакванията на клиентите (Johnson et al., 
2001). Тази теза може да бъде отправна точка за заключението, че за 
управлението на очакванията на потребителите е нужно да се създават 
реалистични такива. Bamford и Xystouri (2005) например доказват, че 
удовлетвореността зависи от изпълнението на индивидуалните очаквания на 
потребителите. Лансира се и тезата, че тя е свързана с това дали клиентите 
получават добавена стойност при покупката. И в двата случая доставчиците на 
услуги са мотивирани да измерват удовлетвореността на своите клиенти, 
защото смятат, че повишената лоялност, персоналните препоръки, както и 
приходите от повторните покупки са резултати от добрите взаимоотношения и 
удовлетвореността на потребителите.  

В резултат от интензивната конкуренция множество компании правят 
изследвания на финансовата стойност от взаимоотношенията с клиентите 
(Luo, 2009; Gupta et al., 2004). Мениджърите на фирми от различен мащаб се 
стремят да поддържат по-чести и по-ефективни контакти със своите 
рентабилни клиенти, за да избегнат опасността да се прехвърлят към друг 
доставчик. Много специалисти твърдят, че удовлетвореността на 
потребителите е един от най-ценните активи на фирмите, който своеобразно се 
превръща и в значима корпоративна цел (Luo, Wieseke and Homburg, 2011). 
Същевременно обаче е трудно да бъдат открити точните мотивационни 
фактори за изграждане на удовлетвореност сред потребителите. Въпреки че 
предишни изследвания разглеждат приложимостта на бонусните системи и 
други стимули за мотивиране на служителите като цяло (Hauser et al., 1994) и 
на персонала по продажби (John and Weitz, 1989), малко изследвания обръщат 
внимание на потребителската ориентация (сред мениджъри и служители) като 
фактор за изграждане на удовлетвореност на клиентите.  

В допълнение към разглеждането на характеристиките на потребителската 
ориентация и удовлетвореността на клиентите е важно да се тества и 
наличието, силата и посоката на връзката между тях. Необходимостта от 
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подобни тестове е обусловена от отношението на потребителската ориентация 
и клиентската удовлетвореност към печалбата и възвръщаемостта на 
компаниите (Fornell et al., 2006).  

В различни изследвания се откриват доказателства за връзката между 
представянето на доставчика и удовлетвореността на клиентите. Според Lam 
et al. (2004) удовлетвореността отразява положителното емоционално 
състояние в резултат от съвкупната оценка на клиента за връзката му с 
доставчика. Индивидуалната оценка на потребителската стойност води до 
формиране на чувство за удовлетвореност. Например в изследванията на Lam 
et al. (2004) и Gao et al. (2005) се потвърждава връзката между потребителска 
стойност и удовлетвореност, които са пряк резултат от потребителската 
ориентация.  

Някои учени твърдят, че трябва да се прави разграничение между 
проучванията на потребителската удовлетвореност според типа на оценявания 
продукт (физически продукт или услуга). В сферата на услугите 
потребителската удовлетвореност често се измерва и окачествява като разлика 
между очакванията и конкретния опит с доставчика (Mysen et al., 2011). 
Henning-Thurau (2004) например определя удовлетвореността в тази сфера 
като провокираните положителни чувства у потребителите при използването 
на услугата. От гледна точка на направеното разграничение Fornell et al. (1996) 
откриват, че значително по-голяма удовлетвореност може да бъде постигната 
при фирми в сферата от услугите в сравнение с производствените компании. В 
същото изследване се доказва, че удовлетворението по-скоро се поражда от 
качеството на предлаганите услуги и потребителската ориентация на 
компаниите, отколкото от цената им.  

Въз основа на изложените тези, че удовлетвореността на клиентите е в 
основата на маркетинговата концепция и следователно е резултат от 
потребителската ориентация, тук потребителската ориентация е разгледана 
като съвкупност от възприятия и действия (поведение) на мениджъри и 
служители, които са ръководени от главната цел – постигане на 
удовлетвореност на клиентите.  

2. Връзки между потребителската ориентация и удовлетвореността на 
клиентите – постановка на изследването 

Специфичен момент при изследването е, че се отчита мнението на следните 
две групи респонденти: мениджъри и служители. Идеята е да се обвържат 
възприятията на респондентите за потребителската ориентация на компаниите 
като цяло и на техния персонал (мениджъри и служители),  от една страна, и за 
потребителската удовлетвореност като вероятен резултат от проявената 
потребителска ориентация, от друга. 

Информацията за проучването е акумулирана в периода май-юли 2012 г. чрез 
пряка персонална анкета със 132 мениджъри и 258 фронтофис служители в 
следните направления: потребителска ориентация на компаниите, 
потребителска ориентация на мениджърите, потребителска ориентацията на 
служителите, удовлетвореност на клиентите. За осигуряване на възможност за 
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сравнителен анализ всяка от променливите е оценена паралелно от двете групи 
респонденти – мениджъри и служители. 

Осъщественият теоретичен обзор позволява да се конструира концептуален 
модел и да се формулират следните хипотези (фиг. 3): 

Фигура 3 
Концептуален модел за изследване на връзките между потребителска 

ориентация на компаниите, потребителска ориентация на мениджърите и 
служителите и удовлетвореност на клиентите 

  

 

 

 

 

 

Потребителска 
ориентация на 
мениджърите 

Потребителска 
ориентация на 
компанията 

Удовлетвореност 
на клиентите Н1 

Н4

Н2 

Н3

Н5

Н6Потребителска 
ориентация на 
служителите 

Н7

Н8

Н9

 
 

• Съществува статистически значима връзка между потребителската 
ориентация на мениджърите от една страна, и на служителите, от друга. 
Чрез своето поведение към клиентите мениджърите оказват влияние върху 
поведението на служителите към тях (Н1), и обратно (Н2). 

• Съществува статистически значима връзка между потребителската 
ориентация на мениджърите и тази на компаниите. Потребителската 
ориентация на мениджърите създава усещане за това, че изследваните 
компании са потребителски ориентирани (Н3), и обратно (Н5). 

• Налице е статистически значима връзка между потребителската 
ориентация на служителите и тази на компаниите. При условие, че 
служителите са ориентирани към клиентите, се създава усещане за 
потребителска ориентация на компанията (Н4), и обратно (Н6). 

• Потребителската ориентация на мениджърите влияе върху 
удовлетвореността на клиентите (Н7). 

• Потребителската ориентация на служителите влияе върху 
удовлетвореността на клиентите (Н8). 

• Потребителската ориентация на компаниите като цяло оказва влияние 
върху удовлетвореността на клиентите (Н9). 

Потребителската ориентация на компаниите, потребителската ориентация на 
мениджърите и служителите, както и удовлетвореността на клиентите 
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представляват конструкти, които са оценени с помощта на мултиатрибутивен 
подход. При този подход обобщеният латентен конструкт се „разпада“ и 
измерва чрез различни операционализиращи променливи. Съвкупността от 
операционализиращи променливи отразява различни аспекти на изследваните 
конструкти и увеличава прецизността на изчислителните процедури (Fornel et 
al., 1996). 

Потребителската ориентация на мениджърите (ПОМ) е оценена с една 
обобщаваща и 7 операционализиращи променливи (фиг. 4): 

Фигура 4 
Операционален модел за изследване на връзките между потребителска 

ориентация на мениджърите, служителите и компаниите и удовлетвореност на 
клиентите 
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Мениджъри Служители 

УКМ1 
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УКМ (обща) УКС (обща)  
 

• мениджърите са ориентирани към нуждите на клиентите (ПОМобща); 

• мениджърите винаги стимулират подчинените си да предоставят 
качествено обслужване на клиентите (ПОМ1); 

• мениджърите се стремят да развиват квалификацията на служителите си 
(ПОМ2); 
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• мениджърите винаги предоставят адекватна информация на подчинените 
си, за да могат да обслужват по-добре клиентите (ПОМ3); 

• мениджърите се грижат за поддържане на добър микроклимат в 
компанията (ПОМ4); 

• мениджърите постоянно насърчават служителите да предлагат нови идеи 
(ПОМ5); 

• мениджърите винаги подкрепят подчинените си при поява на затруднения 
при обслужването на клиентите (ПОМ6); 

• мениджърите насърчават своите служители да реагират бързо при поява на 
проблем с клиент (ПОМ7). 

Потребителската ориентация на компаниите (ПОК) е оценена чрез една 
обобщена и три операционализиращи променливи: 

• компанията, в която работя, е ориентирана към нуждите на клиентите 
(ПОКобща); 

• компанията знае точно какво желаят клиентите (ПОК1); 

• офертата на компанията е съобразена с изискванията и възможностите на 
клиентите (ПОК2); 

• в компанията има практика да се преговаря с важни клиенти за 
пренастройване на офертата към техните изисквания (ПОК3).  

Потребителската ориентация на служителите (ПОС) е оценена с една 
обобщаваща и три операционализиращи променливи: 

• като цяло служителите проявяват загриженост към клиентите  (ПОСобща); 

• служителите са убедени, че клиентите винаги трябва да получават високо 
качество на обслужване (ПОС1); 

• знанията и уменията на служителите са достатъчни за добро обслужване на 
клиентите (ПОС2); 

• служителите имат свобода на действие при вземане на решения (ПОС3). 

Удовлетвореността на клиентите (УК) е оценена от двете групи респонденти 
(мениджъри и служители) чрез една обобщаваща и 5 операционализиращи 
променливи: 

• като цяло клиентите са доволни от офертата на компанията (УКобща); 

• клиентите са доволни от цените, които компанията оферира (УК1); 

• клиентите са доволни от обслужването, което получават (УК2); 

• клиентите са доволни от информацията, която компанията им предоставя 
(УК3); 

• клиентите са доволни от начина, по който компанията предлага продукта 
си (УК4); 
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• клиентите са доволни от начина, по който компанията се справя с 
рекламациите (УК5). 

Обобщаващите и операционализиращите променливи са оценени по 5-
степенна скала от Ликъртов тип (от 1 – изобщо не съм съгласен до 5 – напълно 
съгласен). Надеждността на измервателните скали е тествана чрез критерия 
Cronbach’s alpha. Критерият има следния общ вид:  

Rxx
’ = (K/(K – 1) . (1 – [(∑

i

Xii ) / (∑
i

Xii  + ∑
ij

Xij )]),  

където: i ≠ j;  

Xii и Xij са  елементи на корелационната матрица;  

K – броят на операционализиращите променливи; 

∑
i

Xii показва, че съвместно се отчитат всички елементи по диагонала на 

корелационната матрица (Hayes, 1997, p. 49).  

Използваните скали за оценка на изследваните конструкти са надеждни. За 
целева група „мениджъри“ критерият Cronbach’s Alpha се изменя в диапазона 
0.6892 – 0.7736. За целева група „служители“ стойностите се движат в 
границите 0.6360 – 0.8629. 

Допълнително в рамките на всеки от изследваните четири конструкта 
(потребителска ориентация на мениджърите, на служителите, на компаниите и 
удовлетвореност на клиентите) е проведен тест за критериална валидност. 
Тестът се изразява в регресиране на обобщените оценки за всеки конструкт с 
оценките по операционализиращи променливи. Целта е да се установи дали 
операционализиращите променливи адекватно описват съответните 
конструкти и да се определи относителната им важност. За определяне на 
относителното тегло на операционализиращите променливи се използват 
стандартизираните β-коефициенти (Желев, 2000, с. 68). Приложеният 
„извлечен метод“ за определяне на относителната важност на факторите (с 
помощта на множествен регресионен анализ) предоставя възможност за 
намаляване броя на въпросите в изследователския инструмент. Същевременно 
съществува ограничение, свързано със статистическата значимост на 
факторите при прилагане на множествения регресионен анализ -  за част от 
променливите, които не са статистически значими, не може да се определи 
тегло. Следователно за тях не е възможно да се установи относителният им 
принос за формиране на съответния изследван общ конструкт.  

Тестовете за критериална валидност показват, че всички резултати са 
статистически значими (Sig. = 0.000). Конструираните модели позволяват да се 
идентифицират основните фактори, които формират четирите изследвани 
конструкта – потребителска ориентация на мениджърите, на служителите, на 
компаниите и удовлетвореност на клиентите. 

Формирани са средни непретеглени оценки за всички променливи. Чрез тест 
на Уилкоксън (Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test) е осъществена 
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проверка за наличие на статистически значима разлика в средните оценки на 
двете групи респонденти (мениджъри и служители). Въз основа на 
относителните тегла на операционализиращите променливи са изчислени 
средни претеглени оценки за всеки конструкт. 

Проверката на хипотезите от концептуалния модел (фиг. 1) е реализирана на 
два етапа. Чрез χ2-критерия за съгласуваност е направена проверка за наличие 
(респ. липса) и сила на статистически значима връзка между конструктите, а с 
помощта на регресионен анализ е проверена посоката на влияние между 
изследваните конструкти, както и детерминацията между тях. Приложението 
на регресионния анализ се предхожда от проверка за нормалност на 
разпределението на изследваните променливи. За целта е използван тест на 
Колмогоров – Смирнов (Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test). Тестът 
показва, че всички конструкти имат нормално разпределение (стойностите на 
Sig. при двустранна критична област са по-големи от грешката α = 0.05), което 
позволява да се използват силни тестове за анализ. 

В изследователския инструмент е предвиден въпрос за опита на 
респондентите. Мениджърите посочват своя опит на управленска позиция с 
опциите „до 4 години“ и „над 4 години“. Служителите маркират опита си при 
работа с клиенти – „до 4 години“ и „над 4 години“. С помощта на 
непараметричен тест на Ман-Уитни (Mann-Whitney U) е изследвано дали 
опитът на мениджърите и служителите оказва влияние върху оценките им за 
потребителска ориентация на мениджърите, потребителска ориентация на 
служителите, потребителска ориентация на компаниите и удовлетвореност на 
клиентите. 

3. Резултати и дискусия от изследването на връзките между 
потребителската ориентация и удовлетвореността на клиентите 

В проучването участват 132 мениджъри и 258 фронтофис служители. 
Профилът на мениджърите е формиран според опита им на ръководна позиция 
– до 4 години (36%) и над 4 години (64%). Относителният дял на служителите 
с опит до 4 години е 57%, а на тези с опит повече от 4 години – 43%. Високият 
относителен дял на мениджърите и служителите с опит над 4 години 
съответно на управленска позиция и при работа с клиенти е основание да се 
смята, че респондентите са способни да формират достатъчно надеждни 
оценки по поставените въпроси. 

 

3.1. Потребителска ориентация на мениджърите 

Потребителската ориентация на мениджърите е оценена по една обобщаваща и 
7 операционализиращи променливи. Данните от табл. 1 показват, че всички 
оценки за потребителска ориентация на мениджърите са позиционирани в 
позитивната част на скалата (над средната оценка 3). Следователно 
представителите на двете целеви групи (мениджъри и служители) смятат, че 
като цяло мениджмънтът на компаниите е ориентиран към клиентите. По-
детайлният анализ разкрива, че по всички изследвани показатели мениджърите 
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оценяват своята потребителска ориентация значително по-високо в сравнение 
със служителите.  

Таблица 1 
Потребителска ориентация на мениджърите (от гледна точка на мениджъри и 

служители) 

Потребителска ориентация 
на мениджърите Мениджъри Служи-

тели 

Разлика 
между 
средните 
оценки 

Наличие/липса на 
статистически значима 

разлика 
Sig. 

(2-tailed) Заключение 

Мениджърите са 
ориентирани към нуждите 
на клиентите 

4.72 4.48 0.24 0.049 Има разлика 

Мениджърите винаги 
стимулират подчинените си 
да предоставят качествено 
обслужване на клиентите 

4.75 4.21 0.54 0.000 Има разлика 

Мениджърите се стремят да 
развиват квалификацията на 
служителите си 

4.48 3.80 0.68 0.000 Има разлика 

Мениджърите винаги 
предоставят адекватна 
информация на 
подчинените си, за да могат 
да обслужват по-добре 
клиентите 

4.73 4.21 0.52 0.000 Има разлика 

Мениджърите се грижат за 
поддържане на добър 
микроклимат в компанията 

4.58 4.07 0.51 0.003 Има разлика 

Мениджърите постоянно 
насърчават служителите да 
предлагат нови идеи 

4.28 3.82 0.46 0.011 Има разлика 

Мениджърите винаги 
подкрепят подчинените си 
при поява на затруднения с 
някой клиент 

4.50 4.19 0.31 0.009 Има разлика 

Мениджърите насърчават 
своите служители да 
реагират бързо при поява на 
проблем с клиент 

4.75 4.50 0.25 0.008 Има разлика 

 

Обобщената оценка на мениджърите за тяхната потребителска ориентация е 
силно позитивна – 4.72. По всички изследвани показатели те присвояват 
оценки в диапазона 4.28 – 4.75. Цялостната оценка на служителите за 
потребителската ориентация на мениджърите също е висока – 4.48, но 
оценките по отделни показатели са по-ниски и се изменят в границите 3.80 – 
4.50. Допълнителният анализ на хипотезите за липса (наличие) на 
статистически значима разлика между средните оценки показва, че по всички 
изследвани показатели служителите са по-скептични от мениджърите за 
потребителската ориентация на последните. 
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Най-съществена разлика между двете групи респонденти се установява по 
отношение на стремежа на мениджърите да развиват квалификацията на 
своите служители. Дисбаланс в оценките има и по въпроса за способността на 
мениджърите винаги да стимулират своите подчинени да предоставят 
качествено обслужване на клиентите. Възможна причина за проявеното 
несъответствие може да бъде заложеният във въпроса нюанс, свързан с 
наличието (липсата) и размера на директните монетарни или други „меки“ 
стимули за служителите, т.е. служителите вероятно очакват конкретни 
стимули от страна на мениджърите, за да проявяват определено поведение при 
обслужването. 

Областите, в които мненията на мениджърите и служителите се доближават, 
са: общата оценка за потребителската ориентация на мениджърите, 
способността им да насърчават подчинените си да реагират бързо при поява на 
проблем с клиент, както и умението им да подкрепят служителите си при 
наличие на затруднения в процеса на обслужване на клиентите. 

Независимо от близостта на средните оценки по някои от проследените 
показатели статистическите тестове доказват категорично, че съществува 
разлика в оценките на двете групи респонденти. Средните оценки на 
мениджърите за собствената им потребителска ориентация са действително 
по-високи от тези на служителите. 

Относителната важност на отделните променливи за формиране на 
представата на двете групи респонденти за потребителска ориентация на 
мениджърите е представена на фиг. 5. Тя е определена с помощта на 
стандартизираните β-коефициенти. Представата на мениджърите за 
потребителската им ориентация се формира основно от два фактора: 

• мениджърите винаги предоставят адекватна информация на подчинените 
си, за да могат да обслужват по-добре клиентите (55%); 

• мениджърите винаги стимулират подчинените си да предоставят 
качествено обслужване на клиентите (45%). 

Фигура 5 
Относителна важност (%) на променливите за формиране на представата за 

потребителска ориентация на мениджърите 
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Данните показват, че стремежът към развитие на квалификацията на 
служителите, поддържането на добър микроклимат в компаниите и 
насърчаването на креативността на служителите не е приоритет на 
мениджърите, за да се възприемат като пазарно (потребителски) ориентирани. 

Представата на служителите за потребителската ориентация на мениджърите 
се формира основно от три показателя: 

• мениджърите винаги предоставят адекватна информация на подчинените 
си, за да могат да обслужват по-добре клиентите (35%); 

• мениджърите винаги стимулират подчинените си да предоставят 
качествено обслужване на клиентите (35%); 

• мениджърите насърчават своите служители да реагират бързо при поява на 
проблем с клиент (30%). 

Високият относителен принос на последната променлива за формиране на 
представата на служителите за потребителската ориентация на техните 
мениджъри (30%) показва възможен инструмент за въздействие върху 
клиентите. Ако мениджърите поставят акцент върху реакцията на служителите 
си за преодоляване на проблемите с клиентите, това ще създаде усещане сред 
служителите, че мениджърите са в по-висока степен пазарно ориентирани. 
Наличието на връзка между потребителската ориентация на мениджърите и 
служителите и промяната на интензитета на един от посочените конструкти 
може да промени проявлението и на другата променлива. Подобно влияние 
потенциално може да доведе до икономии на средства за допълнително 
стимулиране на персонала, защото потребителската ориентация ще се 
подобрява въз основа на проявен личен пример от страна както на 
мениджърите, така и на служителите. 

 

3.2. Потребителска ориентация на служителите 

Потребителската ориентация на служителите е оценена с една обобщаваща и 3 
операционализиращи променливи (табл. 2). Всички оценки са в позитивната 
част на скалата. Двете групи респонденти оценяват най-позитивно убедеността 
на служителите за това, че клиентите трябва винаги да получават високо 
качество на обслужване. По този показател същевременно се констатира и 
най-същественото различие между мениджърите и служителите (0.34). 
Разликата може да се дължи на критичност на мениджърите или на проява на 
по-голям оптимизъм от страна на служителите. 

Получените високи средни оценки по първата операционализираща 
променлива (4.37 за мениджърите и 4.71 за служителите) показват, че и двете 
групи респонденти вярват в убедеността на служителите, че клиентите винаги 
трябва да получават високо качество на обслужване. Същевременно по-
ниските средни оценки по обобщаващата променлива (4.25 за мениджърите и 
4.55 за служителите) демонстрират, че невинаги проявата на загриженост към 
клиентите е релевантна. 
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Таблица 2 
Потребителска ориентация на служителите (от гледна точка на мениджъри и 

служители) 

Потребителска ориентация 
на служителите Мениджъри Служи-

тели 

Разлика 
между 
средните 
оценки 

Наличие/липса на 
статистически значима 

разлика 
Sig. 

(2-tailed) Заключение 

Като цяло служителите 
проявяват загриженост към 
клиентите 

4.25 4.55 - 0.30 0.000 Има разлика 

Служителите са убедени, 
че клиентите трябва винаги 
да получават високо 
качество на обслужване 

4.37 4.71 - 0.34 0.000 Има разлика 

Знанията и уменията на 
служителите са достатъчни 
за добро обслужване на 
клиентите 

4.34 4.36 - 0.02 0.415 Няма разлика 

Служителите имат свобода 
на действие при вземане на 
решения 

3.36 3.48 - 0.12 0.122 Няма разлика 

 

От представените данни може да се направи извод, че мениджърите са по-
скептични в оценките си за ориентацията на служителите към клиентите. Този 
резултат е очакван, защото, от една страна, е логично управляващите да 
проявяват известна критичност към своите подчинени, а от друга страна, не е 
изненадващо, че служителите присвояват по-високи оценки за собствената си 
ориентация към клиентите. Последните две съображения могат да се 
възприемат като фактори, които до известна степен деформират (или създават 
предпоставка за отклонение на) средните оценки по отделни показатели. От 
тази позиция е важно да се установи дали между средните оценки на двете 
изследвани групи респонденти действително има статистически значима 
разлика, или констатираните несъответствия са несъществени. За целта чрез 
тест на Уилкоксън са тествани четири хипотези, при което се установява, че 
оценките на мениджърите и служителите по първите два критерия (обща 
оценка за потребителската ориентация на служителите и убеденост на 
служителите, че клиентите винаги трябва да получават високо качество на 
обслужване) действително са различни. Следователно може да се смята, че 
мениджърите и служителите дават едни и същи средни оценки по последните 
два показателя: знанията и уменията на служителите са достатъчни за добро 
обслужване на клиентите и за свободата на действие на служителите при 
вземане на решения.  

Установява се, че средната оценка за свобода на служителите при вземане на 
решения е с най-ниска стойност за всички изследвани променливи и 
същевременно е с висока степен на хомогенност сред двете групи 
респонденти. Това означава, че служителите нямат пълна свобода на действие 
при вземане на решения. Полученият резултат посредством средните оценки 
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не подлежи на еднозначно тълкуване. Необходимо е да се направят 
допълнителни изследвания, за да се установи относителният принос на 
коментираната променлива за формиране на общото възприятие за 
потребителска ориентация на служителите. Липсата на пълна свобода на 
служителите до известна степен може да съхрани интереса на компанията-
предложител, защото служителите обикновено не са запознати с всички 
аспекти на нейната стратегия и нямат информация за диапазона, в който могат 
да варират компонентите на офертата. Не трябва да се подценява и 
аргументът, че в организации, в които има ясни разписани процедури за 
действие при обслужване на клиентите, не се налага служителите да 
разполагат с голям периметър на свобода при вземане на решения. 

По аналогия с потребителската ориентация на мениджърите с помощта на 
множествен регресионен анализ е определена относителната важност на всяка 
операционализираща променлива за формиране на общата представа за 
потребителска ориентация на служителите (фиг. 6).  

Фигура 6 
Относителна важност на променливите за формиране на представата за 

потребителска ориентация на служителите (%) 

 
 

Проведените регресионни анализи са статистически значими и позволяват да 
се направят следните изводи за важността на всяка изследвана променлива при 
формиране на представата за потребителска ориентация на служителите: 

• Според мениджърите убедеността на служителите, че клиентите винаги 
трябва да получават високо качество на обслужване, е най-важна (с тегло 
58%) за формиране на общата представа за потребителска ориентация на 
служителите. С 42% тегло е втората променлива, отнасяща се до знанията и 
уменията на служителите като гарант за предоставяне на добро 
обслужване. За третата променлива – „свобода на действие на служителите 
при вземане на решения“, не е формирано тегло. Вероятни причини са или 
ограниченията на използвания „извлечен метод“ за определяне на 
относителната важност на факторите, или фактът, че мениджърите не са 
убедени в необходимостта служителите им да имат свобода на действие 
при обслужване на клиентите. 
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• Според служителите факторите за формиране на общата представа за 
потребителска ориентация се подреждат по важност, както следва: 
убеденост на служителите, че клиентите трябва да получават високо 
качество (52%), служителите имат свобода на действие при вземане на 
решения (41%) и знанията и уменията на служителите са достатъчни за 
добро обслужване на клиентите (17%). Високият относителен дял (41%) на 
третата операционализираща променлива показва, че според служителите 
свободата на действие е важна за формиране на тяхната потребителска 
ориентация. Именно по този показател се влиза в противоречие с мнението 
на мениджърите. Безпристрастната оценка на посоченото противоречие 
може да има различни аспекти. В една част от компаниите, в които се 
предлага стандартна бизнес-услуга, не е необходимо служителите да 
разполагат с широк периметър на действие при обслужването на клиентите. 
Същевременно има компании, които могат да бъдат гъвкави в процеса на 
обслужване, и тези ситуации предполагат свобода на действие на 
служителите.  

 

3.3. Потребителска ориентация на компаниите 

Потребителската ориентация на компаниите е оценена с една обобщаваща и 3 
операционализиращи променливи и нейният анализ показва, че и двете групи 
респонденти присвояват позитивни оценки (табл. 3). Вижда се, че средните 
оценки на запитаните лица се изменят в диапазон от 4.23 до 4.80. Като цяло 
служителите са по-скептични за потребителската ориентация на компаниите, 
поради което маркират по-ниски средни оценки (от 4.23 до 4.66). Най-висока 
степен на хомогенност на оценките на мениджърите и служителите се 
установява по отношение на практиката да се преговаря с важни клиенти за 
пренастройване на офертата към техните изисквания. Това не е изненадващо 
предвид обекта на изследване – компании, предлагащи бизнес-услуги. Най-
голямо различие между мненията на мениджърите и служителите се 
констатира за степента на съответствие на офертата на компанията с 
изискванията и възможностите на клиентите. По-ниската оценка от страна на 
служителите е обяснима, защото те контактуват директно с клиентите и имат 
преки наблюдения за изискванията им. Близките стойности на оценките по 
въпросите относно информираността на компанията за желанията на 
клиентите и за съответствието на офертата с изискванията и възможностите на 
клиентите могат да се тълкуват позитивно – насоченост на офертата към 
пазарни сегменти с точно определен профил. Логично е предлаганите услуги 
да не съответстват на точните изисквания на всички клиенти – офертата или не 
е в пълен обхват, за да задоволи определени потребности, или надхвърля 
очакванията, но излиза извън възможностите на евентуалните клиенти. 

Данните от табл. 3 показват, че включените в проучването мениджъри са 
убедени в потребителската ориентация на компаниите, в които работят, но 
невинаги са склонни да преговарят с важни клиенти за корекция на офертата. 
Това може да е породено от спецификата на услугата, която предлагат и 
невъзможността да стеснят или разширят обхвата на тази услуга или на 
нежеланието да се оферира цена, която е под нивото на критичната точка на 
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компанията-предложител. Интерес предизвиква фактът, че най-високата 
оценка (4.80) за потребителска ориентация на компанията получава 
обобщаващата променлива, а трите операционализиращи променливи са с 
близки стойности (от 4.45 до 4.51). Вероятна причина за тези разлики е 
наличието и на други фактори, формиращи представата за потребителска 
ориентация на компанията, които не са обхванати в проучването. 

Таблица 3 
Потребителска ориентация на компаниите 

 

Анкетираните служители смятат, че компаниите в които работят, са 
ориентирани към клиентите. Близостта в стойностите на оценките между 
обобщаващата променлива (4.66)  и третата операционализираща променлива 
(4.50) и дистанцията им с останалите два фактора (със стойности на оценките 
4.36 и 4.23) показва, че служителите възприемат компаниите като 
потребителски ориентирани, защото според тях офертата може да се 
пренастройва за важни клиенти. По-голямата разлика между оценката на 
служителите за общата потребителска ориентация на компаниите и оценката 
за съответствие на офертата с изискванията и възможностите на клиентите 
означава, че компаниите са ориентирани основно към значимите, а не към 
всички клиенти. 

За да се установи дали има статистически значима разлика в оценките на 
мениджърите и служителите, са тествани четири хипотези - за всяка от 
изследваните променливи. Статистическите тестове доказват липса на 
статистически значима разлика по отношение на потребителската ориентация 
на компаниите сред двете целеви съвкупности, т.е. има висока степен на 
съвпадение в мненията на респондентите.  

Относителният  принос на всяка от променливите за формиране на общото 
усещане за потребителската ориентация е установен с помощта на множествен 
регресионен анализ (фиг. 7). Като критерий за значимост на отделните 

Потребителска ориентация 
на компаниите Мениджъри Служи-

тели 

Разлика 
между 
средните 
оценки 

Наличие/липса на 
статистически значима 

разлика 
Sig. 

(2-tailed) Заключение 

Компанията, в която работя, 
е ориентирана към нуждите 
на клиентите 

4.80 4.66 0.14 0.742 Няма разлика 

Нашата компания знае какво 
точно желаят клиентите 4.51 4.36 0.15 0.815 Няма разлика 

Офертата на компанията е 
съобразена с изискванията и 
възможностите на клиентите

4.47 4.23 0.24 0.201 Няма разлика 

В компанията има практика 
да се преговаря с важни 
клиенти за пренастройване 
на офертата към техните 
изисквания 

4.45 4.50 - 0.05 0.071 Няма разлика 
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независими променливи се използват стандартизираните регресионни 
коефициенти (β-коефициенти).  

Фигура 7 
Относителна важност на променливите за формиране на представата за 

потребителска ориентация на компаниите (%) 

 
 

Според мениджърите относителната важност на трите изследвани променливи 
е, както следва: познаване нуждите на клиентите (45%), съобразяване на 
офертата с изискванията и възможностите на клиентите (30%) и наличие на 
практики по пренастройване на офертата (25%).  

Според служителите най-важният фактор е „познаване нуждите на клиентите“ 
(с тегло 63%), а вторият фактор е „съобразяване на офертата с изискванията и 
възможностите на клиентите“ (37%). Фактът, че третата променлива не е 
статистически значима, не означава, че тя не оказва влияние върху формиране 
на възприятията на служителите за потребителска ориентация на компаниите. 
Възможна причина за липсата на статистическа значимост е, че използваният 
метод е обременен с недостатъци, които не позволяват влиянието на 
променливата да се метрифицира. 

 

3.4. Удовлетвореност на клиентите 

Удовлетвореността на клиентите е оценена с една обобщаваща и 5 
операционализиращи променливи. Средните оценки по отделни критерии за 
възприятието на персонала за удовлетвореността на клиентите са представени 
на табл. 4.  

Данните от табл. 4 показват, че формираните средни оценки по всички 
критерии и за двете групи респонденти са в положителната част на скалата 
(над 3.98). По всички променливи оценките на мениджърите са по-високи, но 
близки до тези на служителите. Изключение прави единствено оценката за 
способността на компаниите да се справят с рекламациите. По този показател 
мениджърите са по-критични в сравнение със служителите. Най-високи 
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оценки и двете целеви групи формират за удовлетвореността на клиентите от 
обслужването, а най-ниски оценки се констатират за удовлетвореността на 
клиентите от оферираните цени и за способността на компаниите да се справят 
с рекламациите. 

Таблица 4 
Удовлетвореност на клиентите (от гледна точка на мениджъри и служители) 

Удовлетвореност на 
клиентите Мениджъри Служи-

тели 

Разлика 
между 
средните 
оценки 

Наличие / липса на 
статистически значима 

разлика 
Sig. 

(2-tailed) Заключение 

Като цяло клиентите са 
доволни от офертата на 
компанията 

4.35 4.27 0.08 0.568 Няма разлика 

Клиентите са доволни от 
цените, които компанията 
оферира 

4.10 3.98 0.12 0.427 Няма разлика 

Клиентите са доволни от 
обслужването, което 
получават от компанията 

4.52 4.37 0.15 0.713 Няма разлика 

Клиентите са доволни от 
информацията, която 
компанията им предоставя

4.49 4.35 0.14 0.473 Няма разлика 

Клиентите са доволни от 
начина, по който 
компанията предлага 
продуктите си 

4.48 4.35 0.13 0.807 Няма разлика 

Клиентите са доволни от 
начина, по който 
компанията се справя с 
рекламациите 

4.05 4.12 - 0.07 0.330 Няма разлика 

 

По всички показатели за удовлетвореност на клиентите се формират 
несъществени различия между оценките на двете целеви групи. Този извод се 
потвърждава и с помощта на тест на Уилкоксън, т.е. между оценките на 
мениджърите и служителите по отношение на удовлетвореността на клиентите 
няма статистически значима разлика. 

Относителната важност на отделните операционализиращи променливи за 
формиране на удовлетвореността на клиентите е установена с помощта на 
стандартизираните β-коефициенти (фиг. 8). 

Според мениджърите, удовлетвореността на клиентите се формира, както 
следва: оферираните цени (с тегло 63%), следвани от способността 
компаниите да се справят с рекламациите (23%) и предоставяното обслужване 
(14%). В групата на мениджърите не се извеждат като значими факторите 
начин на предлагане на услугата и предоставяна на клиента информация. 
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Фигура 8 
Относителна важност на променливите за формиране на представата за 

удовлетвореност на клиентите (%) 

 
 

Служителите смятат, че удовлетвореността на клиентите се определя в най-
висока степен от цените (36%), следвани от обслужването (24%), начина на 
предлагане на продуктите (23%) и предоставяната на клиентите информация 
(17%). Прави впечатление, че персоналът, който контактува директно с 
клиентите, посочва като важни начина на предлагане на услугата и 
предоставяната на клиента информация. Присъствието на тези фактори като 
детерминанти на удовлетвореността е логично, защото те са част от 
механизмите за пренастройване на офертите към индивидуалните 
потребителски изисквания. 

И при двете целеви групи като най-важен фактор за удовлетвореността на 
клиентите се оформя равнището на цените. Предоставяното от компаниите 
обслужване е другият фактор, който се извежда като значим и от мениджъри, и 
от клиенти. 

Идентифицирането и оценката на относителната важност на отделните 
променливи за формиране на изследваните четири конструкта позволява да се 
изчислят претеглени оценки за потребителска ориентация на компаниите, 
потребителска ориентация на мениджърите и служителите, както и за 
удовлетвореност на клиентите (табл. 5). 

Средните претеглени оценки за потребителска ориентация на компаниите се 
различават съществено в негативна посока от съответните им средни 
непретеглени оценки.  
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Таблица 5 
Средни оценки (непретеглени и претеглени) по изследвани конструкти 

Конструкти 

Мениджъри Служители 

Средна 
непретеглена 

оценка 

Средна 
претеглена 
оценка 

Средна 
непретеглена 

оценка 

Средна 
претеглена 
оценка 

Потребителска 
ориентация на 
мениджърите 

4.72 4.74 4.48 4.30 

Потребителска 
ориентация на 
служителите 

4.25 4.36 4.55 4.62 

Потребителска 
ориентация на 
компаниите 

4.80 4.48 4.66 4.31 

Удовлетвореност на 
клиентите 4.35 4.15 4.27 4.22 

 
 

3.5. Връзки между потребителска ориентация на компаниите, 
потребителска ориентация на мениджърите и служителите и 
удовлетвореност на клиентите 

Формулираните в рамките на концептуалния модел хипотези (фиг. 1) са 
тествани на два етапа. На първия етап с помощта на χ2-критерия за 
съгласуваност се установява дали съществува, или не съществува връзка 
между изследваните конструкти, както и каква е нейната сила (табл. 6).  

Данните от табл. 6 показват, че в целева група „мениджъри“ хипотези от Н1 до 
Н8 се потвърждават. Изключение прави само хипотеза Н9 – липсва 
статистически значима връзка между потребителската ориентация на 
компанията и удовлетвореността на клиентите. Това не означава, че не 
съществува връзка между посочените конструкти. С помощтта на  χ2 се 
изследват само директните влияния. Следователно може да се допусне 
наличие на индиректна връзка между потребителската ориентация на 
компаниите и удовлетвореността на клиентите. В конструирания концептуален 
модел (фиг. 1) тази връзка е опосредствана от потребителската ориентация на 
мениджърите (ПОК – ПОМ – УК) и потребителската ориентация на 
служителите (ПОК – ПОС – УК).  
И при двете целеви групи връзките между изследваните конструкти са от 
слаби до средни по сила – изменят се в диапазона 0.161 – 0.498. Прави 
впечатление, че при мениджърите пет от изследваните хипотези се 
потвърждават с наличие на средна по сила връзка, докато при служителите 
такава връзка има само в два от изследваните случаи. 
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Таблица 6 
Резултати от χ2-анализ за наличие и сила на връзки между изследваните 

конструкти 

Тествани хипотези 
Мениджъри Служители 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Коефициент на 
Крамер 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Коефициент на 
Крамер 

Н1 (ПОМ – ПОС) 0.000 0.398 0.000 0.228 
Н2 (ПОС – ПОМ) 0.000 0.398 0.000 0.228 
Н3 (ПОМ – ПОК) 0.000 0.474 0.000 0.343 
Н4 (ПОС – ПОК) 0.001 0.261 0.000 0.233 
Н5 (ПОК – ПОМ) 0.000 0.474 0.000 0.343 
Н6 (ПОК – ПОС) 0.001 0.261 0.000 0.233 
Н7 (ПОМ – УК) 0.046 0.221 0.000 0.247 
Н8 (ПОС – УК) 0.000 0.498 0.001 0.195 
Н9 (ПОК – УК) 0.174 0.180 0.018 0.161 
 

На втория етап за изследване на връзките, описани в рамките на 
концептуалния модел, се осъществява регресионен анализ. Целта е да се 
верифицират резултатите от първия етап, като се установи посоката и силата 
на влияние между изследваните променливи (вж. табл. 7). Въз основа на 
представените данни за стандартизираните β-коефициенти могат да се 
оразмерят моделите за изследване на връзките между ПОК, ПОМ, ПОС и УК 
(фиг. 9 и 10). 

Таблица 7 
Резултати от тестване на регресионни модели между изследваните конструкти 
Факторни 
променливи 

Зависима 
променлива 

Коеф. на 
корела-
ция 

Адекват- 
ност на 
модела 

Стандартизирани β-коефициенти 

Целева група „мениджъри“ 

ПОС/ПОМ ПОК 0.526 да βПОС (не е 
значим)

βПОМ = 
0.521 - 

ПОС/ПОК ПОМ 0.600 да βПОС = 
0.294 

βПОК = 
0.462 - 

ПОМ/ПОК ПОС 0.396 да βПОМ = 
0.388 

βПОК (не е 
значим) - 

ПОС ПОК 0.218 да βПОС = 
0.218 - - 

ПОМ/ПОС/ПОК ПУ 0.373 да βПОМ (не е 
значим)

βПОС = 
0.363 

βПОК (не е 
значим) 

ПОМ ПУ 0.166 да βПОМ = 
0.166 - - 

ПОК ПУ - не - - - 
Целева група „служители“ 

ПОС/ПОМ ПОК 0.405 да βПОС = 
0.177 

βПОМ = 
0.316 - 

ПОС/ПОК ПОМ 0.419 да βПОС = 
0.208 

βПОК = 
0.312 - 

ПОМ/ПОК ПОС 0.340 да βПОМ = 
0.223 

βПОК = 
0.187 - 

ПОМ/ПОС/ПОК ПУ 0.392 да βПОМ = 
0.241 

βПОС = 
0.184 

βПОК = 
0.234 
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Фигура 9 
Модел за изследване на връзките между потребителска ориентация на 

компаниите, потребителска ориентация на мениджърите и служителите и 
удовлетвореност на клиентите – целева група „мениджъри“ 

 
 

 

 

 

 

 

Потребителска 
ориентация на 
мениджърите 

Потребителска 
ориентация на 
компанията 

Удовлетвореност 
на клиентите 

0.388
0.218

0.294 

0.526

0.462

0.218Потребителска 
ориентация на 
служителите 

0.166

0.363  
 

Фигура 10 
Модел за изследване на връзките между потребителска ориентация на 

компаниите, потребителска ориентация на мениджърите и служителите и 
удовлетвореност на клиентите – целева група „служители“ 

  

 

 

 

 

 

Потребителска 
ориентация на 
мениджърите 

Потребителска 
ориентация на 
компанията 

Удовлетвореност 
на клиентите 

0.223
0.177

0.208 

0.316

0.312

0.187Потребителска 
ориентация на 
служителите 

0.241

0.184

0.234

 
 

Приложените инструменти за тестване на формулираните хипотези (χ2 и 
регресионен анализ) формират сходни резултати, което позволява да се 
направи извод, че надеждността на данните е висока. 

За целева група „мениджъри“ може да се посочи, че липсва директна връзка 
между потребителската ориентация на компанията и удовлетвореността на 
клиентите. Това не означава, че удовлетвореността на клиентите не се влияе 
индиректно от потребителската ориентация на компанията. 

Най-силни зависимости при мениджърите има в следните случаи:  
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• Потребителската ориентация на мениджърите влияе върху тяхното 
възприятие за потребителска ориентация на компанията (0.526), и обратно 
(0.462). 

• Потребителската ориентация на мениджърите оказва влияние върху 
потребителската ориентация на служителите (0.388). Причина за това могат 
да бъдат както причини от административен характер (наложени от 
служебната йерархия), така и личният пример на мениджърите. 

• Потребителската ориентация на служителите влияе върху 
удовлетвореността на клиентите два пъти по-силно в сравнение с 
потребителската ориентация на мениджърите. Причина за това е много по-
честият и директен контакт на фронтофис служителите с клиентите в 
сравнение с този между мениджъри и клиенти. 

При съпоставка на данните за връзките в модела на фиг. 9 и 10 се установяват 
някои съществени различия между двете целеви групи: 

• В целева група „служители“ е налична директна връзка между 
потребителската ориентация на компаниите и удовлетвореността на 
клиентите, т.е. върху чувството за удовлетвореност на клиентите влияе 
директно не само потребителската ориентация на мениджърите и на 
служителите, но и тази на компанията. 

• При служителите директните връзки между потребителската ориентация на 
компаниите и на мениджърите са по-слабо изразени. 

Оразмерените модели (фиг. 9 и 10) визуализират директните влияния между 
изследваните конструкти, но те са база за изчисляване на индиректните и общи 
въздействия (табл. 8). 

Данните от табл. 8 позволяват да се направят следните изводи: 

• Потребителската ориентация на мениджърите влияе по-силно върху тази на 
компаниите в сравнение с въздействието на потребителската ориентация на 
служителите. Този извод е валиден и за двете целеви групи респонденти, 
като е по-силно изразен при мениджърите. 

• Потребителската ориентация на компаниите на свой ред влияе при 
формиране на оценките за потребителска ориентация на мениджърите и 
служителите. Посоченото влияние е по-силно проявено при мениджърите, 
отколкото при служителите. 

• Според мениджърите удовлетвореността на клиентите се влияе най-силно 
от действията на служителите, докато последните смятат, че 
удовлетвореността на клиентите се формира в най-висока степен от 
действията на мениджърите. 

• Потребителската ориентация на компаниите въздейства върху 
удовлетвореността на клиентите в различна степен при мениджърите и при 
служителите. При последните се установява, че възприятието за действията 
на компаниите влияят от два до три пъти по-силно върху 
удовлетвореността на клиентите в сравнение с мениджърите. Това се 
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дължи на отчитането на директните и индиректните въздействия върху 
удовлетвореността на клиентите в групата на служителите. Поради липсата 
на директни въздействия върху удовлетвореността в групата на 
мениджърите общите влияния се формират само индиректно, 
опосредствани от потребителската ориентация на мениджърите и 
клиентите. 

• В групата на мениджърите директните и индиректните влияния в модела са 
много по-силно изразени, отколкото при служителите. В резултат от това 
се констатират по-силни общи влияния между изследваните конструкти 
именно в тази целева група в сравнение със служителите. 

Таблица 8 
Директни, индиректни и общи въздействия между конструктите в 

концептуалния модел 

Връзки в модела Директно влияние Индиректно влияние Общо влияние 
Целева група „мениджъри“ 

ПОМ – ПОС 0.388 0.115 0.503 
ПОС – ПОМ 0.294 0.101 0.395 
ПОМ – ПОК 0.526 0.084 0.609 
ПОС – ПОК 0.218 0.155 0.373 
ПОК – ПОМ 0.462 0.064 0.526 
ПОК – ПОС 0.218 0.179 0.397 
ПОМ – УК 0.166 0.141 0.307 
ПОС – УК 0.363 0.049 0.412 
ПОК – УК - 0.156 0.156 
 Целева група „служители“ 
ПОМ – ПОС 0.223 0.059 0.282 
ПОС – ПОМ 0.208 0.055 0.263 
ПОМ – ПОК 0.316 0.039 0.355 
ПОС – ПОК 0.177 0.066 0.243 
ПОК – ПОМ 0.312 0.039 0.351 
ПОК – ПОС 0.187 0.070 0.257 
ПОМ – УК  0.241 0.115 0.356 
ПОС – УК 0.184 0.091 0.275 
ПОК – УК 0.234 0.109 0.343 

 

Интерес за изследването представлява въпросът дали опитът на мениджърите 
и служителите оказва влияние върху начина, по който оценяват 
потребителската ориентация на мениджърите и служителите, потребителската 
ориентация на компанията и удовлетвореността на клиентите. С помощта на 
тест на Ман-Уитни е установено, че при служителите няма разлика в оценките 
по отделни конструкти в зависимост от опита им при работата с клиенти. За 
разлика от тях в групата на мениджърите се откроява ясна разлика в оценките 
по всеки от четирите изследвани конструкта (при равнище на грешка α = 0,1). 
Допълнително кростабулиране на оценките показва, че по-високите стойности 
по всички конструкти се концентрират в групата на мениджърите с по-голям 
опит (над 4 години на управленска позиция), т.е. тези с по-малък опит са по-
критични при формиране на своите оценки. 
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Заключение 

Проведеното изследване позволява да се осъществи директна съпоставка по 
едни и същи въпроси между мненията на лица, които имат различен опит и се 
намират на различни равнища в служебната йерархия (мениджъри и 
служители). Същевременно подходът към оценка на удовлетвореността на 
клиентите не може да се възприеме за традиционен, защото персоналът на 
компаниите (мениджъри и служители) посочва своето мнение за 
удовлетвореност на клиентите. 

В прагматичен план може да се направи извод, че има индикации за 
деформиране на оценките. Мениджърите проявяват по-сериозна критичност 
към подчинените си, отколкото към себе си, и обратно. Част от 
операционализиращите променливи, които имат съществена роля при 
служителите, не се отчитат като значими в процеса на анализ в групата на 
мениджърите. Възможна причина за това е липсата на директен контакт между 
управленския персонал и клиентите, в резултат от което мениджърите 
проектират определени свои оценки върху клиентите, без да се допитват до 
тяхното мнение.  

Съществуват влияния между изследваните конструкти, но в част от случаите 
те са слаби. Тълкуването на това заключение не е еднозначно. Вероятна 
причина за наблюдаваните слаби връзки е наличието на множество други 
фактори, които детерминират възприятието за изследваните конструкти. 

Потребителската ориентация на компаниите се влияе от и въздейства върху 
потребителската ориентация на мениджърите и служителите. Интересен 
резултат се формира от проследяване влиянието на потребителската 
ориентация на мениджърите и служителите върху удовлетвореността на 
клиентите. Мениджърите смятат, че удовлетвореността се влияе в по-висока 
степен от действията на служителите, отколкото от действията на 
управленските кадри, докато мнението на служителите е точно обратното. От 
тези данни може да се формулира предположение за известно нежелание за 
поемане на отговорност от страна и на двете целеви групи. 

Със своите действия (административни и личен опит) мениджърите оказват 
влияние върху възприятията на служителите. Същевременно обаче се 
наблюдават и обратни въздействия – потребителската ориентация на 
мениджърите се влияе от тази на служителите. 

Като предмет за бъдещи проучвания може да се посочи разширяването на 
обхвата на изследваните връзки по посока към: удовлетвореност и лоялност на 
клиентите, възприето качество на офертата на доставчика, корпоративен 
имидж, ангажираност на персонала към компанията, гъвкавост на компанията 
и т.н. Интерес представлява съпоставянето на оценките на персонала и 
клиентите по изследваните конструкти, защото по този начин може да се 
прецени до каква степен мнението на служителите съответства на оценките на 
потребителите. Метрифицирането на влиянието между посочените 
променливи може да идентифицира допълнителни механизми за въздействие 
върху персонала при управление на процесите в компаниите. По този начин 
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могат да се търсят също индиректни ориентири за постигнатата 
възвращаемост на инвестираните средства в обслужването на клиентите.  
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РАЗМИТ МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА 
КРАТКОСРОЧНИТЕ АСПЕКТИ НА ФИНАНСОВОТО 

СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

 
Предложен е размит модел за оценка и анализ на финансовото 
състояние на предприятието в краткосрочен аспект. Посредством 
инструментариума на интелигентните технологии са оценени голям 
брой ключови характеристики на финансовото състояние и е 
формирана комплексна оценка, базирана на експерни знания. По този 
начин се преодоляват важни ограничения на традиционната методика 
на анализа. Усъвършенства се комплексността на представата за 
финансовото състояние и се създава по-мащабна основа за факторен 
анализ. С помощта на инструменти за моделиране и симулиране е 
разработен контролен пример. Получените резултати са анализирани и 
интерпретирани. 
JEL: M41; C13 

 

 

1. Увод 

Световната финансова и икономическа криза налага адекватно изследване на 
финансовото състояние на предприятието, като извежда на преден план 
системността на подхода към имуществено-финансовата позиция и 
оперативната дейност. Негативните последици от кризата, изразяващи се в 
затруднената реализация на произвежданата продукция, ограниченото 
финансиране, спадащата ефективност и влошаващата се сигурност, 
рефлектират в модерно развитие на методиката на финансово-стопанския 
анализ, насочено към многоаспектността при проучването на явленията и 
процесите в предприятието (Миркович, 2006). Икономическият спад и 
финансовата нестабилност ясно показват, че оценката и анализът на 
краткосрочните аспекти на финансовото състояние на предприятието не са 
въпрос на обикновени стратегии, а трябва да се разглеждат на по-високо ниво 
като сложен интердисциплинарен проблем, изискващ експерните знания на 
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широк кръг от специалисти. Използването на интердисциплинарен подход 
допълнително увеличава сложността на проблема поради многообразието и 
неопределеността в експертното знание при оценка на счетоводната 
информация. Това поражда остра нужда от ефективни подходи за анализ на 
предприятието при изследване на различни сценарии, осигуряващи 
комплексно вникване в ресурсите и техните източници. 

Досегашната практика показва, че са създадени многобройни модели, които 
моделират различни аспекти от проблема за анализа и оценката на 
предприятието в краткосрочен аспект. В по-голямата си част тези модели са 
разработени от различни специалисти независимо един от друг, като се 
използват добре познати цифрови показатели. По такъв начин се постига 
частично решаване на проблема, защото не се отчита сумарният ефект на 
комплексни фактори, взаимното им влияние и вероятните последици за 
предприятието. Като опит за решаване на проблема експертите в областта са 
насочили своите усилия към обогатяване на конвенционалните способи, 
използвани за анализ, с инструментариума на интелигентните технологии – 
размити множества и размита логика. Прилагането на нови и модерни 
високотехнологични подходи при финансово-стопанския анализ е критично 
важен механизъм, който поставя на по-високо ниво механизмите за вземане на 
сложни управленски решения и получаване на обратна връзка за резултатите 
от тяхната реализация. 

Целта на разработката е да се предложи размит модел за оценка и анализ 
на финансовото състояние на предприятието в краткосрочен план. Основната 
идея е интегрирането на традиционната методика, установена във финансово-
стопанския анализ и счетоводството, с инструментариума на  размитата логика 
(Bellman, 1970; Zimmermann, 1980; 1996; Киров, 2002). Като въплъщава 
постановката, конструирането, интерпретацията и използването на 
математически модели в областта на икономиката (Атанасов, 2006), 
предлаганият размит модел подобрява комплексността на представата за 
имуществено-финансовата позиция и ефективността на предприятието. 

Размитият модел е изграден съгласно изискванията за разработка на сложни 
експертни системи (фиг. 1). 

Фигура 1 
Жизнен цикъл на сложна експертна система 

 
 

В разработката са осъществени всички етапи на жизнения цикъл на сложна 
експертна система: 

• Проучване. Аргументира се необходимостта от усъвършенстване на 
изследването на краткосрочните аспекти на финансовото състояние на 
предприятието. Обосновава се нуждата от реализиране на оценка и анализ 
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на базата на интелигентни технологии. Дефинира се предметната област на 
размития модел и се изготвя задание. 

• Системен анализ. Изяснява се ползата от интелигентните технологии в 
оценката и анализа на краткосрочните аспекти на финансовото състояние 
на предприятието. Дефинират се изисквания към функционирането на 
размития модел.  

• Проектиране. Определя се теоретичният и методологичен 
инструментариум, позволяващ конструиране на експертни системи за 
оценка и анализ на краткосрочните аспекти на финансовото състояние на 
предприятието. 

• Реализация и тестване. Разработва се контролен пример, анализират се 
получените резултати, оптимизират се алгоритмите. Откриват се грешки и 
се извършват корекции на размития модел. 

2. Постановка на проблема 

Размитият модел, предназначен за оценка и анализ на краткосрочните аспекти 
на финансовото състояние на предприятието, възпроизвежда експертните 
съждения за имуществено-финансовата позиция и оперативната дейност. Тази 
концепция се базира на разбирането, че в кратък период финансирането и 
ресурсите в предприятието са ограничени. Разполага се с ограничен капацитет 
капитали и производствени мощности, а самото предприятие – като пазарен 
субект, не може да напусне отрасъла си, нито да се установи в нов (Савов, 
1998). В краткосрочен времеви хоризонт се приемат и изпълняват текущи 
решения. За тяхното счетоводно отразяване се разграничават условни времеви 
отрязъци – отчетни периоди (Душанов, 2009). Главни източници на данни за 
финансовото състояние в кратък период са величините на краткотрайните 
активи и краткосрочните пасиви, оборотът (нетните приходи от продажби) и 
финансовият резултат. Те се оповестяват сред елементите на счетоводния 
баланс и отчета за доходите. Полезни информационни носители са още 
счетоводните сметки и водената към тях аналитична отчетност. Във 
финансово-стопанския анализ и другите сродни дисциплини за изследване на 
краткосрочните аспекти на финансово състояние се изхожда от гледна точка 
на собствениците, където се акцентира върху доходността и сигурността на 
цялото предприятие, и от гледна точка на управлението, акцентиращо върху 
посочените критерии по фази и етапи на стопанската дейност, по 
организационните й звена и др. Затова се приема е, че най-общата оценка на 
краткосрочната жизнеспособност налага установяване на печалбата през 
годината, както и на наличните парични средства (Вос, 2006). Подробната 
проверка трябва да се обвърже със състава и структурата на ресурсите и 
финансирането, с обръщаемостта на активите и пасивите и с капиталовата 
рентабилност (Tavakkoli, 2010; Данаилов, 1994; Корнеева, 2009; Тимчев, 1999). 
В съвременните разработки, основани на размитите множества и размитата 
логика, се препоръчва също използване на експертно-базирани оценки за 
предприятието, засягащи икономическа добавена стойност, пазарна добавена 
стойност, парична добавена стойност (Yalcin, 2012). В сегашните условия в 
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България оценката и анализът на имуществено-финансовата позиция и 
оперативната дейност се повлияват най-съществено от индивидуалния подход 
на субектите.  

В изследването са анализирани традиционните показатели за оценка и анализ 
на краткосрочните аспекти на финансовото състояние на предприятието, 
вследствие на което са въведени нови размити показатели: 

• Показатели за детерминирано моделиране. Това са традиционните 
показатели. Те изразяват отделни страни на краткосрочното финансово 
състояние и са модели на връзки с еднозначно следване между 
предпоставките и резултата. Показателите за детерминирано моделиране 
имат точен измерител – измерват се с точна стойност по формула. Те 
отчитат само отделни страни на проблема, като не вземат под внимание 
взаимната си обвързаност и комплексното си влияние върху финансовото 
състояние на предприятието. 

• Показатели за размито моделиране. В изследването те се въвеждат с цел 
решаване на проблема с неопределеността при оценка на финансовото 
състояние на предприятието. В контекста на финансово-стопанския анализ 
тези показатели възпроизвеждат човешкото мислене и се разработват въз 
основа на връзки, в които зависимостта между предпоставките и резултата 
не може да се представи с формула, т.е. няма точен числов измерител. 
Съдържанието и смисълът на показателите за размито моделиране се 
подчиняват на експертно зададени тези. Затова те се приемат за смислено и 
адекватно отражение на информацията за предприятието. 

Показателите за детерминирано моделиране се изчисляват на базата на 
счетоводната информация, която се съдържа във финансовите отчети. 
Показателите за размито моделиране се формират в съответствие с 
индивидуалните преценки на субектите на изследването, политиката по 
краткосрочното инвестиране и финансиране на предприятието, склонността на 
управлението към поемане на риск. 

 

2.1. Показатели за детерминирано моделиране на оценката и анализа 

2.1.1. Структура на активите  

Структурата на активите изразява относителния дял на актив или група 
активи, които заемат в общите ресурси. Тя показва начина на инвестиране на 
капитала – по форми и срокове, и представлява имущественото напрежение 
към даден момент в предприятието. Структурата на активите се оценява чрез 
формулата:  

активи Общо
активи ниКраткотрай  (1) 

Върху експертната преценка на структурата на активите с най-силно влияние 
са устойчивостта на обема на производството и продажбите, наличието или 
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липсата на пазари за готовата продукция, достъпът до суровинните пазари, 
макроикономическата обстановка.  

 

2.1.2 Обръщаемост на краткотрайните активи  

Обръщаемостта на краткотрайните активи характеризира оборотния процес в 
предприятието. Тя създава представа за трансформацията на текущите 
ресурси, която се извършва в хода на стопанската дейност, и въплъщава 
взаимовръзката между имуществено-финансовата позиция и оперативното 
функциониране. Изследването на обръщаемостта на краткотрайните активи се 
извършва на базата на един (или повече) от следните измерители: коефициент 
на обръщаемост, продължителност (времетраене) на един оборот и 
коефициент на заетост. 

В този модел показателна за обръщаемостта на краткотрайните активи е 
продължителността на един техен оборот: 

период отчетния на дни в( лностПродължите  
Оборот

активи ниКраткотрай )×  (2) 

Продължителността на един оборот на краткотрайните активи е средното 
време (в брой дни), за което единица налични пари се трансформират в 
материали, след това – в незавършено производство, в готова продукция, във 
вземания от клиенти и отново в налични пари. По-малката стойност на 
продължителността на един оборот е показателна за ускорено преминаване на 
текущите ресурси през етапите на производството и продажбата. В този 
смисъл понижената скорост е благоприятен атестат за дейността на 
предприятието. Съответно голямата продължителността на един оборот 
означава забавен оборотен процес и респ. лошо функциониране. 

 

2.1.3. Рентабилност на приходите  

Рентабилността на приходите е оценка за ефективността на предприятието. Тя 
показва финансовия резултат, който се съдържа в единица оборот (нетни 
приходи от продажби), и се оценява и анализира чрез съотношението: 

продажби отприходи Нетни 
резултат Финансов  (3) 

Финансовият резултат се представлява от съкратената счетоводна печалба или 
загуба. Тя се изчислява чрез традиционното съизмерване между приходите и 
разходите, като полученият резултат се коригира с разходите за лихви по 
капитала, привлечен дългосрочно. 

При експертната интерпретация на рентабилността на приходите се изхожда 
от разбирането, че колкото по-голяма е печалбата на единица нетни приходи 
от продажби, толкова по-ефективно е функционирането и по-благоприятно – 
финансовото състояние. 
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2.1.4. Структура на пасивите 

Структурата на пасивите изразява относителния дял, който източник или група 
източници заемат във финансирането на предприятието. Тя е показателна за 
управленските решения относно собствеността и срочността на вложените 
капитали. За оценка и анализ на структурата на пасивите се използва 
съотношението:  

пасиви Общо
пасиви ниКраткосроч  (4) 

В експертната интерпретация на структурата на пасивите се изхожда от 
същността и характера на стопанската дейност, обичайна за предприятието. 
Във връзка с това се споделя тезата, че е нормално да съществува известен 
минимум (норматив) от задължения. Те са съпътстващи текущото 
функциониране и са платими в рамките на краткосрочния период – например 
задължения за заплати, за социални осигуровки, към доставчици и др. Като 
допълнителни фактори, формиращи експертното мнение за структурата на 
пасивите, може да се посочат още мащабът на предприятието, устойчивостта 
на натуралния обем на производството, капиталовата структура, ликвидността, 
възможностите за краткосрочно финансиране. 

 

2.2.5. Обръщаемост на краткосрочните пасиви  

Обръщаемостта на краткосрочните пасиви характеризира функционирането на 
предприятието. Тя показва обръщаемостта на бързоизискуемия капитал и се 
изчислява на базата на един (или повече) от следните критерии: коефициент на 
обръщаемост, продължителност (времетраене) на един оборот и коефициент 
на заетост. 

В този модел за оценка и анализ на обръщаемостта на краткосрочните пасиви 
се използва продължителността (времетраенето) на един техен оборот: 

период отчетния на дни в( лностПродължите  
Оборот

асивип ниКраткосроч )×  (5) 

Продължителността на един оборот на краткосрочните пасиви е осреднена 
оценка за броя дни между възникването и погасяването на всяко текущо 
задължение. Експертната й интерпретация отразява управленските решения 
относно финансирането на предприятието. В този смисъл по-бързото 
погасяване на задълженията към доставчици, персонал, осигурителни 
организации се смятат за положителен атестат за оперативното 
функциониране и финансовото състояние. Такъв атестат може да бъде и 
реализирането на по-бавен оборот. Това показва, че при доставчиците 
например има изградено доверие към управлението на предприятието. В 
общия случай влошената обръщаемост се третира като неблагоприятен знак за 
дейността и финансовото състояние. 
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2.2. Показатели за размито моделиране на оценката и анализа 

Обективната преценка на финансовото състояние налага и обогатяване на 
анализа с ефектите, предизвикани от пазарната конюнктура и от особеностите 
на отрасъла, с влиянията на нестойностната (качествена) информация и 
отраженията, породени от неикономическите (социални, политически и др.) 
явления и т.н. Ето защо се смята, че в модела за оценка и анализ на 
финансовото състояние точността, присъща на традиционната методика, 
трябва да се развие в насока към адекватността й. Това би повишило 
съответствието между обективното въздействие на отделните фактори, от една 
страна, и субективното знание за него, от друга. 

 

2.2.1. Обобщено краткосрочно състояние на активите 

Обобщеното краткосрочно състояние на активите е комплексен показател за 
ресурсите и използването им. За него във финансово-стопанския анализ не се 
дефинира стойностен измерител. В предприятията от корпоративен тип 
управлението на краткотрайни активи се свързва с базисните категории на 
финансовия анализ – ликвидност, риск, изисквана норма на дохода, парични 
потоци (Трифонов, 2001). В този модел за разработване на обобщено 
краткосрочно състояние на активите се използват следните критерии: 

1. Структура на активите.  

2. Обръщаемост на краткотрайните активи. 

3. Рентабилност на приходите. 

Въз основа на посочените критерии обобщеното краткосрочно състояние на 
активите може да се квалифицира като: 

I хипотеза: Агресивно обобщено краткосрочно състояние на активите. 
Характеризира се с ниско ниво на краткотрайните активи и висока 
ефективност на тяхната употреба. Предприятието разполага с малки суми 
материални запаси, готова продукция, търговски вземания и парични средства. 
В дейността си обаче то реализира бърз кръгооборот. Така по-малката 
величина на краткотрайни активи е обективна предпоставка за ограничаване 
на някои разходи – например за склад, застраховки, естествени загуби, 
несъбираеми вземания, а ускореният кръгооборот благоприятства 
формирането на висока оперативна печалба. Същевременно обаче в 
предприятието има значителен риск за ефективността му. Той е следствие от 
малкото краткотрайни активи, които при дори минимални смущения в 
суровинните доставки може да доведат до нарушена ритмичност и съответно – 
до влошена резултатност.  

Агресивното обобщено краткосрочно състояние на активите се определя като 
високодоходно и високорисково.  

II хипотеза: Умерено обобщено краткосрочно състояние на активите. 
Показателно е за ниво на краткотрайните активи и за тяхната ефективност, 
близки до оптималните им стойности. В предприятието няма нито недостиг, 
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нито излишък на материални запаси, готова продукция, вземания по продажби 
или пари в брой. Освен това то функционира и с обичайния си темп. В тази 
хипотеза не се извършват разходи или съществени икономии от склад, 
застраховки, естествени загуби и др. Липсват значими рискове в стопанската 
дейност.  

Умереното обобщено краткосрочно състояние на активите се преценява като 
среднодоходно и среднорисково. 

III хипотеза: Консервативно обобщено краткосрочно състояние на 
активите. Характеризира се с високо ниво на краткотрайните активи и малка 
ефективност. В предприятието има много повече от необходимите текущи 
ресурси, което му придава сигурност срещу евентуални нарушения в 
суровинните доставки. Това, от една страна, гарантира стабилност при 
забавяне на производствените процеси и темпа на реализация на продажбите, 
но от друга страна, наличието на излишъци от активи причинява закономерно 
забавяне на кръгооборота. Така част от финансирането остава без стопанска 
употреба. Ефектът на непроизводителност се усилва и от повишените 
оперативни разходи – за склад, застраховки, естествени загуби и др.  

Консервативното обобщено краткосрочно състояние на активите се оценява 
като нискодоходно и нискорисково.  

И трите хипотези за краткосрочното състояние на активите – агресивно, 
умерено и консервативно, се разработват въз основа на обективната 
взаимовръзката между структурата на активите, обръщаемостта на 
краткотрайните активи и рентабилността на приходите. Това налага 
индивидуалния подход като водещ в моделирането на оценката и анализа им. 

 

2.2.2. Обобщено краткосрочно състояние на пасивите  

Обобщеното краткосрочно състояние на пасивите е комплексен показател за 
финансирането в краткосрочен аспект. За него във финансово-стопанския 
анализ не се разработва самостоятелен измерител. Приема се, че то е израз на 
управленските решения относно финансовата структурата: първо, за 
предимствата на финансирането с краткосрочна задлъжнялост, вместо с 
дългосрочна, и второ, за съотношението между дълга и собствения капитал 
(Миркович, К., 2006). За оценка и анализ на обобщеното краткосрочно 
състояние на пасивите се използват следните критерии: 

1. Структура на пасивите. 

2. Обръщаемост на краткосрочните пасиви. 

Въз основа на посочените критерии обобщеното краткосрочно състояние на 
пасивите може да се квалифицира като: 

I хипотеза: Агресивно обобщено краткосрочно състояние на пасивите. 
Характеризира се с високо ниво и бавна обръщаемост на краткосрочните 
пасиви. Акцентира се върху повишената ефективност вследствие на 
засиленото използване на краткосрочен заемен капитал, обичайно по-ниско 
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олихвяван. С принос към ефективността е също по-голямото време, което 
преминава между възникването и погасяването на всеки пасив. В 
разглежданата хипотеза и рискът е по-голям – предприятието има значителни 
текущи задължения, т. е. негъвкаво е и е много податливо на неблагоприятни 
промени в конюнктурата.  

Агресивното обобщено краткосрочно състояние на пасивите се преценява като 
високодоходно и високорисково. 

II хипотеза: Умерено обобщено краткосрочно състояние на пасивите. 
Характеризира се с оптимално ниво и нормална обръщаемост на 
краткосрочните пасиви. В предприятието няма нито необичайно много, нито 
прекалено малко задължения с текущ характер. Реализира се и обичайният 
темп на погасяване на краткосрочните пасиви. В тази хипотеза не се 
извършват извънредни икономии вследствие на засилено използване на 
финансиране с текущи задължения, но не се поемат и излишни рискове чрез 
привличане на прекалено много бързоизискуеми суми. В стопанската дейност 
се реализира обичайна ефективност. Няма и излишни рискове.  

Умереното обобщено краткосрочно състояние на пасивите се квалифицира 
като среднодоходно и среднорисково. 

III хипотеза: Консервативно обобщено краткосрочно състояние на 
пасивите. Характеризира се с нисък дял и бърза обръщаемост на 
краткосрочните пасиви. За да финансира дейността си, предприятието 
използва малко източници с текущ характер. По тази причина то се снабдява с 
нужния му капитал, като увеличава собствените си източници и привлича за 
дълго време чужди капитали. Така се подобрява финансовата му устойчивост. 
Същевременно обаче се увеличават и разходите за лихви, тъй като лихвите по 
дългосрочните заеми са обичайно по-големи от тези по краткосрочните, и се 
влошава финансовият резултат. С отрицателно влияние върху печалбата е 
също бързата обръщаемост на краткосрочните пасиви, което ограничава 
възможност за финансиране на стопанската дейност чрез използване на 
бързоизиксуеми (и обичайно по-нисколихвени) задължения.   

Консервативното обобщено краткосрочно състояние на пасивите се преценява 
като нискодоходно и нискорисково. 

И трите представени хипотези за краткосрочното състояние на пасивите – 
агресивно, умерено и консервативно, се разработват на базата на обективната 
взаимовръзка между структурата на пасивите и обръщаемостта на 
краткосрочните пасиви. Това налага индивидуален подход при моделирането 
на оценката и анализа им. 

 

2.2.3. Обобщено краткосрочно финансово състояние 

Обобщеното краткосрочно финансово състояние е комплексен показател за 
ресурсите и за източниците им в предприятието. То изразява единството 
между финансовата позиция и стопанската дейност. Във финансово-
стопанския анализ показателни за обобщеното краткосрочно финансово 
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състояние са измерителите за състав и структура на активите и на пасивите, 
обръщаемост на краткотрайните активи и на краткосрочните пасиви, 
ликвидност, рентабилност и др. Във формирането на обобщеното 
краткосрочно финансово състояние на предприятието водещи критерии са: 

1. Ликвидност. Показава възможността на предприятието да погасява в срок 
текущите си задължения. Под ликвидност се разбира способността на част от 
актива или пасива да се обърне бързо в пари (Вос, 2006; Николов, 1996). 
Оценката на ликвидността отразява състава и структурата на краткотрайните 
активи и краткосрочните пасиви и се намира в обратна връзка с ефективността 
(рентабилността). (Високата ликвидност е показателна за наличие на големи 
суми краткотрайни активи, което означава, че значителни текущи ресурси са 
на разположение, т. е. са извън стопанската употреба. Ето защо при висока 
ликвидност ефективността е ниска. Същевременно ниската ликвидност се 
съпровожда с малък излишък на текущи ресурси, което логично рефлектира в 
голяма тяхна ефективност.)  

Най-обща представа за ликвидността на предприятието се създава чрез 
коефициента на обща ликвидност (Fess, 1987): 

 
пасивини Краткосроч

средстваПарични   Инвестиции  Вземания запаси Материални
пасивини Краткосроч
активи ниКраткотрай +++

=  (6) 

2. Паричен цикъл. Характеризира продължителността на оборотния процес 
в предприятието. Създава представа за времето, за което различните форми на 
стойността се преобразуват в хода на стопанската дейност. Оценката на 
паричния цикъл е сбор от времетраенето на: (а) обработката на материалните 
запаси; (б) събирането на вземанията по продажби на кредит; (в) отсрочването 
на плащанията на задълженията: 
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(7) 

3. Ефективност на собствения капитал. Показва финансовия резултат през 
призмата на капитала, инвестиран от собствениците. Това е оценка на 
печалбата или загубата, която се получава вследствие на стопанската употреба 
на собствените капиталови източници. За изследване на ефективността на 
собствения капитал се разработва показателят финансова рентабилност:  

капитал Собствен
резултат Финансов  (8) 

Въз основа на посочените критерии – ликвидност, паричен цикъл и 
ефективност на собствения капитал, обобщеното краткосрочно финансово 
състояние може се квалифицира като: 

I хипотеза: Агресивно обобщено краткосрочно финансово състояние. 
Характеризира се с ниско ниво и бърза обръщаемост на краткотрайните активи 
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и високо равнище и бавната обръщаемост на краткосрочните пасиви. 
Неравновесието “малко краткотрайни активи – много краткосрочни пасиви” 
показва, че предприятието има ниска ликвидност. То разполага с минимален 
запас суровини, материали, незавършено производство и готова продукция, 
като същевременно извършва и малко продажби на кредит. По този начин се 
постига минимизиране на някои от оперативните разходи – за склад, 
застраховка, охрана, несъбираеми вземания. Ефектът се усилва и поради 
увеличеното финансиране с краткосрочни пасиви (най-често това са 
задължения към доставчици). В разглежданата хипотеза от страна както на 
активите, така и на пасивите се оказва благоприятно влияние върху 
величината на финансовия резултат. С подобно отражение върху печалбата 
или загубата, а оттам и върху самото финансово състояние е също малката 
продължителност (времетраене) на паричния цикъл. (Последното е следствие 
от бърза обръщаемост на краткотрайните активи и бавната – на 
краткосрочните пасиви.) Реализира се и висока капиталова ефективност.  

В агресивно обобщено краткосрочно финансово състояние съществува голям 
риск за финансовия резултат, който е отражение на заплахата от нарушаване 
на ритмичността на производството. Източник на риск е също рестриктивната 
маркетингова политика, чието  влияние може да се окаже решаващо при спад в 
търсенето на продукцията. Голямата текуща задлъжнялост, като влошава 
кредитоспособността на предприятието, е друга причина за значителния риск 
във финансовото състояние.  

Агресивното обобщено краткосрочно финансово състояние се преценява като 
високодоходно и високорисково. 

II хипотеза: Умерено обобщено краткосрочно финансово състояние. 
Характеризира се с оптимални нива на краткотрайните активи и 
краткосрочните пасиви и с нормална тяхна обръщаемост. В тази хипотеза 
предприятието има обичайни стойности на ликвидността си. В неговата 
дейност не се реализират значими икономии, но и липсват извънредни 
разходи. Продължителността на паричния му цикъл е близка до нормалната. С 
аналогична преценка е и тази за капиталовата му ефективност. За финансовия 
резултат няма съществени рискове.  

Умереното обобщено краткосрочно финансово състояние се квалифицира като 
среднодоходно и среднорисково. 

III хипотеза: Консервативно обобщено краткосрочно финансово 
състояние. Характеризира се с високо ниво и бавна обръщаемост на 
краткотрайните активи и ниско ниво и бърза обръщаемост на краткосрочните 
пасиви. Неравновесието “много краткотрайни активи – малко краткосрочни 
пасиви” е предпоставка за значителна ликвидност. Предприятието разполага с 
големи суми текущи ресурси – материални запаси, готова продукция, вземания 
по продажби, парични средства, за чието финансиране е използвало 
сравнително малко текущи задължения. Това се отразява неблагоприятно 
върху финансовия му резултат: от една страна, той се влошава поради по-
големите оперативни разходи вследствие на значителните краткотрайни 
активи; от друга, резултатът се влошава поради по-големите лихвени разходи, 
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предизвикани от разширеното финансиране с дългосрочен капитал. С 
неблагоприятно влияние върху резултата е също съчетанието “бавна 
обръщаемост на краткотрайните активи – бърза обръщаемост на 
краткосрочните пасиви”, която означава паричен цикъл с голяма 
продължителност. Всичко това – високата ликвидност и дългият паричен 
цикъл, са отрицателно влияещи фактори върху капиталовата ефективност. В 
разработваната хипотеза има незначителна заплаха за ритмичността на 
производството и продажбите. В нея съществува малък риск за несбъдване на 
финансовия резултат. За ниската оценка на риска способства и малката 
краткосрочна задлъжнялост.  

Консервативното обобщено краткосрочно финансово състояние се определя 
като нискодоходно и нискорисково. 

Фигура 2 
Принципна схема на размит модел за оценка и анализ на краткосрочните 

аспекти на финансовото състояние на предприятието 

А
КА
Σ

Оборот
КА 360*

НПП
ФР

П
КП
Σ

Оборот
КП 360*

 

Въз основа на направения анализ към размития модел за оценка и анализ на 
краткосрочните аспекти на финансовото състояние на предприятието се 
дефинират следните изисквания: 

• да създава многокритериална представа за текущата имуществено-
финансова позиция; 

• да разработва комплексно знание за активното проявление на стойността в 
краткосрочен план; 

• да изгражда комплексно знание за пасивното проявление на стойността в 
краткосрочен план; 



Икономически изследвания, кн. 3, 2013 

102 

• да предлага интерпретация, в която еднозначно установените 
характеристики на активите, собствения капитал и пасивите разходите и 
приходите се интегрират с неопределеността, присъща на експертните 
знания относно имуществено-финансовата позиция на предприятието; 

• да усъвършенства методиката на финансово-стопанския анализ чрез 
имплементиране на интелигентните технологии – размити множества и 
размита логика, в традиционните способи на икономическото изследване.  

За удовлетворяване на посочените изисквания се изгражда размита експертна 
система (фиг. 2).  

3. Проектиране на размития модел 

Проектирането на размития модел за оценка и анализ на краткосрочните 
аспекти на финансовото състояние се реализира, като се следват основните 
етапи при изграждането на размита система (фиг. 3). В него традиционните 
показатели за активите, собствения капитал и пасивите, разходите и приходите 
се изследват с инструментариума на размитата логика. Посредством 
имплементирането на интелигентни методи във финансово-стопанския анализ 
представата за финансовото състояние се обогатява с експертното знание.  

Фигура 3 
Обща схема на размита система 

 

Проектирането на размития модел включва изграждане на три размити 
системи:  

Размита система 1: Оценка и анализ на обобщеното краткосрочно състояние 
на активите.  

Размита система 2: Оценка и анализ на обобщеното краткосрочно състояние 
на пасивите.  

Размита система 3: Оценка и анализ на обобщеното краткосрочно 
финансово състояние. 
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3.1. Проектиране на размита система 1: оценка и анализ на обобщеното 
краткосрочно състояние на активите  

Проектирането на размита система 1 се извършва съгласно принципната 
схема, представена на фиг. 2. 

 

3.1.1. Размиване (фъзификация) на входните и изходната променливи 

На този етап точните оценки на трите входни променливи – структура на 
активите, обръщаемост на краткотрайните активи и рентабилност на 
приходите, се преобразуват в размити оценки. Аналогично се обработва и 
изходната променлива обобщено краткосрочно състояние на активите. За 
целта на размиването четирите посочени променливи се представят като 
лингвистични размити променливи. 

 

3.1.1.1. Размиване (фъзификация) на структурата на активите 

Размиването на точните оценки, показващи относителния дял на 
краткотрайните активи в сумата на всички активи, се реализира въз основа на 
експертното мнение за оптималните размери на материалните запаси, готовата 
продукция, вземанията, паричните средства. Съществено влияние върху 
размиването оказват характерът на стопанската дейност, наличието на 
складови помещения и оборудване, маркетинговата политика, възможностите 
за адекватно управление при промяна на пазарните условия. 

В основата на фъзификацията на структурата на активите се залагат 
експертните интерпретации, установени в традиционния финансово-стопански 
анализ. Структурата на активите се квалифицира като: 

• недостиг на краткотрайни активи – при относителен дял на 
краткотрайните активи до 0.25; 

• оптималност на краткотрайни активи – при относителен дял на 
краткотрайните активи от 0.15 до 0.45; 

• излишък на краткотрайни активи – при относителен дял на 
краткотрайните активи от 0.35 до 0.65; 

• голям излишък на краткотрайни активи – при относителен дял на 
краткотрайните активи над 0.55, т.е. 0.55  до 1.00. 

Приема се, че преходът от една квалификация на структурата на активите към 
друга е плавен и обхваща 0.10 единици. По този начин около граничните 
стойности 0.20, 0.40 и 0.60 се формират преходни зони. 

За размиване на структурата на активите се предлага едноименна 
лингвистична променлива с параметри: 
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Структурата на активите представлява размита лингвистична променлива β1, 
наречена структура на активите. Нейното терм-множество T(x)1 се състои от 
четири терма, всеки от които изразява преценки недостиг, оптималност, 
излишък и голям излишък. Полага се още, че базовото множество Х1 е в 
интервала от 0 до 1, а правилото G1 за образуване на нови значения на терм-
множеството на лингвистичната променлива структура на активите е “или” 
(max), т.е. всяко ново значение се преобразува в размита променлива 
посредством операцията “обединение”.  

Приема се, че четирите терма α1.1 (недостиг), α1.2 (оптималност), α1.3 (излишък) 
и α1.4 (голям излишък) характеризират възможните оценки на структурата на 
активите. И още, че четирите функции на принадлежност A1.1, A1.2, A1.3 и A1.4 
показват експертни преценки в обхвата от 0 до 1 (фиг. 4). Параметрите на 
всяко от размитите множества са следните: 
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В резултат от размиването на структурата на активите всяка точна оценка, 
показваща съотношението краткотрайни активи спрямо общо активи, се 
отнася със съответно приближение към дефинираните експертни хипотези 
недостиг, оптималност, излишък или голям излишък на краткотрайни активи. 
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Фигура 4 
Функции на принадлежност на лингвистичната променлива структура на 

активите 
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3.1.1.2. Размиване (фъзификация) на обръщаемостта на краткотрайните 
активи 

Размиването на обръщаемостта на краткотрайните активи се извършва чрез 
осмисляне на оценките, изразяващи продължителността на един оборот на 
краткотрайните активи. Тази обработка се прави в непосредствен израз на 
индивидуалните особености на стопанската дейност. Като критерии при 
размиването могат да се посочат също технологичните и производствените 
показатели на предприятието, възможностите му за ускоряване на търговската 
реализация (продажбата) на продукцията, съвместяването на дейностите по 
производството и продажбите. 

Приема се, че обръщаемостта на краткотрайните активи, преценена на базата 
на продължителността на един оборот, се квалифицира като: 

• ускорена – при продължителност от 10 до 20 дни; 

• умерена – при продължителност от 15 до 30 дни; 

• забавена – при продължителност от 25 до 40 дни. 

Допуска се, че преходът от една квалификация към друга е плавен и че 
продължава 5 дни. Така между 15-ия и 20-ия ден и между 25-ия и 30-ия се 
образуват преходни зони. За размиване на продължителността на един оборот 
на краткотрайните активи се дефинира едноименна лингвистична променлива 
с параметри: 
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{max}      М
}или"{"       G

40) (10,       X
т}обръщаемос забавена т,обръщаемос умерена т,обръщаемос ускорена {   хТ

   активи  нитекраткотрай на оборот един на лностПродължите      

2

2

2

2

2

)(
><β

 
(12) 

Приема се, че експертните преценки ускорена, умерена и забавена 
обръщаемост се моделират чрез трите терма, съставящи терм-множеството на 
лингвистичната променлива продължителност на един оборот на 
краткотрайните активи (фиг. 5). Параметрите на съответните размити 
множества са следните: 
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⎧
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(13) 

Фигура 5 
Функции на принадлежност на лингвистичната променлива продължителност 

на един оборот на краткотрайните активи 
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В резултат от размиването всяка точна оценка, показваща продължителността 
на един оборот на краткотрайните активи, получава определена степен на 
принадлежност към експертните хипотези ускорена, умерена и забавена 
обръщаемост. 

3.1.1.3. Размиване (фъзификация) на рентабилността на приходите  

Размиването на рентабилността на приходите се извършва чрез експертно 
осмисляне на оперативната печалба или загуба, която се съдържа в единица 
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нетни приходи от продажби. Така представата за финансовото състояние се 
усъвършенства от гледна точка на индивидуалните преценки за ефективността 
в стопанската дейност. Рентабилността на приходите от продажби се 
квалифицира като:  

• ниска – при стойност от 0 до 0.15; 

• нормална – при стойност от 0.10 до 0.30; 

• висока – при стойност от 0.25 до 0.50. 

Приема се плавен и обхващащ 0.05 пункта преход от една квалификация към 
друга. За моделиране на рентабилността на приходите (фиг. 6) се дефинира 
едноименна лингвистична променлива с параметри: 

{max}      М
}или"{"       G

0.5] (0,       X
ст}рентабилно висока ст,рентабилно нормална ст,рентабилно ниска {   хТ

    приходите  на стРентабилно      

3

3

3

3

3

)(
><β

 
(14) 
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Фигура 6 
Функции на принадлежност на променливата рентабилност на приходите 
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Вследствие на размиването всяка точна оценка на рентабилността на 
приходите може да се прецени експертно като ниска, нормална или висока. 
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3.1.1.4. Размиване (фъзификация) на обобщеното краткосрочно състояние на 
активите 

Размиването на обобщеното краткосрочно състояние на активите се извършва 
на базата на експертните мнения за структура на активите, обръщаемост на 
краткотрайните активи и рентабилност на приходите. Това е изцяло 
индивидуален подход към оценката на финансовото състояние и към нейния 
анализ (Много характерен за собствениците е например стремежът към 
разширяване на капацитета на дейността, а за мениджърите – максимизиране 
на печалбата.). В разработвания модел се залагат възможно най-общи 
(универсални) преценки. Предлагат се следните квалификации на обобщеното 
краткосрочно състояние на активите:  

• много  консервативно – при оценка от –3 до –1;  

• консервативно – при оценка от –2 до 0; 

• равновесно – при оценка от –1 до +1; 

• агресивно – при оценка от 0 до +2; 

• много агресивно – при оценка от +1 до +3. 

Приема се, че преходът от една квалификация към друга е плавен и че обхваща 
1/2 от обхвата на съседната хипотеза.  

За формиране на размита обобщена оценка на краткосрочното състояние на 
активите се разработва лингвистичната променлива обобщеното краткосрочно 
състояние на активите. Нейните параметри са: 

{max}      М
}или"{"       G

3) (-3,       X
} агресивно мн.   ,агресивно  ,равновесно  вно,консервати вно,консервати мн. {   хТ

    активите на    състояние   нократкосроч   Обобщено      

4

4

4

4

4

)(
><β

 
(16) 

Възможните хипотези на обобщеното краткосрочно състояние на активите се 
моделират чрез петте терма, изграждащи терм-множеството на лингвистичната 
променлива обобщено краткосрочно състояние на активите (вж. фиг. 7). 
Параметрите на всеки от петте терма са: 
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(21) 

 

В резултат от размиването точните оценки на обобщено краткосрочно 
състояние на активите се отнасят с определена степен на принадлежност към 
всяка от петте експертно зададени хипотези. 
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Фигура 7 
Функции на принадлежност на лингвистичната променлива Обобщено 
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3.1.2. Пресмятане на правилата  

Пресмятането на правилата представлява дефиниране на логически правила, 
по които терм-множествата на трите размити входни променливи се свързват с 
терм-множеството на изходната променлива. При пресмятането на правилата 
основополагащо е разбирането, че при оптимално ниво на краткотрайните 
активи, умерена скорост на тяхното обръщение и нормална рентабилност на 
приходите обобщеното краткосрочно състояние на активите е умерено 
рисково и умерено доходно. Това обобщено краткосрочно състояние се 
квалифицира като равновесно.  

Всяко отклонение спрямо равновесното състояние в структурата на активите, 
обръщаемостта на краткотрайните активи или рентабилността на приходите се 
съпровожда със съответна промяна в нивата на доходност и на риск.  

Предлага се следната формулировка на правилата: 

1 

Ако структура на активите е недостиг на ка и  продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

2 

Ако структура на активите е недостиг на ка и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно състояние на активите е агресивно 
състояние на активите 

3 Ако структура на активите е недостиг на ка и продължителност на един 
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оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е  много 
агресивно състояние на активите 

4 

Ако структура на активите е недостиг на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно състояние на активите е  
равновесно състояние на активите  

5 

Ако структура на активите е недостиг на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е агресивно 
състояние на активите 

6 

Ако структура на активите е недостиг на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е много 
агресивно състояние на активите 

7 

Ако структура на активите е недостиг на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
консервативно състояние на активите  

8 

Ако структура на активите е недостиг на ка и  продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите  

9 

Ако структура на активите е недостиг на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е агресивно 
състояние на активите 

10 

Ако структура на активите е оптималност на ка и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

11 

Ако структура на активите е оптималност на ка и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно състояние на активите е агресивно 
състояние на активите 

12 

Ако структура на активите е оптималност на ка и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е много 
агресивно състояние на активите 

13 

Ако структура на активите е оптималност на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
консервативно състояние на активите 

14 

Ако структура на активите е оптималност на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

15 
Ако структура на активите е оптималност на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е агресивно 
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състояние на активите 

16 

Ако структура на активите е оптималност на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно състояние на активите е много 
консервативно състояние на активите 

17 

Ако структура на активите е оптималност на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
консервативно състояние на активите 

18 

Ако структура на активите е оптималност на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

19 

Ако структура на активите е излишък на ка и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
консервативно състояние на активите 

20 

Ако структура на активите е излишък на ка и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

21 

Ако структура на активите е излишък на ка и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост ирентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е агресивно 
състояние на активите  

22 

Ако структура на активите е излишък на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е много 
консервативно състояние на активите 

23 

Ако структура на активите е излишък на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
консервативно състояние на активите 

24 

Ако структура на активите е излишък на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

25 

Ако структура на активите е излишък на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е много 
консервативно състояние на активите 

26 

Ако структура на активите е излишък на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
консервативно състояние на активите 

27 

Ако структура на активите е излишък на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

28 Ако структура на активите е голям излишък на ка и продължителност на един 
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оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние е консервативно 
състояние на активите 

29 

Ако структура на активите е голям излишък на ка и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

30 

Ако структура на активите е голям излишък на ка и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е агресивно 
състояние на активите 

31 

Ако структура на активите е голям излишък на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е много 
консервативно състояние на активите 

32 

Ако структура на активите е голям излишък на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
консервативно състояние на активите 

33 

Ако структура на активите е голям излишък на ка и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

34 

Ако структура на активите е голям излишък на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е ниска 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е много 
консервативно състояние на активите 

35 

Ако структура на активите е голям излишък на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е нормална 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
консервативно състояние на активите 

36 

Ако структура на активите е голям излишък на ка и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост и рентабилност на база приходи е висока 
рентабилност, то обобщено краткосрочно  състояние на активите е 
равновесно състояние на активите 

 

Преобразуването на размитите оценки, показващи обобщеното краткосрочно 
състояние на активите, в точни стойности се реализира на следващия етап от 
проектирането на размитата система. 

 

3.1.3. Деразмиване (дефъзификация) на изходната променлива 

Деразмиването на обобщеното краткосрочно състояние на активите се 
извършва по метода геометричен център на тежестта (COG – Center of 
Gravity):  

а) Обработка на правилата – това е определяне на изхода на всяко правило. 
За целта от функциите на принадлежност на лингвистичната променлива 
обобщено краткосрочно състояние на активите се отстраняват онези участъци, 
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които са разположени над стойностите, показващи максималните степени на 
принадлежност на всяка от петте възможни хипотези – много консервативно, 
консервативно, умерено, агресивно и много агресивно състояние на активите 
(фиг. 8). 

Фигура 8 
Обработка на правилата 

 
 

б) Агрегиране на изходите на правилата. Състои се в агрегиране на 
остатъците от графиките, получени след обработката на правилата. На фиг. 9 е 
показано агрегиране на изходите на правилата при примерна принадлежност 
към преценка “равновесно състояние” в степен 0.4, и към “агресивно 
състояние” – 0.6. 

Фигура 9 
Агрегиране на изходите на правилата 
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в) Изчисляване на геометричния център на тежестта. Това е точна 
стойностна оценка на обобщеното краткосрочно състояние на активите, която 
се изчислява по формулата: 

 
x

xx
COG n

i

i

n

i
ii

∑

∑

=

=

×
=

1

1

)(

)(

μ

μ
 (22) 

където: 

xi е елемент от множеството-носител на лингвистичната променлива 
обобщено краткосрочно състояние на активите; 

µ(xi) – степента на принадлежност на всеки елемент xi. 

В Размита система 1 въз основа на стойностните оценки на структурата на 
активите, продължителността на един оборот на краткотрайните активи и 
рентабилността на приходите се формира една-единствена комплексна оценка. 

Размитият модел е моделиран и симулиран в среда на Matlab, като са 
използвани симулационните инструменти Fuzzy Toolbox и Simulink. На фиг. 
10 е представена повърхнината, която показва зависимостта на Обобщеното 
краткосрочно състояние на активите от структурата на активите, 
обръщаемостта на краткотрайните активи и рентабилността на 
приходите.  

Фигура 10 
Зависимост на обобщеното краткосрочно състояние на активите от 
структурата на активите, обръщаемостта на краткотрайните активи и 

рентабилността на приходите 
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3.2. Проектиране на размита система 2: оценка и анализ на обобщеното 
краткосрочно състояние на пасивите  

Проектирането на Размита система 2: оценка и анализ на обобщеното 
краткосрочно състояние на пасивите се извършва по принципната схема, 
представена на фиг. 2. 

 

3.2.1. Размиване (фъзификация) на входните и изходната променливи 

Реализира се чрез преобразуване на точните оценки на двете входни 
променливи – структура на пасивите и обръщаемост на краткосрочните 
пасиви, в размити стойности. По същия начин се обработва и изходната 
променлива обобщено краткосрочно състояние на пасивите. За целите на 
моделирането входовете и изхода на размитата система се разработват като 
лингвистични размити променливи. 

 

3.2.1.1. Размиване (фъзификация) на структурата на пасивите 

Размиването на структурата на пасивите въплъщава експертното мнение за 
оптималността на сумата на текущите задължения. В този процес израз намира 
също характерът на отношенията между предприятието и доставчиците му, 
практиката на изплащане на трудовите възнаграждения, управленските 
решения във връзка с финансирането.  

Приема се, че структурата на пасивите се квалифицира като: 

• ниско ниво на краткосрочни пасиви – при относителен дял на 
краткосрочните пасиви до 0.20; 

• оптимално ниво на краткосрочни пасиви – при относителен дял на 
краткосрочните пасиви от 0.10 до 0.40; 

• високо ниво на краткосрочни пасиви – при относителен дял на 
краткосрочните пасиви от 0.30 до 0.60; 

• много високо на краткосрочни пасиви – при относителен дял на 
краткосрочните пасиви над 0.50, т. е. от 0.50  до 1.00. 

За размиване на структурата на пасивите се разработва едноименна 
лингвистична променлива с параметри: 

{max}      М
}или"{"       G

1) (0,       X
} ниво високо много ниво, високо  ниво,  оптимално  ниво, ниско {   хТ

    пасивите на Структура      

5

5

5

5

5

)(
><β

             (23) 

Приема се, че терм-множеството на лингвистична променлива структура на 
пасивите изразява експертните преценки ниско ниво, оптимално ниво, високо 
ниво и много високо ниво на краткосрочните пасиви (КП) (фиг. 11). 
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Параметрите на всяко от размитите множества, моделиращи посочените 
преценки, са следните: 
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(24) 
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(25) 

Фигура 11 
Функции на принадлежност на лингвистичната променлива структура на 

пасивите 
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В резултат от размиването всяка точна оценка, показваща относителния дял на 
краткосрочните пасиви в сумата на всички пасиви, се преценява качествено. 
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3.2.1.2. Размиване (фъзификация) на обръщаемостта на краткосрочните 
пасиви 

Размиването на обръщаемостта на краткосрочните пасиви се реализира въз 
основа на точните оценки на Продължителността на един оборот на 
краткосрочните пасиви. Тази обработка отразява изцяло експертните преценки 
за времетраенето на срока, които се заключва между възникването и 
погасяването на текущите задължения. Като критерии при размиването може 
да се посочат още индивидуалните характеристики на стопанската дейност, 
условията на суровинните пазари, трудовото и търговското законодателство. 

Обръщаемостта на краткосрочните пасиви се преценява като: 

• ускорена обръщаемост – при продължителност от 5 до 15 дни; 

• умерена обръщаемост – при продължителност от 10 до 25 дни; 

• забавена обръщаемост – при продължителност от 20 до 35 дни. 

За размиване на Продължителността на един оборот на краткосрочните пасиви 
се предлага едноименна лингвистична променлива с параметри (фиг. 12): 

 

{max}      М
}или"{"       G

35)  (5,     X
}  забавена  ,умерена  ускорена,   хТ

   пасиви   нитекраткосроч на оборот един на лностПродължите      
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6
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В резултат на представеното размиване всяка точна оценка, показваща 
времетраенето на периода между възникването и погасяването на текущите 
задължения, се осмисля качествено. 
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Фигура 12 
Функции на принадлежност на лингвистичната променлива продължителност 

на един оборот на краткосрочните пасиви 
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3.2.1.3. Размиване (фъзификация) на обобщеното краткосрочно състояние на 
пасивите 

Размиването на обобщеното краткосрочно състояние на пасивите се извършва 
въз основа на критериите структура на пасивите и обръщаемост на 
краткосрочните пасиви. В основата на тази обработка се залага експертното 
мнение за оптималната срочност на финансовата структура. В разработвания 
размит модел се залагат възможно най-общи (универсални) преценки за 
размера и състава на краткосрочните пасиви. 

Приемат се следните квалификации на обобщеното краткосрочно състояние на 
пасивите:  

• много  консервативно – при оценка от –3 до–1;  

• консервативно – при оценка от –2 до 0; 

• равновесно – при оценка от –1 до +1; 

• агресивно – при оценка от 0 до +2; 

• много агресивно – при оценка от +1 до +3. 

Преходът от една квалификация към друга е плавен и обхваща ½ от обхвата на 
съседната хипотеза. За размиване на обобщеното краткосрочно състояние на 
пасивите (фиг. 13) се разработва едноименна лингвистична променлива с 
параметри: 
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{max}      М
}или"{"       G

3) (-3,     X
}  агресивно мн. агресивно, ,равновесно вно,консервати вно,консервати {ммн   хТ

     пасивите на състояние нократкосроч Обобщеното      
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(28) 

Възможните хипотези за обобщеното краткосрочно състояние на пасивите се 
моделират чрез петте терма, изграждащи терм-множеството на лингвистичната 
променлива обобщено краткосрочно състояние на пасивите (фиг. 7). 
Параметрите на всеки от петте терма са: 
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Фигура 13 
Функции на принадлежност на лингвистичната променлива обобщено 

краткосрочно състояние на пасивите 
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Вследствие на размиването на обобщено краткосрочно състояние на пасивите 
всички оценки, показващи структурата на пасивите и продължителността на 
един оборот на краткосрочните пасиви, се отнасят към експертно формираните 
хипотези. 

На етапа размиване при изграждането на размита система 2 точните входни и 
изходни параметри се трансформират в размити стойности. Така 
относителните съотношения, изразяващи относителния дял и обръщаемостта 
на краткосрочните пасиви, се подлагат на качествена преценка съобразно 
конкретните условия на изследването – цели, задачи, субекти.  

 

3.2.2. Пресмятане на правилата  

Този процес включва дефиниране на лингвистични правила, по които терм-
множествата на двете входни променливи се свързват с това на изходната 
променлива. При пресмятането на правилата за основополагащо се приема 
разбирането, че при оптимално ниво на краткосрочните пасиви и умерена 
скорост на тяхната обръщаемост обобщеното краткосрочно състояние на 
пасивите се квалифицира като равновесно. В него предприятието има средни 
нива на доходност и средни нива на риск.  

Всяко отклонение спрямо равновесното краткосрочно състояние на пасивите – 
промяна в тяхната структура или в обръщаемостта на краткосрочните пасиви, 
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се съпровожда със съответно изменение в нивата на доходност и риск на 
предприятието.  

Предлага се следната формулировка на правилата: 

1 
Ако структура на пасивите е ниско ниво на кп и  продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние на 
пасивите е много консервативно състояние на пасивите 

2 
Ако структура на пасивите е ниско ниво на кп и продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние на 
пасивите е консервативно състояние на пасивите 

3 
Ако структура на пасивите е ниско ниво на кп и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние на 
пасивите е равновесно състояние на пасивите 

4 
Ако структура на пасивите е оптимално ниво на кп и продължителност на 
един оборот е ускорена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние 
на пасивите е консервативно състояние на пасивите 

5 
Ако структура на пасивите е оптимално ниво на кп и продължителност на 
един оборот е умерена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние 
на пасивите е равновесно състояние на пасивите 

6 
Ако структура на пасивите е оптимално ниво на кп и продължителност на 
един оборот е забавена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние 
на пасивите е агресивно състояние на пасивите 

7 
Ако структура на пасивите е високо ниво на кп и продължителност на един 
оборот е ускорена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние на 
пасивите е равновесно състояние на пасивите 

8 
Ако структура на пасивите е високо ниво на кп и  продължителност на един 
оборот е умерена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние на 
пасивите е агресивно състояние на пасивите 

9 
Ако структура на пасивите е високо ниво на кп и продължителност на един 
оборот е забавена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние на 
пасивите е много агресивно състояние на пасивите 

10 
Ако структура на пасивите е много високо ниво на кп и продължителност на 
един оборот е ускорена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние 
на пасивите е агресивно състояние на пасивите 

11 
Ако структура на пасивите е много високо ниво на кп и продължителност на 
един оборот е умерена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние 
на пасивите е много агресивно състояние на пасивите 

12 
Ако структура на пасивите е много високо ниво на кп и продължителност на 
един оборот е забавена обръщаемост, то обобщено краткосрочно състояние 
на пасивите е много агресивно състояние на пасивите 

 

Преобразуването на размитите оценки на обобщеното краткосрочно състояние 
на пасивите в точни стойности е обект на следващия етап от проектирането на 
размитата система. 
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3.2.3. Деразмиване (дефъзификация) на изходната променлива 

Деразмиването на обобщеното краткосрочно състояние на пасивите се 
реализира аналогично на деразмиването на обобщеното краткосрочно 
състояние на активите. Прилага се методът геометричен център на тежестта. 
Последователността на работата е: обработка на правилата, агрегиране на 
изходите на правилата, изчисляване на геометричния център на тежестта. 

В размитата система 2 въз основа на количествените оценки, показващи 
Структурата на пасивите и продължителността на един оборот на 
краткосрочните пасиви, се формира една-единствена, комплексна оценка. 

На фиг. 14 е представена повърхнината, която показва зависимостта на 
Обобщеното краткосрочно състояние на пасивите от структурата на 
пасивите и обръщаемостта на краткосрочните пасиви. 

Фигура 14 
Зависимост на обобщеното краткосрочно състояние на пасивите от 
структурата на пасивите и обръщаемостта на краткосрочните пасиви 

 
 
 

3.3. Проектиране на размита система 3: оценка и анализ на обобщеното 
краткосрочно финансово състояние 

В размития модел, предназначен за оценка и анализ на краткосрочните аспекти 
на финансовото състояние на предприятието, размитата система 3 е от второ 
ниво. Тя използва обобщаващите оценки на активите и пасивите, вече 
получени в размита система 1 и размита система 2. В този смисъл се счита, че 
функционирането на размита система 3 се предпоставя от действието на 
размита система 1 и размита система 2. Проектирането на размита система 3 – 
оценка и анализ на обобщеното краткосрочно финансово състояние, се 
извършва по принципната схема на фиг. 2. 
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3.3.1. Размиване (фъзификация) на входните и изходната променливи 

Размиването представлява трансформиране на стойностните оценки, 
изразяващи обобщеното състояние на активите, пасивите и финансовото 
състояние, в размити стойности. Приема се, че размиването на двете входни 
променливи на размита система 3 – обобщено краткосрочно състояние на 
активите и Обобщено краткосрочно състояние на пасивите, съвпада с вече 
извършената обработка. На този етап от проектирането се предлага размиване 
на изходната променлива – обобщено краткосрочно финансово състояние. 

Размиването на обобщеното краткосрочно финансово състояние се извършва 
въз основа на експертното мнение, отразяващо критериите: състав и структура 
на активите и пасивите, обръщаемост на активите и пасивите с краткосрочен 
характер, ефективност на приходите. За обобщеното краткосрочно финансово 
състояние се приемат следните квалификации:  

• много консервативно – при оценка от –3 до –1;  

• консервативно – при оценка от –2 до 0; 

• равновесно – при оценка от –1 до +1; 

• агресивно – при оценка от 0 до +2; 

• много агресивно – при оценка от +1 до +3. 

Допуска се, че преходът от една квалификация към друга е плавен и че 
обхваща 1/2 от обхвата на съседната хипотеза. За размиване на обобщеното 
краткосрочно финансово състояние се дефинира лингвистична променлива с 
параметри: 

{max}      М
}или"{"       G

3) (-3,     X
}  агресивно мн. агресивно, ,равновесно вно,консервати вно,консервати {ммн   хТ

      състояние финансово нократкосроч Обобщеното      

8

8

8 +

><

8

8

)(
β  

(34) 

Приема се, че всяка от петте експертни преценки на краткосрочното 
финансово състояние се моделира с терм от терм-множеството на 
лингвистичната променлива обобщено краткосрочно финансово състояние 
(фиг. 15). Параметрите на съответните размити множества са: 
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(35) 
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Фигура 15 
Функции на принадлежност на лингвистичната променлива обобщено 

краткосрочно финансово състояние 
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3.3.2. Пресмятане на правилата  

Този процес включва дефиниране на лингвистични правила, по които терм-
множествата на двете входни променливи се свързват с това на изходната 
променлива. Пресмятането на правилата се извършва аналогично на 
пресмятането на правилата на размита система 1 и на размита система 2. При 
определянето на правилата основополагащо е твърдението, че при равновесно 
състояние на активите и равновесно – на пасивите, обобщеното финансово 
състояние е също равновесно. В него предприятието има оптимална 
имуществено-финансова структура, нормална скорост на оборотния процес и 
обичайна ликвидност. Равновесното обобщено финансово състояние се 
характеризира с нормални нива на капиталова рентабилност и подобни – на 
риск. Всяко отклонение спрямо това състояние в сумите на активите или на 
пасивите, в оборота или във финансовия резултат се съпровожда със съответна 
промяна в ликвидността, паричния цикъл или капиталовата ефективност, т.е. 
със съответни по-позитивни или негативни хипотези за финансовото 
състояние.  

Предлага се следната формулировка на правилата: 

1 
Ако състоянието на активите е много консервативно и състоянието на 
пасивите е много консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово 
състояние е много консервативно 

2 
Ако състоянието на активите е много консервативно и състоянието на 
пасивите е консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние 
е много консервативно 

3 
Ако състоянието на активите е много консервативно и състоянието на 
пасивите е равновесно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно 

4 
Ако състоянието на активите е много консервативно и състоянието на 
пасивите е агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно 

5 
Ако състоянието на активите е много консервативно и състоянието на 
пасивите е много агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово 
състояние е равновесно 

6 
Ако състоянието на активите е консервативно и състоянието на пасивите е 
много консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
много консервативно 

7 
Ако състоянието на активите е консервативно и състоянието на пасивите е 
консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно 

8 
Ако състоянието на активите е консервативно и състоянието на пасивите е 
равновесно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно 

9 Ако състоянието на активите е консервативно и състоянието на пасивите е 
агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е  равновесно 

10 
Ако състоянието на активите е консервативно и състоянието на пасивите е 
много агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
равновесно 

11 Ако състоянието на активите е равновесно и състоянието на пасивите е много 
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 консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно 

12 
Ако състоянието на активите е равновесно и състоянието на пасивите е 
консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно 

13 Ако състоянието на активите е равновесно и състоянието на пасивите е 
равновесно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е равновесно 

14 Ако състоянието на активите е равновесно и състоянието на пасивите е 
агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е агресивно 

15 Ако състоянието на активите е равновесно и състоянието на пасивите е много 
агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е агресивно 

16 
Ако състоянието на активите е агресивно и състоянието на пасивите е много 
консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно 

17 
Ако състоянието на активите е агресивно и състоянието на пасивите е 
консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
равновесно  

18 Ако състоянието на активите е агресивно и състоянието на пасивите е 
равновесно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е  агресивно 

19 
Ако състоянието на активите е агресивно и състоянието на пасивите е 
агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е  много 
агресивно 

20 
Ако състоянието на активите е агресивно и състоянието на пасивите е много 
агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е много 
агресивно 

21 
Ако състоянието на активите е много агресивно и състоянието на пасивите е 
много консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
равновесно 

22 
Ако състоянието на активите е много агресивно и състоянието на пасивите е 
консервативно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
агресивно 

23 Ако състоянието на активите е много агресивно и състоянието на пасивите е 
равновесно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е агресивно 

24 
Ако състоянието на активите е много агресивно и състоянието на пасивите е 
агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е  много 
агресивно 

25 
Ако състоянието на активите е много агресивно и състоянието на пасивите е 
много агресивно, то обобщеното краткосрочно финансово състояние е много 
агресивно 

 

Преобразуването на размитите оценки на обобщеното краткосрочно 
финансово състояние в точни стойности се извършва на следващия етап от 
проектирането на размитата система. 

 

3.3.3. Деразмиване (дефъзификация) на изходната променлива 

Деразмиването на обобщеното краткосрочно финансово състояние се 
извършва по същия начин, както деразмиването на обобщеното краткосрочно 
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състояние на активите и на обобщеното краткосрочно състояние на пасивите. 
Прилага се методът геометричен център на тежестта: обработка на правилата, 
агрегиране на изходите на правилата и изчисляване на геометричния център на 
тежестта. Така на изхода на размита система 3 се получава точна оценка, 
обобщаваща краткосрочните аспекти на финансовата позиция. Следователно 
въз основа на характеристики на активите, пасивите, оборота и финансовия 
резултат се формира една-единствена, комплексна оценка на предприятието. 

На фиг. 16 е представена повърхнината, която показва зависимостта на 
обобщеното краткосрочно финансово състояние от обобщеното 
краткосрочно състояние на активите и обобщеното краткосрочно 
състояние на пасивите. 

Фигура 16 
Зависимост на обобщеното краткосрочно финансово състояние от обобщеното 
краткосрочно състояние на активите и обобщеното краткосрочно състояние на 

пасивите 
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Обобщаващите оценки на активите, пасивите и финансовото състояние, 
получени на изходите на размита система 1, размита система 2 и размита 
система 3, подлежат на сравнителен анализ спрямо предприятията от отрасъла, 
бранша, сектора. Те са подходящи и за анализ на изпълнението на управленски 
решения, а също за целите на финансовия одит. 

4. Реализация и тестване на модела 

Реализацията и тестването на размития модел, предназначен за оценка и 
анализ на краткосрочните аспекти на финансовото състояние, предполага 
разработване на контролен пример. В него на базата на счетоводна 
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информация и експертни знания се определят обобщаващи оценки на 
активите, пасивите и финансовото състояние. С помощта на резултатите, 
получени при реализацията и тестването, се оптимизират алгоритмите на 
функциониране на модела, установяват се негови недостатъци, внасят се 
корекции. 

Предлага се реализацията и тестването да се извърши с данни за примерно 
предприятие (табл. 1 и 2). Последователността на работа е следната:  

I. етап: Оценка на обобщеното краткосрочно състояние на активите 

II. етап: Оценка на обобщеното краткосрочно състояние на пасивите 

III. етап: Оценка на обобщеното краткосрочно финансово състояние  

Таблица 1 
Средногодишни стойности на активите и пасивите на предприятието (хил. лв.) 

Справка 
Дълготрайни активи 2550 Собствен капитал 1750 
Краткотрайни активи 1700 Дългосрочни пасиви 1395 
  Краткосрочни пасиви 1105 
Общо активи 4250 Общо пасиви 4250 

 
Таблица 2 

Годишни финансови резултати на предприятието (хил. лв.) 
Справка 

Нетни приходи от продажби 27 818
Финансов резултат 5 007

 

I етап: Оценка на обобщеното краткосрочно състояние на активите 

Установява се чрез симулиране на размита система 1: Оценка и анализ на 
обобщеното краткосрочно състояние на активите.  

I.1 етап: Изчисляване на входните параметри на размита система 1  

• Структура на активите: 

40.0
4250
1700

==
Активи  Общо

активини Краткотрай  (40) 

• Обръщаемост на краткотрайните активи: 

22360
27818
1700

=×=

=×   дни) ( период отч. на Продълж.
прод.) от прих.(ннетни Оборот

активи ни Краткотрай
 (41) 
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• Рентабилност на приходите:  

18.0==
27818
5007

 прод.) отприходи (ннетни Оборот
 резултат Финансов  (42) 

I.2 етап: Размиване (фъзификация) на входите параметри на размита 
система 1 

Размиване (фъзификацията) на структурата на активите. При 
относителен дял на краткотрайните активи, възлизащ на 0.40, структурата на 
активите се преценява като: 

• оптималност на краткотрайни активи (КА), със степен на 
принадлежност 0.5. Тази размита оценка отразява факта, че точната оценка 
0.40 попада в обхвата на хипотеза “оптималност на КА”. В същата 
хипотеза, и по-конкретно – в интервала й от 0.35 до 0.45, степента на 
принадлежност μ се определя по формулата μ оптималност на КА = 4.5-
10х. Следователно при х = 0.40, μ оптималност на КА (0.40) = 4.5-10х = 4.5-
(10*0.40) = 0.5. 

• излишък на краткотрайни активи (КА), със степен на принадлежност 
0.5. Тази размита оценка се получава след заместване на точната оценка 
0.40 във формулата за хипотеза излишък на КА, и конкретно – за интервала 
й от 0.35 до 0.45. Така при х = 0.40, μ излишък на КА (0.40) = 10х–3.5 = 
(10*0.40)-3.5 = 0.5. 

Размиване (фъзификацията) на Обръщаемостта на краткотрайните 
активи. При продължителност на един оборот на краткотрайните активи, 
възлизащ на 22 дни, размитата оценка на обръщемостта се преценява като: 

• умерена обръщаемост, със степен на принадлежност 1. Това показва, че 
експертната преценка на времетраенето на един оборот на краткотрайните 
активи попада изцяло в хипотеза “умерена обръщаемост”, т. е. μ умерена 
обръщаемост (22) = 1. 

Размиване (фъзификацията) Рентабилността на приходите. При 
ефективност на продажбите, равна на 0.18, експертната преценка на 
рентабилността на приходите се преценява като: 

• нормална рентабилност, със степен на принадлежност 1. Това показва, че 
рентабилността на приходите е категорично нормална, т. е. μ нормална 
рентабилност (0.18) = 1. 

I.3 етап: Пресмятане на правилата на размита система 1 

Пресмятането на правилата възпроизвежда човешкото мислене над 
зависимостта между обобщаващите оценки на активите и пасивите, от една 
страна, и оценката на финансовото състояние, от друга. Пресмятането на 
правилата обхваща онези от тях, които са с ненулеви стойности – № 14 и 23: 
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14 

Ако структура на активите е оптималност на КА (0.5), 
продължителността на един оборот е умерена обръщаемост (1) и 
рентабилността на база приходи е нормална рентабилност (1), то 
обобщеното краткосрочно  състояние на активите е равновесно (0.5) 

23 

Ако структура на активите е излишък на КА (0.5), продължителността на 
един оборот е умерена обръщаемост (1) и рентабилността на база 
приходи е нормална рентабилност (1), то обобщеното краткосрочно  
състояние на активите е консервативно (0.5) 

 

Размитата оценка на обобщеното краткосрочно състояние на активите 
принадлежи поравно към две хипотези: равновесно състояние, в степен 0.5, и 
консервативно състояние, в степен 0.5. Това показва, че състоянието на 
активите се преценява като консервативно-равновесно (фиг. 17). 

Фигура 17 
Обработка и агрегиране на правилата на размита система 1: Оценка и анализ 

на обобщеното краткосрочно състояние на активите 

I.4 етап: Деразмиване (дефъзификация) на изхода на размита система 1 

Извършва се чрез сумиране на частите от графиките, които илюстрират терм-
множеството на размитата променливата обобщено краткосрочно състояние на 
активите, които са разположени: за хипотеза “консервативно състояние на 
активите” – ниво 0.5, и за хипотеза “равновесно състояние на активите” – ниво 
0.5. 

Точната оценка на обобщеното краткосрочно състояние на активите се 
получава след заместване по формулата: 
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В резултат от направените изчисления се установява, че обобщеното 
краткосрочно състояние на активите се оценява на минус 0.5 единици. Това е 
консервативно-умерена позиция, в която при сравнително голям дял на 
текущите ресурси (0.40) се реализира нормална оборъщаемост (22 дни) и 
умерена ефективност (0.18). Текущото състояние на активите е относително 
сигурно, но и сравнително малко доходно.  

II етап: Оценка на обобщеното краткосрочно състояние на пасивите 

Установява се чрез симулиране на размита система 2: Оценка и анализ на 
обобщеното краткосрочно състояние на пасивите.  

II.1 етап: Изчисляване на входните параметри на размита система 2  

• Структура на пасивите: 

26.0
4250
1105

==
Пасиви Общо

пасиви ни  Краткосроч  (44) 

• Обръщаемост на краткосрочните пасиви: 

14360
27818
1105

=×=×   дни) ( период отч. на Продълж.
 Оборот
пасиви ни Краткосроч
.

 (45) 

II.2 етап: Размиване (фъзификация) на входните параметри на размита 
система 2  

Размиване (фъзификацията) на структурата на пасивите. При 0.26 
относителен дял на краткосрочните пасиви структурата на пасивите се 
преценява като: 

• оптимално ниво на краткосрочните пасиви (КП), със степен на 
принадлежност 1. Това показва, че структурата на капиталовите 
източниците, преценена на база критерия срочност, е категорично 
оптимална, т.е. μ оптимално ниво на КП (0.26) = 1. 

Размиване (фъзификация) на обръщаемостта на краткосрочните пасиви. 
При 14 дни Продължителност на един оборот на краткосрочните пасиви 
обръщаемостта им се преценява като: 

• ускорена обръщаемост, със степен на принадлежност 0.2. Тази оценка 
изразява попадането на точната продължителност, възлизаща на 14 дни, 
към хипотеза “ускорена обръщаемост”, по-конкретно – към интервала й от 
10 до 15 дни. Ето защо при х = 14 за степента на принадлежност се 
получава: μ ускорена обръщаемост (14) = 3-(0.2х) = 3-(0.2*14) = 0.2. 
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• умерена обръщаемост, със степен на принадлежност 0.8. Тази оценка е 
резултат от принадлежността на продължителността, възлизаща на 14 дни, 
към хипотеза “умерена обръщаемост” в интервала й между 10 и 15 дни. 
Следователно при х = 0.14 за степента на принадлежност се получава: μ 
умерена обръщаемост (14) = 0.2х-2 = (0.2*14)-2 = 0.8. 

II.3 етап: Пресмятане на правилата на размита система 2 

Пресмятането на правилата на размита система 2 се извършва аналогично на 
пресмятането на правилата на размита система 1. При категорично оптимално 
ниво на краткосрочните пасиви и при тяхна обръщаемост, преценявана като 
ускорена, в степен 0.2, и умерена, в степен 0.8, обобщеното краткосрочното 
състояние на пасивите се формира по правилата с № 4 и 5.  

4. 
Ако структура на пасивите е оптимално ниво на КП (1) и  
продължителност на един оборот е ускорена обръщаемост (0.2), то 
обобщено краткосрочно състояние на пасивите е консервативно (0.2) 

5. 
Ако структура на пасивите е оптимално ниво на КП (1) и 
продължителност на един оборот е умерена обръщаемост (0.8), то 
обобщено краткосрочно състояние на пасивите е равновесно (0.8) 

Обобщеното краткосрочно състояние на пасивите се преценява като 
консервативно, в степен 0.2, и равновесно, в степен 0.8 (фиг. 18).  

Фигура 18 
Обработка и агрегиране на правилата на размита система 2: Оценка и анализ 

на обобщеното краткосрочно състояние на пасивите 
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II.4 етап: Деразмиване (дефъзификация) на изхода на размита система 2 

Извършва се чрез сумиране на онези частите от графиките, които обхващат 
терм-множеството на размитата променливата обобщено краткосрочно 
състояние на пасивите при ниво 0.2 – за хипотеза “консервативно състояние на 
активите”, и при ниво 0.8 – за хипотеза “равновесно състояние на активите”.   

Точната оценка на обобщеното краткосрочно състояние на пасивите се 
изчислява след заместване по формулата: 
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Обобщеното краткосрочно състояние на пасивите на разглежданото 
предприятие се оценява на минус 0.26 единици. Това е умерена позиция с лек 
уклон към консерватизъм. В нея текущите задължения са с ниво (0.26), близко 
до оптималното. Сравнително бърза е обръщаемостта им (14 дни). Текущото 
състояние на пасивите е устойчиво и нискодоходно.  

III етап: Оценка на обобщеното краткосрочно финансово състояние  

За определяне на тази оценка се изхожда от вече получените резултати:  

• Обобщено краткосрочно състояние на активите (I.4 етап): 
консервативно, в степен на принадлежност 0.5, и равновесно, в степен на 
принадлежност също 0.5; 

• Обобщено краткосрочно състояние на пасивите (II.4 етап): 
консервативно, в степен на принадлежност 0.2, и равновесно, в степен 0.8. 

В съответствие с посочените размити оценки обобщеното краткосрочно 
финансово състояние се пресмята по правилата с № 7, 8, 12 и 13:  

7 Ако състоянието на активите е консервативно (0.5) и състоянието на пасивите 
е консервативно (0.2), то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно (0.2) 

8 Ако състоянието на активите е консервативно (0.5) и състоянието на пасивите 
е равновесно (0.8), то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно (0.5) 

12 Ако състоянието на активите е равновесно (0.5) и състоянието на пасивите е 
консервативно (0.2), то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
консервативно (0.2) 

13 Ако състоянието на активите е равновесно (0.5) и състоянието на пасивите е 
равновесно (0.8), то обобщеното краткосрочно финансово състояние е 
равновесно (0.5) 

 

Обобщеното краткосрочно финансово състояние се преценява като 
консервативно, в степен на принадлежност 0.5, и равновесно, в степен 0.5. 
(фиг. 19).  
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Точната оценка на обобщеното краткосрочното финансово състояние се 
определя след заместване по формулата: 
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Обобщеното краткосрочно финансово състояние на примерното предприятие 
се оценява на минус 0.5 единици. Обобщаващите оценки на краткосрочните 
аспекти на активите, пасивите и финансовото състояние са представени в табл. 
3. 

Фигура 18 
Обработка и агрегиране на правилата на размита система 3: Оценка и анализ 

на обобщеното краткосрочно финансово състояние 

 
Таблица 3 

Обобщени оценки на активите, пасивите и финансовото състояние на 
предприятието 

1. Обобщено краткосрочно състояние на активите -0.50 
2. Обобщено краткосрочно състояние на пасивите -0.26 
3. Обобщено краткосрочно финансово състояние  -0.50 

 

Краткосрочното финансово състояние на разглежданото предприятие е 
умерено-консервативно. Предприятието има леко повишена обща ликвидност 
(1.54 = 1700 хил./ 1105 хил). Сравнително голяма е и продължителността на 
паричния му цикъл (7.7 дни = (1700 хил./ 27818 хил.)*360 - (1105 хил./ 27818 
хил.)*360). По-малка от обичайната е капиталовата му рентабилност (2.86 = 
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5007/ 1750). Това състояние – завишена ликвидност, удължен паричен цикъл и 
сравнително малка рентабилност, предпоставя липса на големи рискове, но и 
ниска доходност.  

5. Заключение 

Размитият модел за оценка и анализ на краткосрочните аспекти на 
финансовото състояние на предприятието съчетава традиционния финансово-
стопански анализ и интелигентните технологии. Той възпроизвежда 
експертните съждения по повод характеристиките на активите, собствения 
капитал и пасивите, разходите и приходите. Вследствие на интегрирането 
между конвенционалните, точни и еднозначни аналитични способи и 
размитите множества и размитата логика в размития модел се постига 
преодоляване на съществени ограничения в методиката на аналитичното 
изследване: 

• Усъвършенства се системността на подхода към характеристиките на 
финансовото състояние, като заедно със счетоводните данни, представяни 
във финансовите отчети, се използва качествено задавана информация – за 
макроикономическата среда, за  пазарите – суровинни, продуктови и 
финансови, за търговската практика и др. 

• Развива се комплексността на знанието за финансовото състояние – въз 
основа на експертно формулирани правила се обхващат в единна, 
обобщаваща оценка голям брой измерители на ресурсите и на техните 
източници. 

• Подобрява се възможността за факторен анализ – в следствие 
разработването на причинно-следствената обвързаност между активите и 
пасивите, приходите и финансовите резултати, се предлага многостранно 
разкриване на конкретно факторно влияние – не само върху 
краткосрочните инвестиции и тяхното финансиране, но и върху цялостната 
текуща имуществено-финансова позиция. 

• Сближават се обективните характеристики на финансово състояние, от 
една страна, и индивидуалният подход в оценката и анализа им – на 
инвеститори, кредитори, управляващи, от друга. 

• Благоприятства се реализирането на управленските функции – планиране, 
анализиране, отчетност и контрол в предприятието. 

• Предпоставя се използването на оценката и анализа на финансовото 
състояние за макроикономически цели – за извършване на отраслови, 
секторни и други сравнения, за изследване на ефектите на определени 
икономически решения, за социални цели. 

Разработеният размит модел е модулно разширяем. Той предлага възможност 
за замяна или включване на нови характеристики, показателни за финансовото 
състояние, за промяна на правилата, възпроизвеждащи експертното мислене, 
за добавяне на причинно-следствени връзки и въвеждане на приоритети. 
Предложеният размит модел подлежи на развитие. 
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СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КУРИЕРСКИ 
ФИРМИ, ОПЕРИРАЩИ В БЪЛГАРИЯ 

 
В теоретичен план са разгледани аспекти от същността на 
куриерските услуги, както и комбинации от различни допълнителни 
компоненти, които могат да отговорят на нуждите и изискванията на 
клиентите. Изведени са някои особености, които важат за 
куриерските услуги, регламентирани са принципи, на които се 
подчинява една модерна система на обслужване на клиентите и са 
систематизирани условия на доставка, които могат да бъдат 
използвани при формирането на сравнителна характеристика на 
куриерски фирми, опериращи на даден пазар. 
В изследователската част е анализирано състоянието на 
неуниверсалните пощенски услуги (НПУ) в България като е проследено 
тяхното състояние и в сравнителен план е направена характеристика 
на предлаганите условия за международни и вътрешни доставки от 
избрани куриерски фирми, опериращи в нашата страна. На тази основа 
са локализирани редица проблеми, които съпътстват предлагането на 
куриерски услуги в България и са направени някои препоръки, с оглед 
подобряване качеството на обслужване на клиентите. 
JEL: L87 

 

Въведение 

Новите реалности изправят фирмите от всички браншове пред различни 
предизвикателства, продиктувани от техните стремежи към по-високи нива на 
конкурентоспособност. Куриерските фирми като активни участници в 
конкурентната борба фокусират вниманието си върху предлагането на широка 
гама от допълнителни услуги, с което да осигурят високи равнища на 
обслужване на своите клиенти. Във връзка с това се регламентира и 
необходимостта в динамичен план да се осъществява системна оценка на 
избрани по-значими условия на доставка, което ще позволи на отделните 
участници в предоставянето на куриерски услуги, да предприемат навременни 
мерки за запазване и подобряване на своите пазарни позиции. 

                                                            
1 Донка Желязкова е доц. д-р в катедра „Икономика и управление на търговията”, 
Икономически университет – Варна, тел: 0882/164-684; e-mail: d_zhelyazkova@ue-
varna.bg. 
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Целта на тази разработка е да бъдат обобщени теоретични аспекти на 
куриерските услуги и на базата на сравнителна характеристика на 
предлаганите условия за международни и вътрешни доставки на куриерски 
фирми, опериращи в България, да бъдат формулирани възможности и 
препоръки за тяхното успешно развитие. 

За постигане на така заложената цел трябва да бъдат решени следните основни 
задачи: 

• теоретичен обзор на същността, особеностите на куриерските услуги и на 
условията за доставка, които могат да бъдат използвани при формирането 
на сравнителна характеристика на куриерски фирми; 

• изследване на актуалното състояние на куриерските услуги и разработване 
на сравнителни характеристики на предлаганите условия за международни 
и вътрешни доставки на куриерски фирми, опериращи в България; 

• формулиране на перспективи и възможности за развитието пред 
куриерските услуги в страната. 

Съвременният бизнес все повече се фокусира върху ангажиране на фирмения 
потенциал с основната стопанска дейност. В резултат на отбелязаната 
тенденция нараства ролята на участниците в икономическите процеси, 
предлагащи извършването на услуги, които със своята комбинативност и 
гъвкавост към изискванията на клиента успяват да се утвърдят и да се 
превърнат във важна част от динамиката на модерния живот. Именно 
куриерските услуги са една такава неделима страна от нашето съвремие, която 
е намерила своето място и набира все по-голяма сила и значение при 
постигането на успех. Това е факт, тъй като повечето пазарни участници 
избират стратегията на аутсорсинг при осъществяване на целия комплекс от 
дейности, влизащи в обсега на куриерските услуги. Разнообразните аспекти 
при осъществяването им предоставят възможност за изследвания с научна и 
приложна стойност. 

1. Теоретични аспекти на куриерските услуги – същност, особености и 
условия за доставка 

Теоретичният обзор, относно съдържанието на понятието услуга, ще ни 
позволи да се обединим около едно обобщено схващане на фундаментално 
равнище и да насочим фокуса на изследването конкретно в сферата на 
куриерските услуги. 

 

1.1. Същност и особености на куриерските услуги 

В теорията могат да бъдат срещнати множество дефиниции на понятието 
услуга, но за целите на това изследване ще спрем вниманието на някои от тях, 
които ще формират ясна представа за неговата същност. 

Според К. Маркс и Фр. Енгелс в случаите, когато парите непосредствено се 
обменят за такъв труд, който не произвежда капитал, т. е. непроизводителен 
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труд, то този труд се купува като услуга. Това не означава нищо друго, освен 
специфична потребителна стойност, която осигурява този труд, подобно на 
всяка друга стока; особената потребителна стойност на такъв труд получава 
специфичното название „услуга”, защото трудът оказва услуги не в качеството 
на вещи, а в качеството на дейности (Маркс, Енгелс, 1962, с. 413). 

К. Маркс и Фр. Енгелс отделят услугата като дейност, която не приема 
предметно-веществена форма и съответно не се получава във вид на вещ, 
която съществува самостоятелно от нейния създател., т. е. според  авторите 
услугата представлява сама по себе си  особена потребителна стойност, която 
намира реализация като дейност. 

Аналогично схващане откриваме както в чуждестранната литература, където 
У. Прайд и О. Феръл разглеждат услугата като резултат от прилагането на 
човешко или механично усилие към хората или предметите и като 
нематериални продукти, включващи дело, дейност или усилие, които не могат 
да се притежават физически (Прайд, Феръл, 1995, с. 365), така и в българската 
икономическа литература, където услугата се среща, определена като всяка 
неосезаема дейност или полезност, която една страна може да предложи на 
друга и не води до придобиване на определен материален продукт (Данчев, 
2010, с. 65). 

Очевидно авторите се обединяват около възприемането на услугата в 
контекста на нейния нематериален характер и отчитат ролята на човешкия 
фактор при нейното създаването й. 

В този аспект, като продължение на изразеното становище е и дефиницията на 
руската школа в лицето на Л. Б. Миротин, според който услугата е резултат от 
непосредственото взаимодействие между изпълнителя и потребителя, а също 
от дейността на първия, свързана с удовлетворяване потребностите на втория 
(Миротин, и др., 2002, с. 12). Авторът обогатява съдържанието на понятието 
услуга като интегрира в неговата същност и влиянието, което оказва обратната 
връзка между изпълнителя и производителя. 

В следствие на краткия теоретичен обзор за същността на услугите можем да 
обобщим, че те са резултат с нематериален характер от дейността на човека, 
неотделими от своя създател, който е в непосредствена връзка с 
потребителите. 

Характерна черта на услугите е тяхното изключително разнообразие и 
присъствие в различни сфери на стопанския живот, каквато е и логистиката, 
която предлага спедиторски и логистични услуги, дефинирани от 
Международната федерация на асоциациите на спедиторите (FIATA) като 
услуги от всякакъв вид, свързани с превоз, консолидиране, съхранение, 
манипулиране, опаковане или дистрибуция на стоки, както и свързани с тях 
спомагателни и консултантски услуги.2 Този вид услуги се групират в 
множество категории, но една от основните включва такива, свързани с 

                                                            
2 Международната федерация на асоциациите на спедиторите (FIATA). Достъпно на: 
<www.fiata.com>. [12.02.2013]. 
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физическо движение на материалните потоци, където се отнасят разнообразни 
услуги за превоз, в т.ч. и куриерските (Димитров и др., 2010, с. 79). 

В теоретичен план куриерските услуги се отличават със своите специфични 
особености и вариантност при предлагането, което ги прави значим обект на 
изследователски търсения в съвременните условия, когато нараства делът на 
услугите в макроикономическите показатели като БВП, брой на заетите по 
трудово правоотношение, капитали, инвестиции, разходи и т.н. (Донского, 
2006).  

Произходът на думата „куриер” от френски език означава „бегач”, което идва 
подчертава основният критерий за оценка на куриерските услуги – скоростта 
на доставка. Факторите, които формират времето за доставка могат да бъдат 
много, но по-важните тях са: разстояние, посока на движение (по посока на 
въртенето на земната ос или обратно), бизнес активност на дестинацията, 
логистична мрежа на компанията и качество на транспортния й парк, 
метеорологични условия, пътна обстановка, забавяне в графиците на 
самолетните полети, митнически проверки за международните доставки и т.н.3 

В икономическата теория и практика куриерските услуги се дефинират 
официално за нуждите на статистиката и са правно регламентирани от Закона 
за пощенските услуги, което до известна степен стеснява обсега на критичния 
анализ до разкриване на същността в статистически и юридически аспект.  

За целите на статистиката на платежния баланс понятието „включва 
постъпления и плащания между местни и чуждестранни лица за куриерски 
услуги, основно при експресните доставки от врата до врата, включително 
доставка до поискване или до определен срок. Куриерите могат да ползват 
собствен или обществен транспорт, за да осигурят тези услуги. Не се включват 
услуги по пренасянето на пощенски пратки от авиокомпании и услуги по 
складиране на стоките, както и услуги по подготовката на пощенски пратки”.4 

Разгледани в този аспект куриерските услуги се свеждат до проследяване на 
финансовите потоци, акумулирани от доставките, осъществени на принципа от 
врата до врата, както и предлагането на вариант за получаване на пратката до 
поискване или до определен срок. Не се отчита като фактор, оказващ влияние 
върху отчитаните финансови потоци, вида на използвания транспорт, но се 
посочва, че съществуват два варианта. Изолирани са в отчетната дейност 
пощенските пратки, пренасяни по въздух, както и някои допълнителни услуги 
по складирането и подготовката на пратките. Този аспект на понятието налага 
определени граници в съдържателен план и не изчерпва негова същност, което 
налага да насочим фокуса на изследването към юридическото постулиране на 
куриерските услуги. Последните влизат в състава на пощенските услуги, 

                                                            
3 15 водещи куриерски фирми: услуги, цени и логистични решения. сп. Логистика, бр. 
4, 2011. 
4 Икономически кодове за класифициране на операциите за целите на статистиката на 
платежния баланс, Управление „Банково”, Дирекция „Статистика”, БНБ, септември 
2005 г., с. 11. Достъпно на: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/ 
bnb_download/au_lf_guidline_702_a1_bg.pdf. [31.01.2012]. 
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заедно с приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и приемане на 
съобщения, предадени във физическа или електронна форма от подателя, 
обработването и предаването им чрез електронни средства и доставяне на тези 
съобщения на получателя като пощенски пратки по смисъла на чл. 3 от закона 
на Пощенските услуги.5 Те се делят на универсални  и неуниверсални (чл. 4), 
което налага да откроим различията между двете разновидности на 
предлаганите услуги. 

За разлика от универсалните пощенски услуги, чиято достъпност е 
гарантирана от Закона на пощенските услуги, неуниверсалните (НПУ) са 
услуги за превоз, доставка, дистрибуция, съхранение и обработка на клиентски 
стоки или кореспонденция с допълнителни компоненти, които включват освен 
доставка на стоки и кореспонденция до адрес и куриерски услуги с определено 
време за изпълнение, пощенски и парични преводи и хибридна поща. 
Последната от своя страна представлява приемане на съобщения във 
физическа или електронна форма от подателя и предаването им чрез 
далекосъобщителни средства и доставяне на тези съобщения на получателя 
като пощенски пратки. Тя е сравнително нова за нашия пазар, но намира все 
по-голямо приложение.  

Друга разлика от универсалните пощенски услуги, които се субсидират от 
държавата е, че неуниверсалните акумулират разходи, свързани с 
осигуряването на сигурността на транспортирането и доставката, 
поддържането на електронни записи за всяка стъпка на всяка пратка, 
издръжката на офиси и обслужването на транспортните средства, както и 
неизбежните ръчни дейности, които се калкулират в цената на предоставяната 
услуга.  

Следователно НПУ, в състава на които влизат и куриерските услуги, се 
отличават съществено от универсалните услуги със своето по-богато 
съдържание и по-високи разходи. Това им позволява да предлагат комбинация 
от различни допълнителни компоненти, за да могат да отговорят на нуждите и 
изискванията на частните клиенти и бизнес потребителите. Вариантите на тези 
услуги, разработени в практиката, са следните6: 

• Градски куриерски услуги: изпращачът и получателят са на територията на 
едно населено място. 

• Национални куриерски услуги: изпращачът и получателят са на 
територията на страната. 

• Международни куриерски услуги: изпращачът или получателят е на 
територията на друга страна.  

• От врата до врата: пратката се приема от куриер от адреса на изпращача. 
Куриер доставя пратката до адреса на получателя. Не е задължително да се 

                                                            
5 ЗПУ: Закон за Пощенските услуги. Обн. в ДВ от 01.08.2000 г. , изм. ДВ. бр.105 от 29 
Декември 2011г. Достъпно на: <http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134934020 >. [07.02.2012]. 
6 Куриерските услуги в България – обхват, развитие, разпространение. в-к Потребител, 
бр. 6, 2005. 
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допуска куриера в помещения – предаването/приемането на пратката и 
попълването на транспортните документи може да стане през вратата. При 
предаване/приемане на стоки е необходим преглед на съдържанието, 
документите и опаковката на пратката, което повишава нейната сигурност. 
В утвърдените куриерски компании куриерите подписват декларация за 
конфиденциалност, с която се задължават да не разпространяват факти, 
които могат да се приемат за фирмени данни пред когото и да било, вкл. и 
пред своите ръководители, както и да спазват изискванията, произтичащи 
от чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за пощенските услуги, който забранява 
разгласяването на данни за кореспонденция между лицата. 

Друг критерий, по който могат да бъдат класифицирани куриерските услуги е 
времето за тяхното извършване. В този аспект те биват: 

• експресни, когато гарантират най-кратки срокове на изпълнение; 

• обикновени, при които времето от приемане до доставка на пратката е 
удължено с 1 или 2 дни над експресната услуга; 

• икономична услуга, която се отличава с най-дълъг период на доставка, 
който варира в зависимост от разстоянието между началната и крайна 
точка на доставка. 

Следователно куриерските услуги7 представляват пощенски услуги с добавена 
стойност над универсалната пощенска услуга и гарантират по-голяма бързина 
и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките като включват 
всички или някои от допълнителните услуги:  

• събиране от адреса на подателя; 

• доставяне до определена дата; 

• възможност за смяна на направлението и получателя в движение; 

• уведомяване на подателя за получаването на пратката, /известие за 
доставяне/; 

• контролирано наблюдение и проследяване на пратките; 

• персонални услуги на потребителите и извършване на услуга „a la carte” 
(по избор) по необходимия начин и в необходимото време („при 
поискване” и „по договор”).  

С оглед предоставянето на посочените допълнителни услуги куриерите трябва 
да се придържат към търсене на рационални решения на основни задачи, 
свързани с (Желязкова, 2009, с. 9-10): 

• установяване на тарифна система за определяне цената на услугите; 

                                                            
7 Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги, предоставяни от 
„Български пощи” ЕАД. Достъпно на: <http://www.bgpost.bg/files/custom/ 
GeneralTerms2009.pdf>. [09.02.2013]. 
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• определяне на договорните условия с товародателите и 
товарополучателите; 

• изграждане на ефективна информационна система за определяне и контрол 
на транспротните разходи; 

• избор на маршрути и съставяне на графици за пътуване на превозните 
средства; 

• контрол на превозите и на изпълнението на договореностите с клиентите и 
др.  

За да изпълнят своите задачи куриерските фирми е необходимо да разработят 
собствена политика и ценова програма, която да включва следните елементи: 

• Тарифна система – тя трябва да бъде ясна и лесно разбираема, да съдейства 
за установяването на стабилна цена на куриерските услуги за определен 
период от време. 

• Унифициране тарифна система, приложима както за товародателите, така и 
за товарополучателите, което е гаранция за обективност при заплащането 
на едни и същи транспортни услуги. 

• Предвиждане на облекчения при предварително заплащане и сакции при 
просрочване. 

Разработването на фирмената политика при спазването на основните 
изисквания за превоз на товарите, свързани с обединяване на доставките в по-
големи партиди, оптимално използване на капацитета на превозните средства, 
избор на маршрути за превоз на товарите, съкращаване на времето за товарене 
и разтоварване, ограничаване и напълно отстраняване на повредите по време 
на превоза на товарите и т.н. за клиентите е гарант за сигурност на превоза на 
стоките, минимално време за превозване, за качество на куриерските услуги: 
точност, сигурност, бързина, риск и т.н., готовност за промяна на маршрутите, 
репутацията на куриера и за неговата финансова стабилност, за рационално 
управление на превозите и обработването на информацията за тях и др.  

В теорията са систематизирани редица особености, съпътстващи 
предоставянето на услуги и които до голяма степен важат и за куриерските. 
Необходимо е да отбележим, че обслужването в изследваната сфера се 
придържа към определени политики по качество и строги стандарти по ISO, 
което игнорира в известен смисъл две от принципните характеристики на 
процеса на предоставяне на услуги, а именно „творческият характер на 
обслужването” и „трудностите по унифициране и стандартизиране на 
обслужването”. Споменатите особености могат да бъдат сведени до следните 
по-важни (Миротин и др., 2002, с. 84-85): 

• Обслужването има творчески характер. 

• Процесите на предоставяне и потребление на услугите съвпадат по време и 
място. 
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• В сферата на услугите е висок относителният дял на индивидуалност при 
осъществяване на трудовия процес, равнището на качеството зависи от 
индивидуалните умения на работника. 

• Многообразието на изискванията на клиентите затруднява унифицирането 
и стандартизирането на обслужването на клиентите. 

• Крайната оценка за равнището на обслужване се получава на етапа на 
непосредствен контакт между потребителя и производителя на услугата -  
специфичното при куриерските услуги е, че са на лице две страни 
потребители на една услуга: изпращачът на пратката и нейният получател. 
Следователно обективна оценка за равнището на обслужване ще бъде 
формирана на два етапа: първият ще обхване действително „непосредствен 
контакт” между куриера в ролята на производител и получателят като 
потребител; вторият етап ще регистрира оценката на изпращача, едва след 
като бъде осъществена обратна връзка, с която да се потвърди, че пратката 
е достигнала местоназначението си невредима и в предвидения срок.    

• Невъзможно е осъществяването на транспортиране и съхранение на 
услугата. 

Тези особености на услугите могат да бъдат допълнени (Данчев, 2003, с. 44): 

• Те много често се представят чрез тарифи, хонорари, комисионни, такси и 
т.н., а не чрез термините на цените и ценообразуването. 

• Купувачът на услуги много често се нарича клиент, а не потребител. 

• Символично-знаковият характер на услугите се детерминира от тяхното 
представяне, а не от притежаването им, както е при стоките. 

• В някои случаи потребителите могат да заобиколят търговците на услуги и 
да си ги извършат самостоятелно. 

• Други – като диференциацията на търговците на услуги, необходимостта от 
професионални знания и специфични умения и др. 

Поради тези особености, произтичащи от спецификата на продукта, е 
възможно да възникнат трудности при формирането на система на обслужване 
в сферата на услугите. Това налага придържане на куриерските фирми към 
спазване на основните принципи, на които се подчинява формирането и 
функционирането на една модерна система на обслужване на клиентите, 
каквито са: 

• Съгласуване на целите между отделните елементи на системата. 

Този принцип изисква всяко структурно звено от системата да работи за 
постигането на общите цели, свързани с осигуряването на желаното ниво на 
обслужване на клиентите. Ако фирмените цели са насочени към постигане на 
високи нива на обслужване, всеки участник в процеса трябва да се придържа 
към максимална точност при изпълнението на своите задължения, независимо 
на кое равнище от йерархичната структура на фирмата се намира – от 
служителите, които приемат пратките и информират клиентите по телефона, 
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през работниците в складовите помещения, транспортните звена, 
компютърните специалисти до оперативните управленски кадри и висшия 
мениджмънт. 

• Ориентация на системата към удовлетворяване потребностите на 
клиентите. 

В съвременния икономически свят куриерските фирми работят в условията на 
съвършена конкуренция и това налага тяхната стопанска дейност да се 
подчинява на изискванията на клиентите, т. е. трябва да се създават услуги, 
които в най-голяма степен да отговарят на очакванията на клиентите като се 
съблюдава и принципът за оптималност на акумулираните разходи и ресурси 
за тяхното осигуряване. 

• Предотвратяване на грешките, несъответствията и недостатъците на 
системата, доколкото това е възможно. 

За да се постигне тази цел трябва да се мобилизират усилията на фирмения 
потенциал към стриктен контрол при изпълнението на отделните дейности, но 
като превантивна мярка, а не като последващи корективни действия. По 
отношение на несъответствията и недостатъците на системата е необходимо 
куриерските фирми да работят в две основни направления – обратна връзка и 
непрекъснато сравнение с конкурентите в бранша, защото ако една фирма се 
изолира от други, няма как тя да се усъвършенства своевременно и адекватно. 

• Усъвършенстване на процесите, процедурите и документацията, свързани с 
обслужването на клиентите. 

Спазването на този принцип изисква всеки процес, протичащ в системата на 
куриерските услуги да бъде непрекъснато усъвършенстван, независимо дали е 
на входа или на изхода. Ако се подобри изпълнението на дейностите по 
приемането, документооборота и обработката на пратките на входа и се 
осигури модерен софтуер за проследяване на пратките в реално време, това 
няма как да остане изолирано от процесите, които протичат на изхода, защото 
и входът и изходът са елементи от една система и работата им в пълен синхрон 
осигурява желаните нива на удовлетвореност за клиентите. В епохата на 
глобализация на бизнеса усъвършенстването на процесите, процедурите и 
документацията, свързани с обслужването на клиентите може да се постигне 
на базата на една по-широка приложна активност на бенчмарк модела, свързан 
с всестранно и детайлно изучаване и прилагане на най-добрите световни 
практики в областта на куриерските услуги. 

• Участие на сътрудници от различни структурни подразделения при 
осигуряването на търсеното равнище на обслужване. 

Такова участие е логично, излизайки от същността на понятието обслужване 
на клиентите, което е твърде обхватно и комплексно. Ако се допусне един от 
специалистите във веригата да не участва адекватно в процесите, това ще 
окаже негативно влияние върху крайната степен на удовлетвореност на 
клиентите. В подобни случаи независимо, че пратката е пристигнала без 
загуби и щети при транспортирането на точното място, ако не е спазен 
уговореният срок и куриерската фирма е ограничила максимално своята 
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отговорност при възникването на такива казуси, опирайки се на Варшавската 
конвенция (1929 г.) с нейните поправки от Хагския протокол (1955 г.), и/или 
Протокола от Монреал №4 (1975 г.), или Монреалската конвенция (1999 г.), 
това ще понижи значително равнището на обслужване клиентите. Тогава 
клиентът е много вероятно да не пристъпи отново към услугите на дадената 
фирма и да се преориентира към нейните конкуренти. Още по-сериозна ще е 
загубата, ако става дума за лоялни клиенти, защото именно те носят постоянни 
парични приходи за една фирма. 

• Точно разпределение на отговорностите между работниците в 
предприятието. 

Спазването на този принцип е от изключителна важност за успеха на една 
куриерска фирма и поради това всеки служител разполага с т. нар. длъжностна 
характеристика. В нея се регламентират мястото на служителя във фирмената 
организационна структура, на кого е подчинена длъжността и с каква цел е 
създадена тя; формализира основните вътрешни и външни взаимоотношения, 
дефинира трудовите задачи, характеризиращи съдържанието на длъжността – 
задължения, отговорности, права и критерии за оценяване на трудовото 
представяне и т.н. С подписването на длъжностната характеристика 
служителят декларира, че е запознат с трудовите си права и отговорности, 
което го ангажира да ги изпълнява съвестно в съответствие с общата фирмена 
политика.   

• Изпълнение на поръчките съгласно разработените и внедрени от 
предприятието стандарти на обслужване. 

На практика обективно се налага необходимостта всяка куриерска фирма да се 
придържа към една обща политика по качестото, за да може да постигне 
максимално стандартизиране на процесите и процедурите във всички 
структурни звена и подразделения. Това определя и сериозността, с която 
трябва да се разработи и прилага система за управление на качеството в 
съответствие с изискванията на международните стандарти ISO с област на 
приложение проектиране, разработване, предоставяне и продажба на 
неуниверсални пощенски услуги. Същевременно политиката по качеството на 
фирмите в бранша трябва да бъде насочена към един непрекъснат стремеж за 
разбиране нуждите на клиентите и удовлетворяване на техните изисквания.  

• Непрекъснато поддържане на изискваното от потребителите равнище на 
обслужване. 

Постоянството в поддържането на равнището на обслужване е със 
стратегическа значимост за куриерските фирми, защото доволният клиент се 
превръща в лоялен, който води след себе си други клиенти. В сегашните 
икономически условия клиентите възприемат високото ниво на обслужване и 
многоаспектните допълнителни услуги като интегрална част от продукта или 
услугата, които търсят и ако техните очаквания не се препокрият с реалните 
продукти и услуги, които получават, те бързо се преориентират, защото на 
пазара съществуват много други варианти.  
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Ключът към успеха в това направление може да бъде обвързан с 
индивидуалния подход и персонализиран продажбен контакт като начален и 
финален “акорд” на целия логистичен процес при предоставянето на 
куриерската услуга. 

• Отчитане на факторите на външната среда. 

Независимо от бранша, в който работи, всяка фирма отчита факторите на 
външната среда, върху които не може да оказва влияние, а само да се 
приспособява. Тук от съществено значение за куриерските фирми е да бъдат 
гъвкави и адаптивни, да пренастройват своевременно своята дейност към 
настъпващите промени от законодателен, икономически и друг характер, за да 
могат първи да предложат на пазара услуга, която да отговаря на условията в 
момента. 

• Постигане на ефективно функциониране на системата на обслужване. 

Ефективното функциониране е универсален принцип в икономиката, който 
логично важи и за куриерските фирми. Ефективността на фирмите в бранша 
може да се повиши като следствие от обхвата на операциите, които 
изпълняват; от по-големия брой на клиентите, които обслужат; от наличието 
на специални знания и умения, което в съчетание с разумни нива на разходите 
и ресурсите, може да увеличи крайните икономически резултати и нивата на 
ефективност на системата. 

Познаването и придържането към посочените принципи при формирането и 
функционирането на една система за обслужване в сферата на куриерските 
услуги може да се превърне в сериозен стълб за фирмената 
конкурентоспособност. Във връзка с товаза постигане на дългосрочните 
фирмени цели, куриерските фирми трябва да разработят стратегии, които 
комплексно да обхванат и осемте елемента на маркетинговия микс: продукт 
(product), цена (price), място (place), промоция (promotion), процес (process), 
производителност (productivity), хора (people) и физически характеристики на 
качеството (physcal evidence) (Чернышев, 2004). В този контекст е важно да се 
отбележи, че: 

• Продуктът в сферата на услугите трябва да съчетава както 
потребителските свойства на основната услуга, така и допълнителни 
елементи свързани с услуги, които увеличават полезността за 
потребителите, т.е. да се вземат под внимание всички аспекти на 
дейностите по предоставяне на услуги, които имат потенциал да увеличат 
стойността на обслужването за клиента. 

• При формирането на цената обект на анализ и въздействие са не само 
финансовите разходи, но и други разходи за клиентите по отношение на 
ползите, произтичащи от сервизно обслужване на продукта. 

• Елементът място в маркетинговия микс е обвързан и с решенията по 
отношение на фактора време като предоставя възможност за избор на 
клиента в тези две направления. Доставката може да бъде осъществена по 
физически или виртуален канал за разпределение (или и по двата), в 
зависимост от естеството на предоставяната услуга. 
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• Успехът на промоцията зависи преди всичко от ефективната комуникация. 
Този компонент играе важна роля в управлението на поведението на 
клиентите като им предоставя необходимата информация и препоръки, 
убеждава ги в качествата на продукта, мотивира определени действия в 
избрани часови  пояси и т.н. 

• Създаването и доставката на услуги изисква проектиране и изпълнение на 
технологични процеси, съобразени с прилагането на регламентирани 
методи и последователност от действия, в съответствие с които 
функционират операционните системи, предлагащи услуги.  

• Производителността е степента на ефективност на процеса на 
преобразуване на входящите ресурси в краен резултат – услуга, която се 
оценява от клиента, а качеството – степента на удовлетвореност от 
услугата, връзката му с нуждите, желанията и очакванията. 

• Обслужващият персонал е в пряк контакт с потребителите и на тази основа 
оказва съществено влияние върху възприятието за качеството на услугите, 
особено по отношение на тези, чието производство се характеризира с 
висока степен на взаимодействие между двете страни. Клиентите често 
преценяват качеството на услугите, получени въз основа на оценка на тези, 
които им ги предоставят. 

• Физическите характеристики на качеството в сферата на услугите се 
свързват с комфортни офиси, красиви интериори, озеленена зона, модерни 
превозни средства и оборудване, безупречен външен вид на служителите, 
търговски марки, печатни материали и други материални атрибути - всички 
предназначени да осигурят доказателство за качеството на услугите, 
предоставяни от фирмата. 

В заключение можем да обобщим, че фирмата, чието управление е в състояние 
да разработи стратегия, която да обвърже всички елементи на маркетинговия 
микс за постигане на корпоративните цели, ще има по-голям шанс за 
оцеляване и просперитет. 

 

1.2. Условия на доставка за осъществяване на сравнителна характеристика 
на куриерски фирми  

Условията за доставка, които систематично трябва да бъдат проследявани при 
формирането на сравнителна характеристика на куриерските фирми, 
опериращи на даден пазар, могат да бъдат сведени до следните по-важни: 

• Цена на доставката 

От икономическа гледна точка цената е важен измерител на стойността на 
предлаганата услугата и дава реална оценка на разходите, които всяка фирма-
клиент ще акумулира и за приходите на куриерската фирма, предоставила 
желаните услуги.  

Разгледани в сравнителен план именно цените са един от първите, но не и 
единствени индикатори за клиента, при оформяне на неговата нагласа за 
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покупка или не на даден продукт или услуга, защото от особена важност са и 
параметри като значимост на пратката, срок на доставка, местоназначение, 
чувствителност на клиента към цената и пр. Същевременно цените играят 
ролята и на сравнителен критерий за оценка на качеството. Тези факти налагат 
куриерските фирми да бъдат изключително коректни при тяхното калкулиране 
като избягват техники за скриване на структуроопределящи елементи като 
мита, такси, данъци и т.н., за да не отблъснат реални и потенциални клиенти.  

• Време за доставка 

Времето за доставка характеризира скоростта на предоставяне на услугата. 
Неговата значимост нараства в съвременните условия на глобализация и 
разширяване на пазарите. От съществена важност е да се отчете 
съществуващата обратна зависимост между времето и цената, т.е. колкото е 
по-кратък времевият диапазон между началото и края на процеса на 
предоставяне на куриерската услуга, толкова се покачват и нейните ценови 
равнища, и обратно, при константна пространствена отдалеченост. Тази 
зависимост е резонна, понеже по-кратките срокове на изпълнение са 
предпоставени от използването на по-бърз транспорт, по-малки по мащаби 
обединени пратки или индивидуални решения, предимство при прилагането на 
по-съвременни технологични средства за обработка на товарите, ангажиране 
на повече и по-високо квалифициран персонал и др.  

• Обемно тегло 

Обемното тегло се сравнява с физическото тегло на пратката и е важно от 
гледна точка на ефективното използване на транспортните средства и 
експлоатацията на складовите площи. В логистиката една от характеристиките 
на продукта, която оказва влияние върху размера на разходите е 
съотношението тегло/обем (площ) или т. нар. компактност на продукта, която 
заема важно място при решенията, засягащи вида на транспорта и 
съхранението (вж. фиг. 1).  

Фигура 1 
Изменение на логистичните  разходи в процент от продажната цена при 

повишаващо се съотношение  тегло/обем 
 

LC в % от  
продажната  
цена 

                                               
 
                                                                                         
                                                                                                                   ТС 
                                                                                             
                                                                                                              TrC 
                                                                                                     
                                                                                                            SC     
                                                        Тегло/Обем  

LC – логистични разходи 
SC – разходи за съхранение 
TrC – транспортни разходи 
ТС – общи разходи           
Източник: Ballou, R. (1987). Basic Business Logistics. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs, р. 81. 
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Редуцирането на логистичните разходи е налице при низходящо движение на 
продуктовата компактност. Колкото е по-ниско относителното тегло, толкова 
са по-ниски и тези разходи. При установяване на таксите куриерските фирми 
вземат предвид теглото, което могат да натоварят в своите транспортни 
средства.  

На тази основа пратките с голямо относително тегло позволяват определянето 
на по-висока такса. По-голямото относително тегло означава по-голяма тежест 
да се разположи върху складовата площ, респ. по-висока ефективност при 
използването на складовото стопанство. Следователно транспортните разходи 
и разходите по съхранение са повлияни еднопосочно от компактността на 
продуктите. 

• Покритие 

Покритието е важно в контекста на неговата същност да покаже, до какви 
териториални граници се простират възможностите на една куриерска фирма и 
в каква степен нейните клиенти могат да имат сигурност, че техните пратките 
ще достигат до различни географски точки или в даден момент ще се наложи 
необходимостта от преориентация към услугите на друг куриер с по-голям 
размах на дейността, оценен по този показател. В такъв аспект от съществено 
значение е фирмената подкрепа при използването на алтернативни 
подизпълнители, които реално могат да спомогнат за подобряване на оценките 
по отношение на покритието, като съдействат за осигуряване на доставките в 
определени направления. 

• Вземане от адрес 

В съвременните условия на осъществяване на стопанска дейност вземането на 
пратката от адрес е важно за поддържане пазарните позиции на куриерските 
фирми, защото предоставяйки такава услуга, те повишават нивата на 
удовлетвореност на своите клиенти като им спестяват разходи и време за 
предоставяне на пратката в офис на фирмата и по този начин не ги лишават от 
възможността стриктно да спазват своя работен ритъм. 

• Проследяване на движението в реално време 

Проследяването на движението вече е необходимост за клиента, който на 
базата на получената информация за местоположението на пратката може да 
планира последващите оперативни действия, насочени към правилното и 
своевременно манипулиране на материалния поток в един бъдещ период. 
Осигуряването на тази опция за клиента означава известна сигурност, че 
неговият товар се придвижва съобразно първоначалните разчети, което от своя 
страна е гаранция и за успешното финализиране на целия стопански процес.  

• Доставка с фиксиран час 

Определянето на сравнително коректни времеви граници на доставка е 
икономически изгодно както за клиента, който очаква пратката, така и за 
куриера който я доставя. Получателят е улеснен от гледна точка на времето, 
което ще ангажира в очакване, а куриерът получава известни гаранции, че 
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няма да се наложи да повтори маршрут и евентуално да върне пратка за 
съхранение във фирмения склад. 

• Доставка в неработен ден 

Тази услуга е важна за някои фирми при настъпването на форсмажорни 
обстоятелства, а за други в обичайната им стопанска практика, особено когато 
осъществяват икономически контакти на международно равнище. В тези 
случаи като фактор на успеха се явява възможността да се получават пратки и 
извън регламентираните работни дни в националния календар. 

• Опаковка, включена в цената 

Опаковането е със стратегическа значимост при преноса на товари, защото то 
осигурява защитата на стоките от неблагоприятни външни влияния и 
съхранението на стойността и на потребителната стойност. Поради това 
повечето фирми-изпращачи поемат ангажимента за опаковката на пратката 
или са готови допълнително да заплатят за тази услуга. 

• Страна, извършваща заплащането на цената 

Субектът, който ще заплати цената на услугата може да бъде самият изпращач, 
получателят или трето лице. Куриерските фирми предоставят възможност това 
да се извърши от всеки от тримата посочени участници в процеса, като 
поставят известни условия, с оглед гарантиране на финансовите си 
постъпления. 

• Застраховка 

Имайки предвид същността на застрахователното дело, както и степента на 
важност за клиента на превантивните мерки, гарантиращи му известна 
сиурност, можем да определим тази услуга като значима. Съществуват много 
характеристики на продукта и средата, които се вземат предвид, когато се 
определя застраховката. В съвременните условия на несигурност всички 
пратки трябва да бъдат подсигурени с подходяща застраховка. Това е важен 
инструмент за управление на риска, който предпазва в случай на загуба или 
щети по време на превоза и прехвърля риска върху застрахователя. 

В логистиката и конкретно в сферата на куриерските услуги рискът може да се 
раздели в следните основни групи (Сергеев, 2004, с. 383): 

а)  търговски риск;  

б) риск от загуба на товара при стихийни бедствия и неблагоприятни условия 
за транспортиране; 

в) риск от загуба на товара  поради стачки, масови вълнения, военни действия; 

г) риск, обусловен от нарушения на техническата и пожарна безопасност; 

д) риск от кражби; 

е) екологичен риск, предизвикан от произшествие с товара, поради 
несъответствие на опаковката с неговите свойства, което може да нанесе вреда 
на околната среда;  
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ж) технически риск – повреда на транспортните средства, което може да 
доведе до задържане на доставката на товара и повишаване вероятността за 
други рискове; 

з) риск, причинен от ниската квалификация на контрагентите – нехайно 
отношение, загуба на документи, тяхното задържане и пр.;  

и) риск от граждански искове, поради нанесени вреди на трети лица. 

Именно една от основните възможности за намаляване на риска е 
застраховането – предаване или разпределение на риска при едно или между 
няколко лица; използва се в съответствие с действащото законодателство в 
различните страни. 

• Стандартно обезщетение 

То засяга сумата, която ще получи съответната страна при загуба, пълна или 
частична повреда на товара, настъпили по вина на куриерската фирма в 
зависимост от транспорта, който е използван.  

• Срок за рекламации 

Това е срокът, в който могат да бъдат предявени основателни претенции към 
качеството на извършената куриерска услуга, цялостта и характеристиките на 
товара. По смисъла на чл. 126, ал. 1 от Закона за защита на потребителите 
“Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на 
несъответствието на услугата с договореното”.8 

Списъкът с условията, които предлагат куриерските фирмите, може да бъде 
разширен и допълнен, в зависимост от вида и характеристиките на даден 
пазарен сегмент в отговор на специфични изисквания, които се явяват 
мотиватор при избора на доставчик на услуга. За целите на тази разработка са 
избрани и характеризирани посочените, което кореспондира в пълна степен с 
формулираната цел и отговаря на задачите, поставени в аналитичната част – 
анализ на състоянието на неуниверсалните пощенски услуги в България на 
база сравнителна характеристика на предлаганите условия за международни и 
вътрешни доставки на куриерски фирми, опериращи в страната. 

2. Изследване на актуалното състояние на куриерските услуги в 
България 

Анализът на състоянието на неуниверсалните пощенски услуги (НПУ) за 
последните години ще разкрие етапа на развитие, до който е достигнал този 
пазар в нашата страна, ще открои съществени тенденции, ще локализира 
важни проблеми и ще формира една сериозна основа за очертаване на някои 
перспективи за развитие. 

 

                                                            
8 ЗЗП: Закон за защита на потребителите. Обн. в ДВ от 10.06.2006 г., изм. ДВ. бр.18 от 1 
Март 2011г. Достъпно на: <http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135513678> . [29.02.2012]. 
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2.1.  Анализ на състоянието на пазара на НПУ в България 

Въпреки финансово-икономическата обстановка в страната броят на 
операторите на НПУ за 2009 г. се е увеличил спрямо 2008 г. с четири. През 
2009 г. броят на регистрираните пощенски оператори на НПУ е 80. От тях 44 
предоставят само куриерски услуги, 8 са извършвали куриерски услуги и 
хибридна поща, 2 са предоставяли услугата хибридна поща, а 26 са 
декларирали, че не са извършвали дейност през 2009 г.  

През 2010 г. броят на регистрираните пощенски оператори, които предоставят 
куриерски услуги и услугата „хибридна поща” нараства до 90, като 43 от тях 
са предоставяли само куриерски услуги, 9 са извършвали куриерски услуги и 
услугата „хибридна поща”, 2 са предоставяли само услугата „хибридна поща”, 
а 38 са декларирали, че не са извършвали дейност през тази година. Броят на 
операторите, които не са извършвали дейност е нараснал спрямо 2009 г., с 5 се 
е увеличил и броят на операторите, предоставящи куриерски услуги за 
чужбина. 

Според данни на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за 2009 г. с 
най-големи пазарни дялове на пазара на НПУ са компаниите, представени в 
табл. 1. Посочените в нея оператори са подредени по азбучен ред, а не по 
пазарен дял. Изброените компании са формирали над 93% от обема на пазара 
на НПУ. Данните са получени от доклад на Комисията за регулиране на 
съобщенията в областта на пощенският сектор за 2009 г. 

Таблица 1 
Оператори на НПУ за 2009 г. в РБългария 

1. „Български пощи” 
ЕАД 

6. „Интерлогистика Куриер” 
ООД 

11. „Спиди” АД 

2. „Д & Д Експрес” ООД 7. „МИБМ Експрес” ООД 12. „Стар Пост” ЕООД 
3. „Ди Ейч Ел България” 
ЕООД 

8. „Полипост-поща и 
логистика” ЕАД 

13. „Тип Топ Куриер” АД 

4. „Еконт Експрес” ООД 9. „Лео Експрес” ЕООД 14. „ТНТ България” ЕООД 
5. „Ин Тайм” ООД 10. „Сити Експрес” ЕООД 15. „Флаинг Карго 

България” ООД 
Източник: Годишен доклад на комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. 
Достъпно на: <https://docs.google.com/viewer?url=http://crc.bg/files/_bg/Doclal_postal_ 
2009_CRC_23072010.pdf&pli=1>. [27.01.2013]. 
 

С най-големи пазарни дялове през 2010 г. от регистрираните оператори на 
куриерски услуги и услугата „хибридна поща”, според предоставените данни в 
КРС, са посочените в табл. 2.  

Операторите, изброени в таблицата отново са подредени по азбучен ред, а не 
по пазарен дял. За 2010 г. те са формирали 93% от приходите, реализирани от 
куриерски услуги и услугата „хибридна поща”. Операторът, който е повишил 
пазарния си дял и е намерил място сред първите петнадесет в България, е 
„Европът – 2000” АД. Фирмата, която отпада от класацияте е „Полипост – 
поща и логистика” ЕАД.  



Донка Желязкова – Сравнителна характеристика на куриерски фирми, опериращи в ... 

155 

Таблица 2  
Оператори на НПУ за 2010г. РБългария 

1. „Български пощи” 
ЕАД 

6. „Ин Тайм” ООД 11. „Спиди” АД 

2. „Д & Д Експрес” ООД 
 

7. „Интерлогистика Куриер” 
ООД 

12. „Стар Пост” ЕООД 

3. „Ди Ейч Ел България” 
ЕООД 

8. „Лео Експрес” ЕООД  13. „Тип Топ Куриер” АД 

4. „Европът – 2000” АД 
  

9. „МИБМ Експрес” ООД  14. „ТНТ България” 
ЕООД 

5. „Еконт Експрес” ООД 
 

10. „Сити Експрес” ЕООД 
 

15. „Флаинг Карго 
България” ООД 

Източник: Годишен доклад на комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. 
Достъпно на: <http://www.crc.bg/files/_bg/MarketAnalisys_2010.pdf>. [08.01.2013]. 
 

От направения преглед става ясно, че всички международни мрежи за 
куриерски услуги вече са представени в България чрез местни подизпълнители 
или с изградени собствени структури. Този факт се отразява позитивно върху 
оценките на страната по отношение на показателя „Достъпност и наличност на 
куриерски и логистични услуги”, който за 4 години от нива 2.79 пункта 
достига до 3.07 пункта при формиране на въведения през 2007 г. от Световната 
банка нов индекс LPI9, измерващ логистичната инфраструктура и средата за 
търговия в страните. 

За целите на анализа интерес представлява и структурата на приходите от 
куриерски услуги, разгледана в разреза на „куриерски услуги за чужбина” и 
„куриерски услуги за страната” по данни от КРС за периода 2008-2010 г. (вж. 
фиг. 2).  

Фигура 2 
Структура на приходите от куриерски услуги за периода 2008-2010 г. 

 
Източник: Годишен доклад на комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г. 
Достъпно на: <http://www.crc.bg/files/_bg/MarketAnalisys_2010.pdf>. [08.01.2013]. 

                                                            
9 Logistics Performance Index. 
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В унисон с макроикономическата рамка през последните години се наблюдава 
известно „затваряне” на дейността на фирмите на територията на страната, за 
което е доказателство и фактът, че се регистрира спад в потреблението на 
куриерски услуги. За това се съди по дела на приходите от такива услуги за 
чужбина през 2010 г. спрямо 2008 г. и 2009 г. и определен ръст в относително 
изражение на тези приходи за страната. Това безспорно показва, че 
куриерските фирми, опериращи в България трябва сериозно да подходят към 
условията, които предлагат на своите клиенти в национален мащаб, защото 
конкуренцията в бранша непрекъснато се засилва.  

Един от факторите за успеха в конкурентната борба безспорно е цената на 
предлаганата услуга. Индексите на цените измерват относителното изменение 
на цените за даден период спрямо възприетата база (в случая средната цена от 
2005 г.) (вж. табл. 3). 

Таблица 3 
Индекси на цените на производител в транспорта и съобщенията 2006-2012 г.* 

2005 г. = 100 

Периоди/Икономически 
дейности 

Морски 
транспорт

Въздушен 
транспорт

Пощенски и 
куриерски 
услуги 

в т. ч. 
Пощенски 
услуги 

Куриерски 
услуги 

Тримесечия на 2006 г. 

І 95.26 102.37 114.04 122.67 102.62 
ІІ 87.72 103.90 114.23 122.67 103.07 
ІІІ 91.50 106.57 114.67 122.67 104.08 
IV 102.32 107.63 114.72 122.67 104.19 

Тримесечия на 2007 г. 

І 109.88 102.95 115.25 122.67 105.43 
ІІ 112.20 102.89 116.26 122.67 107.78 
ІІІ 109.09 105.16 116.89 122.67 109.23 
IV 158.72 103.95 117.52 122.67 110.70 

Тримесечия на 2008 г. 

І 201.98 95.64 117.56 122.67 110.78 
ІІ 188.51 99.83 119.31 122.67 114.87 
ІІІ 198.83 106.03 127.29 131.78 121.33 
IV 132.61 103.47 126.80 131.78 120.20 

Тримесечия на 2009 г. 

І 81.32 102.18 121.45 131.78 114.22 
ІІ 68.25 98.21 121.57 131.78 114.44 
ІІІ 65.39 97.77 122.46 131.78 116.11 
IV 62.98 99.41 122.79 131.78 116.72 

Тримесечия на 2010 г. 

І 71.37 96.21 123.62 131.78 118.28 
ІІ 94.25 97.17 123.95 131.78 118.92 
ІІІ 74.46 97.17 123.76 131.78 118.55 
IV 75.52 97.19 128.21 140.47 119.41 

Тримесечия на 2011 г. 

І 72.68 97.54 128.17 140.47 119.34 
ІІ 82.53 101.95 129.78 140.47 122.37 
ІІІ 72.85 104.31 130.11 140.47 122.99 
IV 77.80 106.25       128.76 140.47 120.45 

Тримесечия на 2012 г. 
І 100.34 108.10 128.31 140.47 119.44 
ІІ 65.56 110.19 128.68 140.47 120.00 
ІІІ 53.32 112.70 127.55 140.47 118.31 

* Липсват данни за четвъртото тримесечие на 2012 г. 
Източник: НСИ. Индекси на цени на производител в транспорта и съобщенията – Данни за 
периода 2006-2012 г. Достъпно на: <http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=2&a1= 
1036&a2=1045&#cont>. [15.02.2013]. 
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Наблюдаваните статистически данни показват ръст на цените на производител 
в транспорта и съобщенията за периода 2006-2011 г., като пощенските услуги 
се отличават с една по-голяма стабилност в ценови аспект за разлика от 
куриерските услуги, където динамиката е отличителна характерна черта. 

Анализът на куриерските услуги по този показател отчита покачване на 
стойностите, като през 2009 г. се наблюдава спад спрямо последното 
полугодие на 2008 г., след което възходящата тенденция се запазва до есента 
на 2011 г. и отново през последното тримесечие се регистрира минимален спад 
от 1.35 пункта. Нестабилният тренд съпътства и 2012 г., когато индексът на 
цените през последния отчетен период достига нива близки до тези, 
характерни за първото тримесечие на 2010 г., годината през която куриерските 
компании започват да отчитат първите спадове на най-бързите поръчки и 
съответно най-скъпи пратки за сметка на по-бавните и планирани (Горанова, 
2010, с. 36). 

Причините за сравнително устойчивото нарастване на ценовите индекси, може 
да се свърже с разширяване потреблението на куриерски услуги, повлияно от 
все по-широкото навлизане на съвременните форми на търговия, 
опосредствани от развитието на ИТ и Интернет платформите, с обогатяване на 
списъка от предлагани допълнителни услуги, както и с факторите на външната 
среда. Последните са свързани главно с тясната корелация между ценовото 
равнище на предлаганите услуги и динамиката в цените на горивата в световен 
мащаб, както и с характеристиките на бизнес климата и на 
макроикономическата рамка. 

Анализът на състоянието на пазара на НПУ в България разкрива едно сериозно 
присъствие на всички международни оператори в страната, формиране на 
условия за развитие на съвършено конкурентен пазар, на който са задвижени 
механизмите на пазарната икономика, определящи ценовите равнище на база 
търсене и предлагане и влияние на общовалидни международни фактори, 
каквито са цените на горивата. 

 

2.2.  Сравнителна характеристика на предлаганите условия за международни 
доставки от куриерски фирми, опериращи в България 

Условията на доставка, на базата на които могат обективно да бъдат оценени и 
съпоставени отделните фирми, предлагащи куриерски услуги, са твърде 
разнообразни, но като по-важни могат да бъдат откроени: цена и време за 
доставка; обемно тегло; покритие; вземане от адрес; проследяване на 
движението в реално време; доставка с фиксиран час; доставка в неработен 
ден; опаковка включена в цената; страна, извършваща заплащането на 
услугата; застраховка; стандартно обезщетение; срок на рекламации.  

Систематизираната информация за предлаганите услуги е основа за 
провеждане на сравнителен анализ между избраните куриерски фирми – DHL, 
TNT, „Сити експрес”, „Спиди” и „Български пощи”, които са едни от 
участниците с най-голям дял на пазара за куриерски услуги. DHL, TNT и 
„Сити експрес” са утвърдени международни компании, представени в 
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България. „Спиди” се е наложила като една от успешните български куриерски 
фирми. Нейните услуги представляват значителен пазарен дял, който 
осигурява на компанията водеща позиция на пазара на вътрешни куриерски 
услуги. „Български пощи” е интересен участник от гледна точка на това, че тя 
е наследник на монополиста на пазара на пощенски услуги в България, а на 
съвременния етап е равностоен партньор в условията на съвършена 
конкуренция.  

В сравнителен план се наблюдава за изследваните куриерски фирми, че 
предлагат сравнително широк набор от основни и допълнителни услуги в 
международен план на своята дейност (вж. Приложение, табл. 1). 

1. Цена и време за доставка 

За целите на анализа е изведена информация за цените и времето за доставка 
за всяка фирма, включена в изследването в разрез: документна пратка с тегло 
0.300 кг. по направление на движение София – Мадрид и колетна пратка с 
тегло 15 кг. с траектория на движение от София до Чикаго: 

• Цена (София – Мадрид, документи, 0.300 кг.) – експрес/обикновена/ 
икономична. 

• Време за доставка – експрес/обикновена/икономична. 

• Цена (София – Чикаго, колет, 15 кг.) – експрес/обикновена/икономична. 

• Време за доставка – експрес/обикновена/икономична. 

Сравнителната характеристика обхваща условията за доставки, разгледани 
както на междуфирмено равнище, така и в ретроспективен план на техните 
оценки през 2012 г. спрямо 2005 г. От събраната информация се очертават 
няколко фактологически обобщения по отношение на цените и времето за 
доставка: 

• Всички фирми са повишили цените на предлаганите услуги в началото на 
2012 г. спрямо 2005 г. Към сегашния момент единствено „Български пощи” 
запазва ценовите равнища за колетните пратки, което може да се свърже с 
факта, че дружеството предлага услугата „EMS” (Express Mail Service) – 
международни куриерски услуги, които осигуряват приемане, обработка, 
пренасяне и доставка на кореспонденция, документи или стоки, създадена 
през 1998 г. в рамките на Всемирния пощенски съюз, с основна цел 
насърчаване сътрудничеството между членовете, за да им позволи да 
предоставят на своите клиенти високо качество, конкурентни EMS услуги в 
световен мащаб.10 При това, за да се стандартизира услугата, тя се предлага 
на сравнително сходни ценови равнища в отделните страни партньори, 
което позволява да се формира нейната ценова отличимост и 

                                                            
10 EMS: достъпно на: http://www.ems.post/. [15.02.2013]. Вж. по-подробно: Всемирна 
пощенска конвенция (ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 11 
март 2010 г. – ДВ, бр. 24 от 2010 г. в сила от 1 януари 2010 г.). Издадена от 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Обн. 
ДВ. бр. 35 от 11 Май 2010 г. 
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разпознаваемост от потребителите. Друг момент, на който трябва да се 
акцентира е, че декларираните цени от някои фирми като DHL, TNT и 
„Сити експрес” през 2005 г. са обявени в евро, което е недопустимо в 
съвременните условия по смисъла на чл. 27, ал. 1 от Закона за защита на 
потребителите. 

• Все още се наблюдава практиката някои фирми при посочване на цените на 
своите услуги да не включват допълнителните такси, надбавки, плащания 
за допълнителни услуги, както и мита, данъци и други митнически такси, 
което затруднява клиентите при изчисляване на крайната цена и може да ги 
пренасочи към конкуренти в бранша. Тази практика е в нарушение на чл. 
27, ал. 2 от Закона за защита на потребителите.11 

• Преобладаващата част от куриерите предлагат единствено експресно 
изпълнение в рамките от 1 до 3 дни. Изолирана е практиката за 
предоставяне на обикновени и икономични услуги, което може да се отчете 
като недостатък в условията на криза. 

2. Обемно тегло – коефициент 

При изпращане на пратки с голям обем, но ниско тегло, куриерските компании 
изчисляват, т.нар. обемно тегло. Това се налага от международните разпоредби 
за транспортиране на стоки, каквито са Женевската конвенция – известна като 
CMR за превоз по суша, Варшавската конвенция от 1929 г. и Монреалската 
конвенция за превоз по въздух. Обемното тегло на пратката се изчислява като 
се вземе предвид нейната плътност. Една по-малко плътна пратка в общия 
случай заема повече място или обем спрямо теглото си. Обемното тегло се 
изчислява и сравнява с физическото тегло на пратката, за да се установи кое от 
двете е по-голямо; за изчисляване на цената на пратката се взема предвид по-
голямото от двете тегла. Най-често използваната формула за изчисляване на 
обемно тегло е въведена от IATA (International Air Transport Association): 
дължина * широчина * височина / 5000 (DHL) или на 6000 („Сити експерс”, 
„Спиди”, „Български пощи”). В „Български пощи” 1 куб.м. се таксува като 166 
кг. обемно тегло. TNT са възприели коефициент за обемно превръщане за 
услугата Export Express в размер на 200 кг./куб.м., а за услугата Economy 
Express – 250 кг./куб.м.  

От информацията, с която разполагаме става ясно, че всяка куриерска фирма 
сама решава, по какъв метод да изчисли обемното тегло на пратките, които 
приема. Това прави трудна сравнимостта между услугите на отделните 
компании в този аспект.  

3.  Покритие – обслужвани държави/територии 

Най-голямо покритие декларира DHL (над 220 държави), а най-малко 
„Български пощи” (95 държави). 
                                                            
11 ЗЗП: Закон за защита на потребителите. Обн. в ДВ от 10.06.2006 г., изм. ДВ. бр.18 от 
1 Март 2011г. Достъпно на: <http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135513678>. [29.02.2012].   
(2) Продажната цена на услугата включва ДДС и всички други данъци и такси, 
дължими от потребителя, както и цената на всички стоки и услуги, които трябва да 
бъдат заплатени допълнително от потребителя. 
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В общия случай се отчита едно сериозно участие на куриерските фирми в 
географски план. Определено се наблюдава, че за изследвания период 
повечето участници са разширили кръга на предлаганите дестинации. 

4. Вземане от адрес (вкл. в цената)  

Тази услуга се предлага от всички фирми, обект на изследване. Тя е платена за 
DHL, „Сити експрес” и „Български пощи”. По този начин се предоставя 
възможност на клиента да вземе решение, дали избира да редуцира цената на 
услугата като сам отнесе пратката до офис или предпочита да спести време и 
да заплати допълнително за удобството да предаде пратката на куриер, 
ангажиран да осигури услугата „вземане от адрес”. Наличието на 
алтернативност при предлагането на допълнителни платени услуги, свързани с 
удобството,  е печеливш ход при криза. 

5. Проследяване на движението в реално време 

Всички международни и национални компании вече предлагат проследяване 
на пратката в реално време в сравнение с 2005 г., когато отделни фирми не са 
включвали тази услуга в своето продуктово портфолио. В своите Интернет 
сайтове компаниите имат секция, която най-често се нарича TRACK/TRACE 
или ONLINE TRACKING. При въвеждане на номера на пратката се виждат 
последователните събития и междинни звена на преминаването й до нейната 
крайна доставка. 

Такава услуга е от особено значение за клиентите, понеже им осигурява 
информационна обезпеченост за физическото местонахождение на тяхната 
пратка и това им дава известна сигурност за осъществимостта на логистичния 
процес. 

6. Доставка с фиксиран час 

Подобна доставка се предоставя от изследваните компании, като изключение 
прави „Сити експрес”, която не предлага такава услуга. Единствено обаче TNT 
осигурява „доставка с фиксиран час” без допълнително заплащане. Клиентите 
имат готовност да заплатят, за да получат известна определеност във времето, 
което е оправдан разход, предвид динамиката на съвременния стопански 
живот и възможността за акумулиране на пропуснати ползи, поради липсата 
на ясно дефиниран час на доставка.  

7. Доставка в неработен ден  

Отново TNT не изисква доплащане за тази услуга, докато DHL я осигурява 
само за съботен ден срещу допълнително заплащане, „Спиди” приема събота 
за работен ден, а „Български пощи” и „Сити експрес” не предлагат ”доставка в 
неработен ден”. В такъв аспект куриерските фирми, които не предлагат 
„доставка в неработен ден” могат да потърсят оптимални решения, като 
например да организират дежурни куриери, които да извършват спешни 
доставки, независимо от официалното определяне на деня като неработен. 
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8. Опаковка, включена в цената  

В повечето куриерски фирми практика и изискване е изпращачът да поема 
отговорността за адекватното опаковане на своите пратки. Куриерската 
дейност е транспортна за готови за изпращане стоки. Грижата за сигурността 
на опаковката и за нейното съдържание е на изпращача. Добрата търговска 
практика на куриерските компании е те да предлагат стандартни опаковки, 
изпитани и сертифицирани, които да осигуряват сигурността на пратките, 
съобразени с вида на съдържанието на пратката. 

DHL например предлага на своите клиенти стандартни DHL-брандирани 
опаковки напълно безплатно, като пликове, малки кутии и др. Набор от 
стандартни DHL-брандирани опаковки срещу заплащане, също е на 
разположение на клиентите – включва големи кутии и триъгълни тръби за 
рула документи/транспаранти, подходящи за изпращане на тежки товари. 
Предлага се и набор от промишлени опаковки за специализираните нужди на 
клиентите, като например термоизолирани опаковки за изпращане на 
диагностични медицински проби. Когато е необходимо, в повечето страни на 
разположение са и доставки със сух лед.  

Друга фирма, която предлага опаковка, включена в цената е „Спиди”АД.  Тя 
предоставя на своите клиенти безплатни пликове за документи с формат А2, 
А3, А4 и С5. За всички останали пратки надеждната опаковка е ангажимент и 
за сметка на потребителя. 

9. Цената на услугата може да се плати от изпращача, получателя или трето 
лице – изследваните фирми предоставят тази възможност за всеки един от 
посочените  участници, с изключение на „Български пощи”, която не 
позволява заплащането на цената на услугата да се извърши от трето лице.  

10. Застраховка – стока/пропуснати ползи  

Превантивните действия, свързани с преразпределението на риска при 
настъпване на непредвидими събития и споделянето на отговорността между 
участниците в процеса, се декларират официално от куриерските фирми DHL, 
TNT и „Спиди” посредством тяхната политика в областта на застраховането. 
„Сити експрес” предоставя тази отговорност на възложителя на куриерската 
услуга, който може да направи транспортна застраховка на пратката при 
своята застрахователна компания. Изпращачът е длъжен да представи на 
„Сити експрес” копие от застрахователната полица за пратката.  „Български 
пощи” не застраховат пратките, обект на международни доставки.  

В допълнение към стандартната DHL Express отговорност, фирмата осигурява 
финансова защита на клиентите срещу всички рискове от физическа загуба 
или повреда, както и от въздействието на всякакви външни фактори. Защитата 
на стойността на пратката може да бъде организирана както за експресни 
документи, така и за колети, макар да съществуват и някои забрани и 
ограничения. Те зависят от дестинацията на пратката и нейното съдържание. 
Защитата на нейната стойност от DHL, предоставена от застрахователна 
компания AIG отговаря на общите изисквания за загуба и увреждане на 
стоките по време на транспортиране. Покритието влиза в сила от момента, в 
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който DHL Express има контрол върху пратката и трае до момента на 
доставката. Покритието включва физическа загуба или повреда на стоките и е 
обект на специфични ограничения и изключения. Защитата на стойността на 
пратката покрива тези, които се движат по света, като са възможни временни 
ограничения вследствие на, но не само, политически, терористични, атомни и 
военни рискове, или по изискване на официалните държавни власти. Тя не 
покрива: закъснение; 'ordinary leakage'/обикновен теч; загуба на тегло или 
обем, или нормално износване на пратката; загуба, повреда или разходи, 
предизвикани от недостатъчната, или неподходяща опаковка или подготовка 
на пратката; загуба, повреда или разходи, предизвикани от вродената същност 
на пратката; загуба, повреда или разходи, които се дължат на съзнателни 
действия на клиента или негови представители; загуба, повреда или разходи, 
причинени от забавяне; загуба, повреда или разходи, произтичащи от 
използването на атомни или ядрени оръжия или радиация. Покритието е 
ограничено до най-малката от следните стойности: стойността, обявена от 
клиента, стойността на замяната, стойността на фактурата или реалната 
парична стойност. В случай на искане на обезщетение може да бъде поискано 
да бъде доказана обявената стойност. В случай на пълна загуба на пратката, 
посредством защитата на стойността й клиентът получава обратно и парите за 
нейния превоз. В случай на частична загуба клиентът получава обратно 
съответна част от тези пари. Когато при единичен инцидент обект на загуба 
или повреда е повече от една пратка, защитена чрез защитата на стойността й, 
тогава максималният размер на компенсацията за всички такива пратки е 
ограничен до 10 млн. евро.   

TNT предоставя възможност да се закупи от фирмата застраховка за пълната 
стойност на колетна пратка или товар (пратки, които не се състоят от 
документи) чрез попълване на съответното поле в товарителницата и 
заплащането на посочената такса за покриване срещу “всички рискове” от 
загуба и щети по време на транспорта до максимум 25 000 евро на пратка. 

„Спиди” предлага опция за допълнително застраховане не повече от 520 евро 
за обикновена пратка и при икономична пратка до 10 евро/кг., но не повече от 
520 евро срещу допълнителна такса от 0.70 лв. 

По желание от страна на подателя съдържанието на пратките може да бъде 
допълнително застраховано на база обявена стойност при спазено условието 
пратката да има опаковка, отговаряща на изискванията за транспортиране. 
Пратките могат да бъдат застраховани при следните застрахователни премии: 

• 0.5% от обявената от подателя стойност на пратката, ако тя или част от нея 
съдържа стъкло, плексиглас, пластмаса, порцелан, фаянс, керамика или 
опаковката е означена със знак „Чупливо”; 

• 0.2% от обявената от подателя стойност на пратката за всички останали. 

Тези условия, които компанията официално декларира, са в сила не само за 
международните, но и за вътрешните пратки.   
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11. Стандартно обезщетение 

Четири от изследваните компании фиксират точен размер на стандартно 
обезщетение. Единствено TNT посочва на кои международните конвенции се 
основава като ограничава своята отговорност за каквито и да било загуби, 
щети или закъснения на пратката или на части от нея, произтичащи вследствие 
на транспорта, както следва12: 

a) Ако транспортът на пратката е единствено или отчасти по въздух и включва 
окончателна дестинация или престой в страна, различна от страната на 
изпращане, са приложими множество международни актове, които определят 
и ограничават отговорността за загуби, щети или забавяне на пратката до 
специални права на тираж 19 за кг (приблизително 20 евро на кг).   

б) Ако пратката се транспортира чрез сухопътен транспорт във, към и от 
страна, която е подписала Конвенцията за договора за международен 
автомобилен превоз на стоки от 1956 г. (CMR), отговорността за загуба или 
повреда на пратката се урежда от CMR и така се ограничава до специални 
права на тираж 8.33 за кг (приблизително 10 евро на кг). В случай на забавяне, 
от което са доказани понесени загуби, отговорността се ограничава до 
възстановяването на платената сума за извършване на транспорта, засягащ 
пратката, или на тази част от нея, която е забавена. 

в) Ако никоя от посочените конвенции не е приложима и фирмата се 
задължава да обезщети клиента поради някаква причина вкл. без ограничение 
на нарушение на договор, небрежност, умишлен акт или неизпълнение. 
Отговорността към понесената загуба, щета, неправилна доставка или 
неизпълнение на доставката на пратка или на част от нея във всички случаи е 
ограничена до по-ниската стойност от пазарната стойност на пратката към 
момента на транспорта или необходимите разноски за поправяне на пратката 
или на нейната засегната част, като във всеки отделен случай максималната 
отговорност не бива да превишава 17 евро на кг, ограничена до не повече от 10 
000 евро на пратка. В случай на забавяне, ако могат да се докажат понесени 
загуби, отговорността се ограничава до възстановяването на платената сума за 
извършване на доставката по отношение на тази пратка или на забавената част 
от нея. 

Куриерската фирма също декларира, че ако носи някаква отговорност, 
свързана с други услуги по независимо какви причини, но без да е ограничено 
в рамките на нарушение на договора, невнимание, умишлено действие или 
неизпълнение, отговорността й пред клиентите при всички случаи ще бъде 
ограничена до 10 000 евро на случай или серия от случаи с една и съща 
причина за щетите или при загуба или щета на пратка до по-ниската стойност 
от пазарната й или необходимите разходи за поправка на пратката или на 
засегнатата част от нея, като във всички случаи горната граница няма да 
превишава 3.40 евро на кг с максимум от 10 000 евро на случай или серия от 
свързани случаи. 

                                                            
12 Общи условия на TNT за транспорт. Достъпно на: <http://www.tnt.com/express/bg_bg/ 
site/terms_and_conditions.html>. [19.02.2013]. 
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12. Срок за рекламации 

Изследваните куриерски фирми отчитат известни различия по отношение на 
срока за рекламации, който е най-кратък при ”Сити експрес” (7 дни след 
доставката), следван от TNT (21 дни от датата на приемането на пратката) и от 
DHL (30 дни след доставката), а останалите две фирми, включени в 
проучването, предоставят еднакви условия в размер на 6 месеца, смятано от 
датата на приемането на пратката. Могат да бъдат изведени аргументи в полза 
и на двете политики, относно рекламациите. Кратките срокове се свързват 
главно с необходимостта да се предявят претенции, които в най-голяма степен 
ще отразят виновното поведение на куриерските фирми за настъпване на 
нежелани събития при предоставяната услуга или пратка. Този подход 
осигурява на клиентите висока степен на отговорно отношение и възможност 
за навременни корективни действия. 

По-дългият срок е индикатор за по-висока степен на ангажираност на 
куриерската фирма с евентуалните негативни последици от извършената 
услуга във времеви аспект. Не винаги обаче широкият времеви диапазон на 
срока за рекламации се отчита като позитивна страна на стопанска дейност, 
защото той може да се възприеме и като стратегически обмислен ход за 
привличане на клиенти, без да бъдат осигурени необходимите условия за 
коректност в стопанската дейност и това да налага често прибягване до 
предявяване на рекламации.  

На базата на SWOT анализа ще систематизираме някои силни и слаби страни, 
възможности и заплахи, които се открояват при проведено изследване на 
предлаганите условия за международни доставки от избраните куриерски 
фирми, опериращи в България (вж. Приложение, табл. 2). 

В обобщаващ план можем да откроим сериозните предимства, които отчитат 
изследваните фирми по отношение на предлаганите условия за международни 
доставки в сферата на куриерските услуги в България, обект на нашия анализ. 
Те от своя страна може да се очаква да повлияят позитивно върху нивото на 
обслужване на клиентите, вследствие от широката гама на предлаганите 
допълнителни услуги. Този факт обаче оказва влияние върху ценовите 
равнища, като ги завишава, което налага куриерските фирми да обмислят 
принципно нови икономически подходи, които да осигурят оптимизирани 
разходи при желани равнища на обслужване. 

 

2.3. Сравнителна характеристика на предлаганите условия за вътрешни 
доставки от куриерски фирми, опериращи в България 

Тази характеристика се основава на същия набор от услуги, който беше 
обработен за пет от най-значимите фирми, които предлагат куриерски услуги и 
това предполага известно препокриване на изводите от анализа (вж. 
Приложение, табл. 3).  
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1.  Цена и време за доставка:  

• Цена (Варна – София, документи, 0.300 кг.) – експрес/обикновена/ 
икономична. 

• Време за доставка – експрес/обикновена/икономична. 

• Цена (София – Девин, колет, 15 кг.) – експрес/обикновена/икономична. 

• Време за доставка – експрес/обикновена/икономична. 

От данните в табл. 6 се наблюдават съществени разлики в ценовите 
предложения на отделните куриерски фирми за доставки на пратки с един и 
същ размер по протежение на аналогични дестинации. За документи до 0.300 
кг. повечето оператори залагат единствено на експресната поръчка като само 
„Спиди” е включила в своите оферти икономична услуга. Ценовият диапазон 
за тези поръчки варира от 4.30 лв. („Български пощи”, които предлагат по-
ниска цена през 2012 г. спрямо 2005 г. както за документните, така и за 
колетните пратки) до 11.28 лв. (DHL).  

Времевият диапазон за доставка в преобладаващия случай е затворен в 
рамките на 1 работен ден, което е логично предвид експресния характер на 
предлаганата услуга и физическата възможност за нейната реализация. 
Сравнително слабата диференциация на предлаганите услуги от куриерските 
фирми при преноса на документи е оправдан от характера на тези пратки и 
сравнително малката териториална определеност на страната, което 
предпоставя и възможността за максимална бързина на доставка. 

По аналогичен начин се описва и ситуацията при условията за вътрешни 
доставки на колети до 15 кг. Отново най-ниската цена е на „Български пощи”, 
а най-високата на DHL; предлагат се предимно експресните услуги като 
изключение прави „Спиди”, която оферира и икономична услуга със срок на 
доставка от два работни дни. 

Във времето също не се наблюдава съществена разлика от документните 
пратки, с изключение на предложението на „Сити експрес” за доставки в 
рамките от 1 до 3 дни. 

2. Обемно тегло  

То се определя по стандартни формули както за международните пратки, така 
и за доставките в националните граници. 

3. Застраховки стока/пропуснати ползи  

В национален план се наблюдава, че DHL, „Спиди” и TNT равнопоставят 
пратките по отношение на застраховките в международен и вътрешен план, 
т.е. предлагат еднакви условия. При вътрешните доставки „Сити експрес”, по 
желание на изпращача, извършва допълнителна куриерска услуга „обявена 
стойност”. Тази услуга осигурява обезщетение за градските и 
междуселищните пратки срещу загуба, кражба или повреда, като то е до 
размера на обявената стойност, която трябва да бъде потвърдена със 
съответните документи (фактура за покупка, проформа фактура за покупка или 
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друг официален документ за придобиване). За услугата „обявена стойност” се 
дължи допълнителна сума в размер на 0.2% от обявената стойност на пратката. 

„Български пощи” не предлагат застраховка както за международните, така и 
за вътрешните доставки, но предоставят възможност за обявяване на 
стойността на пратката.     

Като форма на застраховка при вътрешните доставки можем да приемем 
издавания документ, ако става въпрос за изпращането на официални писма, 
данъчни декларации и други документи, за които е необходимо да се докаже 
подаване в срок. Датата на предаване на пратката, отбелязана върху 
товарителницата, е равностойна на пощенско клеймо. Българският съд приема 
за доказателство за изпращане и за доставка на документи подписаната от 
изпращача и получателя товарителница или документ за доставка. Но за да се 
докаже, че в предадения плик се е съдържало точно определен документ, то 
той трябва да е описан в полето на товарителницата, определено за попълване 
на данни за съдържанието на конкретната пратка. Освен това в повечето 
товарителници има поле за референтен номер на изпращача (например 
изходящ номер на кореспонденция, номер на фактура, договор и други, или 
код на изпращаната стока). 

4. Вземане от адрес 

Вземането от адрес на територията на България, включено в цената, е услуга, 
която се предлага единствено от TNT и „Спиди” от изследваните фирми. DHL 
и „Сити експрес” осигуряват това удобство срещу допълнително заплащане, 
докато „Български пощи” не декларира такава практика. Тази допълнителна 
услуга не може да се определи като стратегически значима при вземане на 
решение за избор на куриерска фирма, но би могла да се превърне във 
решаващ фактор при равни други условия. 

5. Проследяване на движението в реално време 

Развитието на технологиите днес позволява и задължава всяка фирма да 
предложи тази услуга на своите клиенти. На българския пазар се наблюдава, 
че разглежданите фирми са осигурили необходимите условия, за да може 
всеки да проследи физическото местоположение на своята пратка.  

6. Доставка с фиксиран час 

Безспорното предимство за клиентите, което осигурява „доставката с 
фиксиран час”, е осъзнато от куриерските фирми в България. Интересен е 
фактът, че някои участници като „Сити експрес”, „Спиди” и „Български пощи” 
предлагат тази услуга срещу допълнително заплащане, което може да се 
разглежда като тяхна слабост в дейността, понеже регламентираното време до 
голяма степен улеснява работата и на двете страни, не само на клиентите. 
Вероятно в бъдеще изцяло ще отпадне елементът на финансовата обвързаност 
при използването на услугата.     

7. Доставка в неработен ден 

Тази доставка не е сред приоритетите на куриерските фирми на вътрешния 
пазар, което е обусловено от слабата стопанска активност в неделните и 
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празничните дни в страната. Това ще се запази и за напред, понеже няма 
обективни причини да бъде ангажиран човешки, финансов и материален 
ресурс, когато търсенето на куриерски услуги е на критично ниски нива.   

8. Покритие 

Територията на България се простира на 111 000 кв. км., което прави реално 
постижимо за всички пазарни участници нейното пълно покритие. Единствено 
известни ограничения по този показател са регламентирали от „Български 
пощи”, които декларират покритие в 122 населени места, което се оценява 
като недостатъчно като се има предвид, че населените места в страната са от 
порядъка на 253 града и над 5000 села, което предпоставя пазарно покритие на 
фирмата в размер на 2.32%. Причината за това ограничение на дейността може 
да се свърже с някои наследени негативи от миналото на фирмата, но може да 
се очаква, то да бъде преодоляно под натиска на конкуренцията.   

9. Опаковка, включена в цената 

Както при международните доставки, така и в национален мащаб не се 
осигурява опаковка, включена в цената като изключение отново прави TNT. 
Причините могат да бъдат същите, както вече бяха посочени, свързани главно 
с ролята на опаковането при съхраняването на потребителната стойност, а от 
там и на стойността на пратките и високата степен на икономически интерес 
на клиентите в тази насока. 

10. Цената на услугата може да се плати от изпращача, получателя, или трето 
лице. 

Заплащането на цената и за вътрешните доставки може да се осъществи от 
изпращача, получателя или трето лице при определени от фирмите условия, 
което през 2005 г. не е било възможно при TNT и при „Спиди”, а днес се 
наблюдава като факт само при „Български пощи”, които все още не 
предоставят възможност за плащане от страна на трето лице. Фирмата трябва 
да обмисли отпадането на това ограничение, за да улесни своите клиенти и да 
защити пазарните си позиции.  

11. Срок за рекламации 

Фиксирани са различни срокове за рекламации от отделните фирми, но се 
очертават два варианта за предявяване на претенции в рамките на законово 
установени срокове – до 7 или 21 дни от датата на доставка, до 30 дни или до 6 
месеца, смятано от датата на приемането на пратката. Двете възможности имат 
своите положителни и отрицателни страни. Кратките срокове до известна 
степен притискат клиентите и те трябва твърде експедитивно да регистрират 
настъпилите нежелани промени в състоянието на техните пратките, което 
може да ги затрудни, ако обемите са значителни или негативните промени в 
следствие на неправилно съхранение по време на извършване на куриерската 
услуга имат отложено проявление. Дългите срокове преодоляват този 
недостатък, но могат да се превърнат в основа за предявяване на 
неоснователни претенции към куриерските фирми и отдалечаването във 
времето прави  много факти трудно доказуеми. В този аспект могат да се 
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обмислят по-оптимални срокове, които да защитят интересите и на двете 
страни в най-висока степен. 

12. Стандартно обезщетение 

В тази насока всяка фирма е определила свои критерии, по които да определя 
размера на стандартното обезщетение. Те варират от 15 лв. до 100 щ. дол. за 
всеки отделен случай. 

В обобщение можем да проведем  SWOT анализ на избраните куриерски 
фирми, за да разкрием силните и слабите страни, възможностите и заплахите, 
които съпътстват тяхната дейност при извършването на вътрешни доставки 
(вж. Приложение, табл. 4). 

Всяка фирма, оперираща на пазара на куриерски услуги, може да завоюва и да 
запази своите позиции в условията на конкурентен пазар, ако предлага на 
клиентите си пълен пакет от допълнителни услуги, с което ще повиши нивото 
на обслужване. За да постигне успех в дългосрочен план обаче е необходимо 
да подходи стратегически като разработи варианти, отговарящи на 
индивидуалните изисквания и потребности в синхрон с бързина при 
адаптирането към променящите се условия на външната среда. Например към 
сегашния момент компанията “Спиди” развива програмата  Speedy Parcel Shop. 
С този проект за сътрудничество се търси разширяване на мрежата и  
изграждане на нови точки за доставка, посредством договорно 
представителство с търговци, осъществяващи друг вид стопанска дейност и 
търсещи алтернативи за допълване на собствения си портфейл от услуги и 
комплексност на обслужване.13 

В съвременната стопанска обстановка повечето куриерски фирми могат да се 
възползват от кризата, която принуждава редица компании от различни 
сектори на икономиката да преразгледат и оптимизират методите си на работа 
и бюджетите си за отделните дейности, като предлагат и прилагат аутсорсинг 
пакети от услуги и обмислят перспективите пред бизнес модела – 
франчайзинг. Основание за това са резултатите от проучванията14, които сочат, 
че след „Интернет и ИТ” и „Ресторантьорството и общественото хранене”, 
„Услугите” са сред най-привлекателните браншове, които имат потенциал за 
развитие в България чрез франчайзинг. Въпреки че операторите в бранша, като 
DHL, TNT и „Сити експрес” са световно известни, те не са в списъка на 
големите франчайз вериги в сектора с куриерските услуги15, а „Български 
пощи” ЕАД с изменение в Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол през 2005 г. е вписано в забранителния списък за приватизация на 
търговски дружества с повече от 50% държавно участие в капитала.16 Това 
може да бъде предпоставка за конфликт на интереси при прилагане на някои 
бизнес модели в техния пълен формат. 

                                                            
13 Вж. по-подробно на: <http://www.speedy.bg/speedyparcelshop/>. [15.02.2013]. 
14 Резултати от проучването „Какъв бизнес започват българите”. Достъпно на: 
<http://franchising.bg>. [14.02.2013]. 
15 Франчайзинг на куриерски услуги. Достъпно на: <http://franchising.bg>. [15.02.2013]. 
16 История. Достъпно на: <http://www.bgpost.bg/?cid=29&spid=2>. [15.02.2013]. 
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3. Перспективи и възможности за развитие пред куриерските фирми в 
България 

От направените сравнителни характеристики на предлаганите условия за 
международни и вътрешни доставки на куриерски фирми, опериращи в 
България, се очертават някои възможности за подобряване на тяхната дейност. 
Те са свързани с по-широко прилагане на франчайзинг концепцията и на 
аутсорсинг стратегията в сферата на куриерските услуги, обединена с идеята 
за предлагане на пакети от нискотарифни куриерски услуги и разкриване 
ролята на Интернет като важен фактор, засилващ значението на тези услуги в 
съвременния стопански живот.  

 

3.1.  Франчайзингът и аутсорсинг стратегията в сферата на куриерските 
услуги  

Франчайзингът на услуги (Service Franchising), при който 
франчайзингополучателят има право да извършва услугите на 
франчайзингодателя, е напълно приложим в сферата на куриерските услуги, 
особено в условията на икономическа криза, когато е разумно да се инвестират 
средства в доказани и печеливши бизнес формати. Тази разновидност на  
франчайзинг предполага предоставянето на правото за ползване на фирмено 
наименование и търговска марка и предоставяне на изключително право за 
дистрибуция на стоки и услуги на определен пазар. Този вариант се 
характеризира с най-малка обвързаност между стопанските системи на 
франчайзингодателя и на франчайзингополучателя.  

В сферата на куриерските услуги съществуват условия да се приложи 
цялостно бизнес концепцията, наричана във франчайзинговата практика 
бизнес формат. Всеки участник предоставя на другите своите конкурентни 
предимства и получава достъп до конкурентните предимства на останалите. 
Изгражда се франчайзингова система, при която на франчайзингополучателите 
се осигуряват повече права за участие в управлението като им се гарантира 
правото да възпроизвеждат бизнеса чрез собствени стопански звена и да 
предоставят субфранчайзинг на независими бизнес единици. 

В областта на куриерските услуги особено е застъпен т. нар. международен 
франчайзинг, но трябва да отбележим, че и редица български фирми 
предоставят такава възможност.17 При международния франчайзинг е от 
особено значение да се определи нивото на стандартизация на 
продуктите/услугите, тъй като успехът на франчайзингодателя на външния 
пазар зависи до известна степен и от готовността му да приспособи 
продуктите/услугите си към изискванията на пазара, променяйки по този 
начин техните характеристики, благодарение на които търговската му марка се 
е наложила. Колкото повече се налага продуктите на франчайзингодателя да се 
адаптират към местните условия, толкова повече намаляват предимствата на 
този тип договор и основанията за сключването му (Найденов, 1999). 

                                                            
17 „Тип – Топ Куриер” АД, “Европът-2000” АД, „Ойрокуриер” ЕООД и пр. 
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Ползите от франчайзинг-договорите се отчитат и за двете страни.  

За франчайзингополучателите изгодата се изразява в това, че: 

• Използват популярността на даден продукт или услуга, без да се налага да 
инвестират средства в разработването на собствена продуктова гама и 
търговски марки, понеже те възпроизвеждат вече утвърден бизнес, 
получават бързо достъп до знания и методи за самостоятелното 
придобиване, за които биха загубили значително време и средства. Те 
използват престижа на известна търговска марка и могат по-бързо и с по-
големи шансове за успех да се установят на определен пазар и да 
повишават своята конкурентоспособност спрямо други участници, което е 
свързано и с увеличени възможности за получаване на банкови кредити.  

• Франчайзингодателят оказва активна маркетингова, финансова и 
технологична подкрепа при стартиране и осъществяване на бизнеса. 
Причините за тази подкрепа най-общо могат да се сведат до две – първо, 
защото е задължен от договора и второ, което е по-важно, защото неговият 
успех в бизнеса зависи от положителните резултати от работата на 
франчайзингополучателя.  

• Получават възможност за трайно установяване на пазара и по-голяма 
устойчивост на бизнес риск. Проучванията на международната и на 
националните франчайзингови асоциации сочат, че броят на фалитите на 
фирми-франчайзингополучатели е много по-малък отколкото при фирми с 
аналогични ресурсни възможности, които работят сами.  

Необходимо е да се отчетат и някои обективни трудности и рискове за 
франчайзингополучателите, свързани с прилагането на този бизнес формат. За 
франчайзингополучателя негативно могат да повлияят високите такси и 
силната зависимост от франчайзингодателя при вземането на решения, 
придържането към единен фирмен стандарт, което ограничава неговата 
стопанска инициатива и пр.  

Франчайзингодателят, от своя страна, също регистрира позитиви, понеже с 
минимални разходи развива дистрибуционната си мрежа на пазари, на които 
няма присъствие или то е оценено като недостатъчно. Основните негативи за 
тази страна по договора се свързват главно с липсата на потенциални 
франчайзингополучатели с развити бизнес компетенции, а като едно 
задължително условие за реализирането на франчайзингов ефект се 
регламентира наличието на местни фирми, които са в състояние да 
възпроизведат бизнеса и да го вградят по най-добрия начин в спецификата на 
националния пазар. Ако такива фирми липсват може да се дискредитира името 
и търговската марка на франчайзингодателя вследствие понижаване на 
качеството на услугите и стоките и отклонението от глобалните стандарти. 

Положителните страни от франчайзинговите договори са значително повече за 
франчайзингодателят и те се свеждат до следните:  

• Възможност за бързо навлизане на нов пазар. За целта 
франчайзингодателят не се нуждае от преки инвестиции. Достатъчно е да 
предостави правото за възпроизвеждане на своята стопанска практика на 
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местни фирми, които имат ресурси и вече присъстват на този пазар. Това 
му спестява време, средства и усилия да проучва пазара и да създава 
собствени структури, което намалява и неговия стопански риск. 

• Възможност за преодоляване на митнически и нетарифни ограничения и 
възможност за ползване на данъчни преференции. Франчайзингът се 
използва много успешно за преодоляване на различни протекционистични 
мерки, затрудняващи достъпа до пазара. Тъй като бизнесът се осъществява 
от местни юридически лица, той не е засегнат пряко от рестрикциите на 
вноса, целящи защита на националния бизнес. Същевременно тази гъвкава 
форма на сътрудничество позволява използването на данъчни и други 
преференции, предоставяни на местни лица и на чужди фирми за 
насърчаване на предприемачеството и т.н. 

• Достъп до пазар на стоки и работна сила при по-изгодни условия. 
Франчайзингодателят ползва работната сила на франчайзингополучателя, 
която е по-евтина, по правило по-силно мотивирана да усвои новия бизнес 
и по-склонна да направи компромис с възнаграждението и изискванията за 
интензивен труд.  

Факторите, които могат да повлияят върху развитието на една съвременна 
форма на търговски бизнес в областта на куриерските услуги, каквато е 
франчайзингът, могат да се обобщят както следва:  

• През последните години  цените на неуниверсалните пощенски услуги в 
национален мащаб се увеличават ежегодно, поради поскъпването на 
факторите на производство: горива, труд, достъп до капитали, което ясно 
личи от индексите на цените на производителите в транспорта и 
съобщенията и е икономически мотив за стъпване на този пазар.  

• Пазарната структура се определя като съвършено конкурентна, предвид 
броя на куриерските фирми, опериращи в национален и международен 
мащаб  и е гаранция за действието на пазарните механизми при формиране 
на търсенето, предлагането и цената.  

• Широката гама на предлагани допълнителни услуги и тяхното качество, 
доброто отношение към клиента и индивидуалният подход са гаранция за 
резултат за всеки предприемчив търговец, който желае да увеличи 
приходите си. 

Друга възможност за адекватно развитие в сферата на куриерските услуги 
разкрива аутсорсингът като бизнес стратегия за отдаване от страна на фирмите 
на извършването на дейности на външни изпълнители, което им позволява да 
намалят разходите и да се фокусират върху основната си дейност. Обикновено 
обект на аутсорсинг са по-оперативни, повторяеми дейности, свързани с 
повече човешка намеса.18  

В този контекст се определя и ролята на неуниверсалните пощенски услуги, 
които не са част от основната дейност на други пазарни участници, извън 

                                                            
18 Логистичният аутсорсинг през 2010 г.  сп. Логистика, бр. 1, февруари 2011, с. 45-48. 
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обсега на куриерските фирми и се открояват с висока степен на повтаряемост 
и участие на човешкия фактор. 

До голяма степен факторите, които могат да допринесат за успешното 
прилагане на аутсорсинг стратегията при използването на куриерските услуги, 
са свързани главно с: 

• прозрачност и високи нива на информационен обмен между куриерските 
фирми и техните партньори, което ще осигури максимални условия за 
спазване на основни принципи в логистиката, каквито са точно навреме и 
точно на място при оптимални разходи; 

• значителна бързина на действие и гъвкавост при приспособяване на 
куриерските услуги към специфичните нужди на конкретната фирма и 
предизвикателствата на външната среда в определен времеви хоризонт, 
което е икономически изгодно и за двете страни по договора; 

• единно целеполагане в работата и споделяне на вижданията за крайните 
резултати между куриерските фирми и бизнеса, което ще повиши нивата на 
единодействие и ще добави допълнителни ползи за всички участници; 

• сътрудничество с други фирми и конкуренти при осъществяване на поетите 
задължения, водени от принципите за повишаване нивата на обслужване на 
клиентите чрез подобряване качеството на предлаганите услуги и 
повишаване на икономическата ефективност за всички.  

С оглед оптимизиране на предлаганите аутсорсинг пакети от куриерски услуги 
може да се обмисли включването на нискотарифни варианти, което е особено 
практична идея в условията на икономическа криза, предвид факта, че през 
2007 г. клиентите са плащали средна цена на пратка 53.2 евро, а през 2011 г. тя 
е се е понижила до нива от 48.5 евро.19 Такъв бизнес модел разчита на голям 
оборот, оптимизиране на фиксираните разходи, както и на факта, че търсенето 
на предлаганите услуги е еластично спрямо цената, за което съдим от данните 
за 2011 г. – броят на куриерските пратки от и до България се е увеличил с 3.8% 
спрямо 2007 г., при намаляване на средната цена на пратката с 8.8% спрямо 
същата година.20 При този нискобюджетен вариант на потребление на 
куриерски услуги за предпочитане е резервациите и плащането да се правят по 
Интернет (с цел да се намалят разходите и да се избегнат посредниците) и това 
да става достатъчно рано във времето, което да помогне да се планират бизнес 
дейностите, да се разпределят по-ефективно ресурсите и да се осъществява 
строг контрол върху разходите. Моделът на нискотарифните куриерски услуги 
ще се стреми да изглади разликите в оборота, които настъпват в различните 
сезони или часове, като предлага изключително ниски цени, когато търсенето 
е по-слабо и конкурентите не са достатъчно заинтересувани (Маркова, Насева, 
2009). 

                                                            
19 Горанова, К. Пазарът на куриерски услуги ще расте и тази година, но по-бавно. в-к 
Капитал, 28.03.2012. Достъпно на:  
<http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2012/03/28/1797397_pazarut_na_kurierski_uslugi_s
hte_raste_i_tazi_godina/>. [14.02.2013]. 
20 Според проучване на „Галъп интернешънъл”, представено от „DHL България”. 
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Този бизнес вариант може да предложи различни алтернативи на клиентите, 
които нямат специални изисквания по отношение на времето за доставка, на 
предохранителните мерки спрямо пратката, а и естеството на товара 
предполага да бъдат игнорирани някои допълнителни услуги за сметка на по-
ниските разходи, които ще бъдат акумулирани. Такива варианти могат да се 
обмислят във връзка с отпадане на услуги – като например „проследяване в 
реално време” и „застраховка” или доставка за 48 часа вместо в същия ден или 
в рамките на следващия работен ден, но с включване на тези услуги. 

Маркетинговата стратегия на ниските цени обаче носи рискове. От една 
страна, тя може да навреди на авторитета на фирмата и на марката в 
дългосрочен план и да влоши възможностите за увеличаване на пазарния дял в 
периода на икономическо възстановяване, като ограничава предоставянето на 
безплатни допълнителни услуги, което намалява шансовете за установяване на 
конкурентно предимство. От друга страна, ниската цена влияе негативно 
върху рентабилността на компанията. Тя може да бъде успешна в 
краткосрочен план и да постигне увеличаване на продажбите, но не гарантира 
постигането на устойчива рентабилност и добър имидж на марката в средно- и 
дългосрочен план.  

 

3.2. Ролята на Интернет за развитието в областта на куриерските услуги  

Интернет сериозно навлиза в икономическия живот и директно засяга областта 
на куриерските услуги в две основни направления: първо, куриерските фирми 
могат да бъдат разглеждани като участник в икономическия процес на търсене 
и предлагане на куриерски услуги по Интернет, и второ, като пряк участник 
при осъществяването на доставките на стоки.  

В Интернет пространството се предлагат нови решения, които засилват ролята 
на куриерските услуги. Едно от визираните модерни търговски решения днес 
са т.нар. онлайн аукционни сайтове.21 Търговете в Интернет предлагат 
електронен вариант на механизма на наддаването, познат от традиционните 
търгове. Тази процедура може да бъде съчетана с мултимедийна презентация 
на продуктите. Най-често търговете не се ограничават само с тези функции. 
Освен тях на потребителите може да се предлага възможност за сключването 
на договор, обслужване на заплащането и доставка.22 Същността на тези 
аукциони е да срещнат бизнеса с неговите клиенти, независимо дали са 
индустриални купувачи или крайни потребители. Идеята на онлайн 
аукционните сайтове е да се получи баланс между търсенето и предлагането 
като се фиксира и съответната цена на продукта или услугата в резултат на 
наддаване от страна на участниците, намиращи се физически на всички 
географски ширини. Ролята на куриерите е да доставят стоките, спечелени на 
търг до всяка точка в точното време и в точното състояние при уговорените 
финансови параметри. 

                                                            
21 Такъв сайтт е например http://www.ebay.co.uk/. 
22 Интернет икономика. Достъпно на: <http://www-it.fmi.uni-sofia.bg/courses/BonI/ 
chapter3.html>. [07.02.2013]. 
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В съвременните условия на икономическа криза все по-важно място в 
стопанския живот намират иновативните интернет платформи за колективно 
пазаруване, които всеки ден публикуват ексклузивни оферти на цени, 
значително по-ниски от пазарните, като се достига до отстъпки в диапазона от 
50 до 90%. Такива предложения не би било възможно да получи 
индивидуалният потребител при търговските партньори без да използват 
посредничеството на такива интернет сайтове. По-ниските цени на стоките и 
услугите са резултат от груповото пазаруване като целенасочената реклама на 
предлаганите от бизнеса артикули, чрез публикуването им в сайт, генерира 
множество продажби и икономия от мащаба. Това от своя страна дава 
възможност на хиляди потребители да ползват съответната услуга/продукт с 
отстъпка, предоставена от фирмата-търговец чрез иновативна интернет 
платформа. 

Куриерските фирми участват директно в осъществяването на този обмен като 
осигуряват физическото преместване на стоките до техните купувачи и много 
често са посредници при извършване на финансовите операции. В този 
контекст в България се отчитат сериозни проблеми на онлайн търговията, 
които могат да се обединят около все още ниското потребителско доверие, 
неизградените навици при използване на Интернет и е-покупките и не на 
последно място – цената на доставките и електронните разплащания, което 
директно локализира и мястото на куриерските услуги като един от 
проблемите на електронната търговия на сегашния етап. Следователно 
високото качество на обслужване от страна на куриерските фирми ще бъде 
гарант за засилване на интереса и доверието на потребителите към 
съвременните форми на търговия, което логично ще повлияе благоприятно и 
върху развитието на неуниверсалните пощенски услуги.  

С оглед максимално използване на възможностите, които предоставя Интернет 
и с цел подобряване обслужването във връзка с вътрешните и международните 
доставки е обективно необходимо да бъдат създадени т.нар. виртуални офиси 
на клиента в сайта на фирмите, ангажирани с транспортирането на товари. 
Предимствата, които отчитат тези офиси, са свързани главно с: 

• осигуряването на възможност за заявка, подготовка и проследяване на 
товарите и наложените платежи – 24 часа без ангажимент за телефонни 
обаждания към офис на фирмата;   

• възможност за подготовка на товарителници; 

• възможност за преглед на сканирана товарителница или разписка за 
доставена пратка, с подпис на получателя;   

• поддържане на адресна книга с всички контрагенти и получатели на 
клиента;  

• достъп до информация за текущ баланс на сметката за клиентите с 
отложено плащане – по всяко време клиентът знае каква сума дължи, каква 
отстъпка е постигнал;  

• възможност за изискване, получаване и съхранение на фактури – текущи и 
месечни, издавани по електронен път и др.  
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Като логично следствие от посочените предимства от въвеждането на 
виртуалните офиси на клиента се генерират и други ползи като например: 

• оптимизиране разходите за телефон, поради възможността от създаването 
на електронна  он лайн заявка;  

• улесняване на счетоводната дейност на клиента, предвид възможността му 
да изиска и съхрани електронните си фактури, да генерира подробен опис 
към месечната фактура, да се информира за дължимата сума и 
достигнатите отстъпки, да разпределя и контролира разходите си за куриер. 

Изброените положителни страни от използването на такова приложение към 
сайта на всяка куриерска фирма ще натрупа допълнителни възможности за 
оптимизиране на разходите на време и средства както за клиентите, така и за 
самите куриерски фирми и ще рефлектира благоприятно върху нивата на 
обслужване, независимо че този подход на работа прехвърля част от 
извършваните до момента операции от куриера към задълженията на клиента.  

Заключение 

Куриерските фирми в България осъществяват активна стопанска дейност и на 
тази основа секторът се откроява със силно развита конкурентна среда. Този 
факт поставя основателно предизвикателството пред българските куриери да 
търсят и реализират съвременни дългосрочни стратегии, които да им позволят 
да запазят и отстояват позициите си в бранша. За целта всеки един от тях 
трябва да осъществява сравнителна характеристика по избрани условия за 
доставка както на вътрешния, така и на международния пазар. Системните 
проучвания на конкурентите са предпоставка за предприемане на 
своевременни корективни действия и търсене на актуални предимства в 
унисон с изискванията на клиентите. 

В България е на лице предлагане на куриерски услуги на световно ниво, но 
динамиката на стопанския живот и промените в търсенето от страна на 
клиентите определят необходимостта от непрекъсната адаптивност и 
гъвкавост при вземане на управленски решения в бранша. 

С тази разработка се поставя основа за предстоящи изследвания с теоретична и 
приложна насоченост и се разкрива необходимостта от задълбочаване на 
познанието в сферата на куриерските услуги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Таблица 1 

Сравнителна характеристика на предлаганите условия за международни 
доставки от куриерски фирми, опериращи в България23 

(a) 
Услуги и компоненти DHL24 

2005 
DHL 
2012 

TNT25 
2005 

TNT 
2012 

Цена (София-
Мадрид, документи, 
0.300 кг.)26 – 
експрес/обикновена/ 
икономична 

37 евро/NA/NA 148.66-175.22 лв. с 
вкл. ДДС27/ NA/ 

NA 

27.50 евро/ ??/?? 119.80-167.80 лв. 
без ДДС28/ NA/ 

NA 

Време за доставка29 – 
експрес/обикновена/ 
икономична 

1 ден/NA/NA 1/ NA /NA 1-2/5-7дни/?? 3 дни/NA/NA 

Цена (София-Чикаго, 
колет, 15 кг.) – 
експрес/ обикновена/ 
икономична 

253 евро/NA 
/NA 

751.4330-831.8131 
лв. с вкл. ДДС/ NA/ 

NA 

295.40 
евро/??/?? 

588.30-636.30 
лв.32NA/NA 

Време за доставка – 
експрес/обикновена/ 
икономична 

2/NA/NA 2 дни33/NA/NA 2-3/??/?? 2-3 дни/NA/NA  

                                                            
23 Авторът не претендира за абсолютна точност на посочените условия за доставка, поради 
непрекъснато обновяваната информация от страна на куриерските фирми. 
24 DHL България. Достъпно на: <http://www.dhl.bg/bg.html>. [12.02.2013]. 
25 TNT. Достъпно на: <http://www.tnt.com/express/bg_bg/site/home.html>. [12.02.2013]. 
26 Повечето от посочените цени са ориентировъчни, базирани на информацията, която клиентът 
въвежда, като се изчисляват по стандартната тарифа на фирмата. 
27 Достъпно на: <http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en&originCCId=BG>. [15.02.2012]. EXPRESS 
WORLDWIDE 109.20, REMOTE AREA SERVICE 48.00, FUEL SURCHARGE 18.02, 
Ориентировъчна крайна цена. 175.22 лв. 
EXPRESS ENVELOPE 86.40, REMOTE AREA SERVICE 48.00, FUEL SURCHARGE 14.26, 
Ориентировъчна крайна цена. 148.66 лв.  
28 Достъпно на: <http://www.tnt.com/pricing/pricingRequest.do>. [17.02.2012]. 9:00 EXPRESS 167.80 
BGN 10:00 EXPRESS 155.80 BGN 12:00 EXPRESS 143.80 BGN EXPRESS PRIORITY 129.80 BGN 
EXPRESS 119.80 BGN 
29 Транзитните времена са ориентировъчни или указаното време е статистическо (обичайното 
транзитно време до основните градове в посочените държави). Сроковете за доставка са в работни 
дни. Окончателното транзитно време може да варира в зависимост от часа на вземане на пратката, 
избраната услуга и характеристиките на пратката. 
30 Достъпно на: <http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en&originCCId=BG> [09.02.2012]. EXPRESS 
WORLDWIDE Цена с ДДС (BGN) 645.00 FUEL SURCHARGE Цена с ДДС (BGN)106.43, 
Ориентировъчна крайна цена: 751.43 
31 Достъпно на: <http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en&originCCId=BG> [09.02.2012]. EXPRESS 
12:00 Цена с ДДС (BGN) 714.00 FUEL SURCHARGE Цена с ДДС (BGN) 117.81, Ориентировъчна 
крайна цена: Цена с ДДС (BGN)  831.81  
32 9:00 EXPRESS636.30BGN10:00 EXPRESS624.30BGN12:00 EXPRESS 612.30 BGN EXPRESS 
PRIORITY 598.30 BGN EXPRESS 588.30BGN. Всички цени включват такса "Гориво", която 
подлежи на актуализация всеки месец. Цените не включват ДДС и/или начислени мита, в случай, 
че има такива. 
33 В зависимост от избраната услуга – EXPRESS WORLDWIDE – в края на втория ден; EXPRESS 
12:00 – до 12 ч. на втория ден. 
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Обемно тегло – 
коефициент 

6000 5000 6000 200-250 
кг./куб.м.34 

Покритие – 
обслужвани 
държави/територии 

228 Над 220 държави 220 200 държави 

Вземане от адрес 
(вкл. в цената) 

22 лв. за 
отдалечени 
райони 

ДА с доплащане 
0.70 лв. на кг., но 
не по-малко от 35 
лв. за отдалечени 

райони 

ДА ДА 

Проследяване на 
движението в реално 
време 

ДА ДА ДА ДА 

Доставка с фиксиран 
час 

ДА с доплащане ДА с доплащане ДА – надбавка ДА 

Доставка в неработен 
ден 

ДА + 33 лв. ДА в съботен ден с 
доплащане от 84 

лв.35 

ДА – надбавка ДА 

Опаковка, включена 
в цената 

ДА ДА ДА НЕ 

Цената на услугата 
може да се плати от ◘ 
- изпращача; ○- 
получателя; ◊ - трето 
лице 

◘  ○  ◊ ◘  ○  ◊ ◘  ○  ◊ ◘  ○  ◊ 

Застраховка – стока/ 
пропуснати ползи 

1 % от обявената 
стойност 

1 % от обявена-та 
стойност, но не по-
малко от 20 лв.  

С доплащане С доплащане за 
колетни пратки и 

товари 
Стандартно 
обезщетение 

20$/кг. за 
въздушни 

пратки и 10$/кг. 
за сухопътни 
пратки, но не  

повече от 100$ 

25$/кг.36 и 12 $/кг.37 20$/кг. за 
въздушни 

пратки и 10$/кг. 
за сухопътни 
пратки, но не 
повече от 100$

Според 
международ-ните 
конвенции38 като 
% от стойността, 
но не по-малко от

20 лв. 
Срок за рекламация 30 дни от 

предаване на 
пратката 

До 30 дни от датата 
на приемане на 

пратката 

21 дни от 
уговорената 
доставка 

До 21 дни след 
доставката 

 

                                                            
34 Коефициентът за обемно превръщане за Export Express е 200 кг./куб.м., а за Economy Express – 
250 кг./куб. м. 
35 Не се предлага за сухопътни пратки. 
36 Достъпно на: <http://www.dhl.bg/content/dam/downloads/g0/express/shipping/terms_condiitions/ 
international/terms_ conditions_of_carriage_bg_bg.pdf >. [19.02.2012]. За пратки транспортирани по 
въздух или други несухопътни начини за транспортиране. 
37 Достъпно на: <http://www.dhl.bg/content/dam/downloads/g0/express/shipping/terms_condiitions/ 
international/ terms_conditions_of_carriage_bg_bg.pdf>. [19.02.2012]. За пратки транспортирани по 
суша. 
38 Общи условия на TNT за транспорт, т. 12. Достъпно на: <http://www.tnt.com/express/bg_bg/site/ 
terms_and_conditions.html>. [19.02.2013]. 
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 (b) 
Услуги и компонентиСити експрес

200539 
Сити 

експрес 
2012 

Спиди40 
2005 

Спиди 
2012 

Български пощи41 
2005 

Български  
пощи 201242 

Цена (София-
Мадрид, документи, 
0.300 кг.)43 – експрес/ 
обикновена/ 
икономична 

20евро/ ??/?? 113 лв. 
/NA/70.80 
лв. с вкл. 
ДДС44 

NA/ NA/ NA 86.00 лв.45/ 
NA/ 62.0646-
70.46 лв.47 
без ДДС 

33,90 лв. 45,96 лв. 

Време за доставка48 - 
експрес/обикновена/ 
икономична 

1-2/??/?? 1-2/NA/5-6 
дни 

NA/ NA/ NA 1-2/ NA /7-9 
дни 

3-4 раб. дни В рамките на 
следващия 
работен ден, 

след 
получаването 
им в страната.

Цена (София-Чикаго, 
колет, 15 кг.) – 
експрес/ обикновена/ 
икономична 

194 
евро/??/?? 

488,60 лв. с 
вкл. 

ДДС/NA/NA

NA/ NA/ NA 438.00 лв. 
без 

ДДС/NA/ 
NA 

262.60 лв. 262.60 лв. 

Време за доставка – 
експрес/ обикновена/ 
икономична 

5-7/??/?? 1-3 дни/ 
NA/NA 

NA/ NA/ NA 1-3 
дни/NA/NA

6-7 раб. дни 5 раб. дни без 
деня на 

изпращане 
Обемно тегло – 
коефициент 

NA 6000 NA/ NA/ NA 600049 NA 600050 

Покритие – 
обслужвани 
държави/ територии 

219 220 държави Гърция, 
Румъния, 
Турция 

200 
държави 

92 95 държави 

Вземане от адрес 
(вкл. в цената) 

ДА ДА с 
доплащане

ДА ДА НЕ ДА с 
доплащане 

Проследяване на 
движението в реално 
време 

ДА ДА ДА ДА НЕ ДА 

                                                            
39 Сити експрес. Достъпно на: <http://www.city-express.com/>. [12.02.2013]. 
40 Спиди АД. Достъпно на: <http://www.speedy.bg/>. [12.02.2013]. 
41 Български пощи ЕАД. Достъпно на: <http://www.bgpost.bg/?cid=110>. [12.02.2012]. 
42 Информацията се отнася за международните куриерски услуги EMS (Express Mail Service). 
43 Повечето от посочените цени са ориентировъчни, базирани на информацията, която клиентът 
въвежда, като се изчисляват по стандартната тарифа на фирмата. 
44 Допълнително се начислява и такса гориво, която се променя всеки месец. 
45 Достъпно на: <http://www.speedy.bg/files/tariffSpeedyWorldwideServices.pdf>. [09.02.2012]. 
Цените са без ДДС. Към тях се начислява такса гориво, която се актуализира на месечна база. 
Определя се в началото на всеки месец на база на публикувана от Лукойл цена на дребно на 
дизеловото гориво през последния ден на предходния месец. 
46 От офис на „Спиди” до врата на получател. 
47 От врата до врата. 
48 Транзитните времена са ориентировъчни или указаното време е статистическо (обичайното 
транзитно време до основните градове в посочените държави). Сроковете за доставка са в работни 
дни. Окончателното транзитно време може да варира в зависимост от часа на вземане на пратката, 
избраната услуга и характеристиките на пратката. 
49 1 куб. м.  се таксува като 166 кг. обемно тегло. Обемно тегло (кг) = височина (см) х ширина (см) 
х дължина (см): 6000. 
50 Размерите на EMS пратките не трябва да надвишават 1,5 м. на дължина и сборът от обиколката 
измерена не по дължината на колета да е до 3 м. 
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Доставка с фиксиран 
час 

НЕ НЕ НЕ ДА с 
доплащане51

НЕ ДА с 
доплащане 

Доставка в неработен 
ден 

НЕ НЕ Събота е 
работен ден 

Събота е 
работен ден

НЕ НЕ 

Опаковка, включена 
в цената 

НЕ НЕ Само за 
документи 

Само за 
документи

НЕ НЕ 

Цената на услугата 
може да се плати от 
◘ - изпращача; ○- 
получателя; ◊ - трето 
лице 

◘ ◘ ○ ◊, ако 
притежава 
клиентски 
номер 

◘  ○  ◊, ако 
има договор 
със „Спиди”

◘  ○  ◊, ако 
има договор 

със 
„Спиди” 

◘  ○ ◘   ◊ 

Застраховка – стока/ 
пропуснати ползи 

НЕ НЕ допълнително Вкл. в 
цената за 
обикновена 
в размер на 
10 евро/кг. 

и 
икономична 
пратка в 
размер до 

15 лв. 

НЕ НЕ 

Стандартно 
обезщетение 

520 евро Пълният 
размер на 
обявената 
стойност на 
пратката. За 
пратка без 
обявена 

стойност е в 
размер на 
стойността 

на 
куриерската 
услуга, но 
не повече от 

15 
(петнадесет) 

лева 

100 евро От 10052 до 
520 евро 

?? Действителната
стойност на 
нанесената 
щета, но не 

повече 30 СПТ 
пратка, 

съдържаща 
документи и 
130 СПТ. За 
пратка със 
стоково 

съдържание 
освен 

обезщетението 
се връщат и 

платените цени 
за услугата. 

Срок за рекламация 21 дни от 
приемането

7 дни след 
доставката 

В срок до 6 
мес. от 

приемането 

До 6 мес. В срок от 6 
месеца, считано 
от датата на 

В срок от 6 
месеца, 

считано от 

                                                            
51 Услугата „фиксиран час на доставката” се предлага само за пратки, които пътуват с експресна 
или икономична куриерска услуга и градски куриер за 1 и 2 дни и само за градове с офиси на 
„Спиди”. Фиксираният час може да бъде не по-рано от 10.30 часа и не по-късно от 17.30 часа (+/- 
10 мин.).  
52 За услугата DPD Express обезщетението е в размер на 20 евро за килограм в зависимост от курса 
на еврото, но не повече от 100 евро за пратка, при предоставяне на подходящо доказателство, 
удостоверяващо стойността на пратката. За услугата DPD Classic обезщетението е в размер на 10 
евро за килограм в зависимост от курса на еврото, но не повече от 520 евро за пратка, при 
предоставяне на подходящо доказателство, удостоверяващо стойността на пратката. 
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на пратката приемане на 
пратката 

датата на 
приемане на 
пратката. 

ЛЕГЕНДА:  
NA – Не се предлага 
?? – Няма информация 
◘ – Изпращач 
○ – Получател 
◊ – Трето лице 

Таблица 2 
SWOT анализ на избрани куриерски фирми, опериращи в България във връзка 

с предлаганите от тях условия за международни доставки 
Фирми Силни страни Слаби страни 

DHL 

Най-голямо покритие. 
Времето за доставка. 
Услугите „вземане от адрес”, „доставка в 
неработен ден” и „доставка с фиксиран 
час” не са включени в цената. 
Застраховка. 
Проследяване в реално време. 
Стандартно обезщетение. 
ДДС е включен в обявената цена. 
Цената може да се плати от изпращача, 
получателя или трето лице. 

Високи цени. 
Отсъстват обикновена и икономична 
услуга. 
Сравнително кратък срок за рекламации. 
Опаковката е включена в цената. 
Услугите „вземане от адрес”,  „доставка с 
фиксиран час” и „доставка в неработен 
ден” са с доплащане. 

TNT 

Услугите „доставка с фиксиран час” и 
„доставка в неработен ден” са без 
доплащане. 
Опаковката не е включена в цената. 
Голямо покритие. 
Проследяване в реално време. 
Стандартно обезщетение. 
Цената може да се плати от изпращача, 
получателя или трето лице. 

Сравнително високи цени. 
Отсъстват обикновена и икономична 
услуга. 
Услугата „вземане от адрес” е включена в 
цената. 
Времето за доставка. 
Сравнително кратък срок за рекламации.  
Застраховката. 
Обявените цени са без включен ДДС. 

„Сити 
експрес” 

Предлага икономична доставка. 
Времето за доставка.  
Услугата „вземане от адрес” не е 
включена в цената. 
Опаковката не е включена в цената. 
Голямо покритие. 
Проследяване в реално време. 
Стандартно обезщетение. 
Цената може да се плати от изпращача, 
получателя или трето лице. 
ДДС е включен в обявената цена. 

Най-кратък срок за рекламации. 
Отсъства обикновена услуга за Европа.  
Отсъстват обикновена и икономична 
услуга за САЩ. 
Обявените цени са без начислена такса 
гориво. 
Не предлагат доставка с фиксиран час и в 
неработен ден. 

„Спиди” 

Предлага експресна и икономична 
доставка за Европа. 
Услугата „доставка в неработен ден” е без 
доплащане за събота. 
Опаковката не е включена в цената за 
колети. 
Услугата „доставка с фиксиран час” не е 

Сравнително дълги срокове при 
икономичната доставка. 
Услугата „вземане от адрес” е включена в 
цената. 
Услугата „доставка с фиксиран час” е с 
доплащане. 
Опаковката е включена в цената за 
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включена в цената. 
Застраховка. 
Проследяване в реално време. 
Стандартно обезщетение. 
Цената може да се плати от изпращача, 
получателя или трето лице. 
Дълъг срок за рекламации. 

документи. 
Обявените цени са без ДДС и такса 
гориво. 
Отсъства обикновена услуга за Европа.  
Отсъстват обикновена и икономична 
услуга за САЩ. 

„Български 
пощи” 

Най-ниски цени. 
Услугите „вземане от адрес” и „доставка с 
фиксиран час” не са включени в цената. 
Опаковката не е включена в цената. 
Стандартно обезщетение. 
Дълъг срок за рекламации. 
Проследяване в реално време. 
 
 

Най-слабо покритие. 
Услугата „доставка с фиксиран час” е с 
доплащане. 
Цената не може да се плати от трето лице. 
Не предлага застраховка на пратките. 
Не извършва доставки в неработни дни. 

Фирми Възможности Заплахи 

DHL 

Редуциране на цените. 
Включване на обикновена и икономична 
услуга. 
Отпадане на доплащането на услугите 
„вземане от адрес”, „доставка с фиксиран 
час” и „доставка в неработен ден”. 
Оптимизиране на сроковете за 
рекламации. 
Изключване на опаковката от цената. 

Конкуренцията на пазара. 
Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 

TNT 

Редуциране на цените. 
Включване на обикновена и икономична 
услуга. 
Намаляване на времето за доставка. 
Оптимизиране на сроковете за 
рекламации. 
Изключване на услугата „вземане от 
адрес” от цената. 
Предлагане на застраховка. 
Включване на ДДС в обявените цени. 

Конкуренцията на пазара. 
Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 

„Сити 
експрес” 

Включване на обикновена доставка за 
Европа. 
Увеличаване на срока за рекламации. 
Включване на такса гориво в обявените 
цени. 
Предлагане на услугите „доставка с 
фиксиран час” и „доставка в неработен 
ден”. 

Конкуренцията на пазара. 
Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 

„Спиди” 

Изключване на услугата „вземане от 
адрес” от цената. 
Отпадане на доплащането за услугата 
„доставка с фиксиран час”.  
Оптимизиране на сроковете при 

Конкуренцията на пазара. 
Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
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икономичната доставка. 
Изключване от цената за документи на 
опаковката. 
Включване на ДДС и такса гориво в 
обявените цени. 
Предлагане на обикновена услуга за 
Европа.  

обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 

„Български 
пощи” 

Разширяване на покритието. 
Отпадане на доплащането за услугите 
„вземане от адрес” и „доставка с фиксиран 
час”. 
Предоставяне на възможност за заплащане 
на цената от трето лице. 
Предлагане на застраховка на пратките. 
Извършване на доставки в неработни дни. 

Конкуренцията на пазара. 
Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 

 
Таблица 3 

Сравнителна характеристика на предлаганите условия за вътрешни доставки 
от куриерски фирми, опериращи в България 

(a) 
Услуги и 
компоненти 

DHL 
2005 

DHL 
2012 

TNT 
2005 

TNT 
2012 

Цена (Варна-София, 
документи, 0,300 кг.) 
– експрес/ 
обикновена/ 
икономична 

3.50 лв. без 
ДДС/NA/NA 

11.28 лв. с вкл. 
ДДС53/NA/?? 

7.77 лв. /NA/NA 8.40 лв. без   
ДДС 54/NA/NA 

Време за доставка – 
експрес/ обикновена/ 
икономична 

1 ден/NA/NA 1 ден/NA/до 
определен брой 

дни 

1 ден/NA/NA 1ден/NA/NA 

Цена (София-Девин, 
колет, 15 кг.) – 
експрес/ обикновена/ 
икономична 

NA/NA/NA 79,24 лв. с вкл. 
ДДС55/NA/?? 

NA/NA/NA 42 лв.56/NA/NA 

Време за доставка – 
експрес/ обикновена/ 
икономична 

NA/NA/NA 2 дни/NA/ до 
определен брой 

дни 

NA/NA/NA 1ден/NA/NA 

Обемно тегло – 
коефициент 

6000 5000 NA 250 кг./куб. м. 

                                                            
53 Достъпно на: <http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en&originCCId=BG >. [15.02.2012]. DOMESTIC 
EXPRESS 10.44 + FUEL SURCHARGE 0.84 Ориентировъчна крайна цена = 11.28 лв. с ДДС. 
54 Достъпно на: <http://www.tnt.com/pricing/pricingRequest.do>. [15.02.2012]. 9:00 EXPRESS 23.40 
BGN 10:00 EXPRESS 18.40 BGN 12:00 EXPRESS 13.40 BGNEXPRESS 8.40 BGN. 
55 Достъпно на: <http://dct.dhl.com/input.jsp?langId=en&originCCId=BG>. [15.02.2012]. DOMESTIC 
EXPRESS 28.92 + REMOTE AREA SERVICE 48.00 + FUEL SURCHARGE 2.32 = Ориентировъчна 
крайна цена = 79.24 лв. с ДДС. 
56 Достъпно на:< http://www.tnt.com/pricing/pricingRequest.do>. [15.02.2012]. 9:00 EXPRESS 57.00 
BGN 10:00 EXPRESS 52.00 BGN 12:00 EXPRESS 47.00 BGN EXPRESS 42.00 BGN. 
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Застраховка – стока/ 
пропуснати ползи 

?? 1% от обявената 
стойност, но не 
по-малко от 20 

лв. 

НЕ С доплащане за 
колетни пратки и 

товари 

Вземане от адрес 
(вкл. в цената) 

ДА с доплащане 22 
лв. за отдалечени 

райони 
 

ДА с доплащане 
30 лв. за 

отдалечени 
райони 

ДА  ДА 

Проследяване на 
движението в реално 
време 

ДА ДА ДА ДА 

Доставка с фиксиран 
час 

НЕ ДА За някои 
градове 

ДА 

Доставка в 
неработен ден 

НЕ ДА в съботен ден 
с доплащане 10 

лв. 

С доплащане ДА 

Покритие До 230 населени 
места в страната 

До всички 
населени места в 

страната 

До всички 
населени места 
в страната 

До всички населени 
места в страната 

Опаковка, включена 
в цената 

НЕ ДА НЕ НЕ 

Цената на услугата 
може да се плати от 
◘ - изпращача; ○- 
получателя; ◊ - трето 
лице 

◘  ○  ◊ ◘  ○  ◊ ◘  ○ ◘  ○  ◊ 

Срок за рекламация До 30 дни от датата 
на предаване на 

пратката 

До 30 дни от 
датата на 

приемане на 
пратката 

До 21 дни след 
доставката 

До 21 дни след 
доставката 

Стандартно 
обезщетение 

20$/кг. за въздушни 
пратки и 10 $/кг. за 
сухопътни пратки, но 
не повече от 100$ 

25$/кг. и 12$/ кг. Според 
международните 

конвенции 

Според 
международните 

конвенции като % от 
стойността, но не по-

малко от 20 лв. 
 

(b) 
Услуги и 
компоненти 

Сити 
експрес 

2005 

Сити експрес 
2012 

Спиди 
2005 

Спиди 
2012 

Български 
пощи 
2005 

Български 
пощи 
201257 

Цена (Варна-
София, 
документи, 0.300 
кг.) – експрес/ 
обикновена/ 
икономична 

2.80 лв. 
/NA/1,96 

лв. 

5.70 лв. с вкл. 
ДДС/NA/NA 

4.50 лв./NA/ 
3.42 лв. 

6.77 лв. 
/NA/5.28 лв. с 

ДДС 

4.50 лв.  4.30 лв.  

Време за 
доставка – 
експрес/ 

1 ден/NA/1-
2 дни 

1ден/NA/NA 1/NA/ 2 дни 1/NA/ 2 дни 1 ден 1 ден 

                                                            
57 Информация се отнася за вътрешната куриерска услуга – Булпост (Bulpost). 
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обикновена/ 
икономична 
Цена (София-
Девин, колет, 15 
кг.) – експрес/ 
обикновена/ 
икономична 

NA/NA/NA 20.40 
лв./NA/NA 

NA/NA/NA 25.79 
/NA/20.88 лв. 

с ДДС 

13.50 лв. 13.00 лв.  

Време за 
доставка – 
експрес/ 
обикновена/ 
икономична 

NA/NA/NA 1-3 дни/NA/NA NA/NA/NA 1/NA/2 дни NA 1 ден 

Обемно тегло – 
коефициент 

6000  6000 1 куб. м. на 
100 кг. 

6000 NA 6000 

Застраховка – 
стока/ 
пропуснати 
ползи 

НЕ допълнително58 допълнително допълнително НЕ НЕ59 

Вземане от адрес 
(вкл. в цената) 

ДА ДА с 
доплащане 1.80 
лв. с ДДС60 

ДА ДА НЕ ДА с 
доплащане 

0.50 лв. 
а 5 6 7 8 9 10 
Проследяване на 
движението в 
реално време 

НЕ ДА ДА ДА НЕ ДА 

Доставка с 
фиксиран час 

ДА – 2 лв. 
надбавка 

ДА с 
доплащане 2.40 

лв. 

НЕ ДА с 
доплащане 

НЕ ДА с 
доплащане 1 

лв. 
Доставка в 
неработен ден 

ДА – 2 лв. 
надбавка 

ДА с 
доплащане 2.40 

лв. 

Събота е 
работен ден 

Събота е 
работен ден 

НЕ НЕ 

Покритие До всички 
населени 
места в 
страната 

До всички 
населени места 
в страната 

Всички 
населени 
места 

Всички 
населени 
места 

120 
населени 
места в 
страната 

122 
населени 
места в 
страната 

Опаковка, 
включена в 
цената 

НЕ НЕ НЕ Само за 
документи 

НЕ НЕ 

Цената на 
услугата може 
да се плати от ◘ 
- изпращача; ○- 
получателя; ◊ - 
трето лице 

◘  ○  ◊ ◘  ○  ◊ ◘  ○ ◘  ○ ◊ ◘ ○ ◘ ○ 

Срок за 30 раб. дни В срок до 6 7 дни след В срок от 6 До 6 В срок от 6 

                                                            
58 По желание на изпращача, „Сити експрес” извършва  допълнителна куриерска услуга „обявена 
стойност”, за която се дължи допълнителна сума в размер на  0.2% от обявената стойност на 
пратката. 
59 Допълнително към цената за теглото може да се заплати и 0.8% от размера на обявената 
стойност с максимален размер до 3000 лв. 
60 За клиенти без клиентски номер. За клиенти с клиентски номер – безплатно. 
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рекламация след 
приемането

месеца от 
приемането на 

пратката 

доставката месеца, 
считано от 
датата на 

приемане на 
пратката 

месеца месеца, 
считано от 
датата на 

приемане на 
пратката 

Стандартно 
обезщетение 

15 лв. Пълният 
размер на 
обявената 
стойност на 
пратката. За 
пратка без 
обявена 

стойност е в 
размер на 

стойността на 
куриерската 
услуга, но не 
повече от 15 
(петнадесет) 

лв. 

  15 лв. + 
връщане н 
парите за 
транспорт    

 

15 лв.        36 лв. От 6 до 36 
лв.61 

Действител-
ната 

стойност на 
нанесената 
щета, но не 
повече от 
размера на 
обявената 
стойност и 
платените 
цени за 
услугите 

ЛЕГЕНДА:  
NA – Не се предлага 
?? – Няма информация 
◘ – Изпращач 
○ – Получател 
◊ – Трето лице 

Таблица 7 
SWOT анализ на избрани куриерски фирми, опериращи в България 

във връзка с предлаганите от тях условия за вътрешни доставки 
Фирми Силни страни Слаби страни 

DHL 

Пълно покритие. 
Времето за доставка. 
Застраховка. 
Услугите „вземане от адрес” и „доставка в 
неработен ден” не са включени в цената. 
Проследяване на движението в реално 
време. 
Цената може да се плати от изпращача, 
получателя или трето лице. 
Стандартно обезщетение. 
Цената е с включен ДДС. 

Най-високи цени. 
Отсъстват обикновена и икономична 
услуга. 
Услугите „вземане от адрес” и „доставка в 
неработен ден” са с доплащане. 
Опаковката е включена в цената. 
Сравнително кратък срок за рекламации. 

TNT 

Пълно покритие. 
Времето за доставка. 
Услугите „доставка с фиксиран час” и 
„доставка в неработен ден” са без 
доплащане. 
Опаковката не е включена в цената. 
Проследяване на движението в реално 

Отсъстват обикновена и икономична 
услуга. 
Липсва застраховка. 
Услугата „вземане от адрес” е включена в 
цената. 
Сравнително кратък срок за рекламации. 
Цената е без включен ДДС. 

                                                            
61 За пратка без обявена стойност, се заплаща обезщетение 6 лв. за пратка, съдържаща документи и 
36 лв. за пратка, съдържаща други предмети. 
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време. 
Цената може да се плати от изпращача, 
получателя или трето лице. 
Стандартно обезщетение. 

„Сити 
експрес” 

Пълно покритие. 
Предлага икономична услуга. 
Времето за доставка до големите населени 
места. 
Опаковката не е включена в цената. 
Цените са с включен ДДС. 
Проследяване на движението в реално 
време. 
Цената може да се плати от изпращача, 
получателя или трето лице. 
Стандартно обезщетение. 

Отсъства предлагане на обикновена 
услуга. 
Липсва застраховка. 
Услугите „вземане от адрес”,  „доставка с 
фиксиран час” и „доставка в неработен 
ден” са с доплащане. 
Твърде кратък срок за рекламации. 
Времето за доставка до малките населени 
места. 
 

„Спиди” 

Пълно покритие. 
Времето за доставка. 
Предлага икономична доставка. 
Доставката с фиксиран час не е включена в 
цената. 
Застраховка. 
Доставка в събота. 
Опаковката на колет не е включена в 
цената. 
Цените са с включен ДДС. 
Проследяване на движението в реално 
време. 
Цената може да се плати от изпращача, 
получателя или трето лице. 
Стандартно обезщетение. 
Дълъг срок за рекламации. 

Отсъства предлагане на обикновена 
услуга. 
Услугата „вземане от адрес” е включена в 
цената. 
Доставката с фиксиран час е с доплащане. 
Опаковката на документи е включена в 
цената. 
Ниско стандартно обезщетение. 
Отсъства предлагане на  услугата 
„доставка в неработен ден” в други 
празнични дни, освен в събота. 
 

„Български 
пощи” 

Най-ниски цени в дългосрочен план. 
Доставка с фиксиран час. 
Опаковката не е включена в цената. 
Дълъг срок за рекламации. 
Услугата „вземане от адрес” не е включена 
в цената. 
Проследяване на движението в реално 
време. 
Стандартно обезщетение. 

Няма пълно покритие. 
Цената на услугата не може да се плати от 
трето лице. 
Не предлага застраховка. 
Не извършва доставки в неработни дни. 
Доставката с фиксиран час е срещу 
допълнително заплащане. 

Фирми Възможности Заплахи 

DHL 

Редуциране на цените. 
Включване на обикновена и икономична 
услуга. 
Услугите „вземане от адрес” и „доставка в 
неработен ден” без доплащане. 
Изключване на опаковката от цената. 
Увеличаване на срока за рекламации. 

Конкуренцията на пазара. 
Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 

TNT Включване на обикновена и икономична Конкуренцията на пазара. 
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услуга. 
Увеличаване на срока за рекламации.  
Застраховка. 
Изключване на услугата „вземане от адрес” 
от цената. 
Обявяване на цените с включен ДДС. 

Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 

„Сити 
експрес” 

Застраховка. 
Услугите „вземане от адрес”,  „доставка с 
фиксиран час” и „доставка в неработен 
ден” без доплащане. 
Увеличаване на срока за рекламации. 
Намаляване на времето за доставка до 
малките населени места. 
Предлагане на обикновена услуга. 

Конкуренцията на пазара. 
Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 

„Спиди” 

Изключване на услугата „вземане от адрес” 
от цената. 
Доставката с фиксиран час без доплащане. 
Предлагане на  услугата „доставка в 
неработен ден” не само в събота. 
Изключване на опаковката на документи от 
цената. 
Оптимизиране на срока за рекламации. 
Завишаване на стандартното обезщетение. 
Предлагане на обикновена услуга. 

Конкуренцията на пазара. 
Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 
 

„Български 
пощи” 

Пълно покритие. 
Възможност цената на услугата да се плати 
от трето лице. 
Оптимизиране на срока за рекламации. 
Предлагане на застраховка. 
Извършване на доставки в неработни дни. 
Доставката с фиксиран час без 
допълнително заплащане. 

Конкуренцията на пазара. 
Цените на горивата. 
Политически и икономически фактори на 
външната среда – кризи, стачки и пр. 
Природни и климатични форсмажорни 
обстоятелства. 
Човешки грешки. 
Техническа неизправност на превозните 
средства. 
Други. 
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SUMMARIES 

 
Jordan Jordanov 
Marco Valentini 

STOCK MARKET INDICES AND SENTIMENT INDICATORS: 
CORRELATIONS AND CAUSALITY 

This paper focuses on the possible causal relationships between the stock market indices and a 
set of sentiment indicators in seven European Union countries. The results are not univocal. In 
some countries, the local stock index seems to behave as a leading indicator with reference to 
most sentiment indicators, while in others the causal nexus seems to be reversed. 
JEL: E44; G12; G14 
 
 
Todor Krastevich 

USING PREDICTIVE MODELING TO IMPROVE DIRECT 
MARKETING PERFORMANCE 

Customer acquisition, retention, churns and winback are not new marketing paradigms. Its 
implementation in terms of FMCG markets and low brand switching barriers is still 
challenging. In many economic sectors recording, storage and use of marketing data bases 
with records identifying market players and their behavior is an essential and integral part of 
business operations. This study attempts to provide a comparative analysis of classification 
models and predictive techniques for extracting knowledge from customer databases and 
opportunities for planning direct marketing campaigns, in particular, by selecting the 
"optimal" list of target customers based on direct marketing response models. 
JEL: M31, C52, C53 
 
 
Evgeni Stanimirov 
Vladimir Jechev 

CONSUMER ORIENTATION AS A FACTOR FOR SATISFYING 
THE CLIENTS 

Companies with consumer orientation have the opportunity to easier recognize and satisfy the 
needs of their clients, which combined with a correct offer is a premise for ensuring a desired 
level of client satisfaction. From the point of view of the business, it is important to determine 
the consumer orientation, the way it can be measured, and is it justified for the companies to 
strive to satisfy their clients. The multi-layer character of the consumer orientation requires its 
conceptualization and operationalisation in the concrete context for a correct measuring of its 
effect on the client satisfaction. A specific focus in the paper is the considering of the opinion 
of the managers and employees regarding the consumer orientation and client satisfaction. On 
this basis the paper studies the presence, direction and strength of impact between these 
constructs.  
JEL: M31; M21 
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Georgi Kirov 
Yuliyan Velkov 

FUZZY MODEL FOR EVALUATION AND ANALYSIS OF SHORT-
TERM FINANCIAL ASPECTS OF THE ENTERPRISE 

A fuzzy model is proposed for evaluation and analysis of short-term financial aspects of an 
enterprise. By using the instruments of intelligent technologies, a large number of key 
characteristics of the financial state are evaluated, resulting in a complex assessment based on 
expert knowledge. This way, some major shortcomings of the traditional analysis 
methodology can be overcome. The complexity of the financial state view is improved and a 
larger scale foundation for factorial analysis is created. With the help of modeling and 
simulation tools, a proof-of-concept example is developed. The received results are analyzed 
and interpreted. 
JEL: M41; C13 
 
 
Donka Zhelyazkova 

COMPARATIVE STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF THE 
COURIER COMPANIES OPERATING IN BULGARIA 

Theoretical concepts discussed in present paper concerns on the nature of courier services and 
combinations of various additional components that can meet the demands and requirements 
of customers. Drawn are some specifics that apply to courier services, also there are described 
principles governing a modern system of customer service and we systematize the terms of 
delivery that can be used in forming the comparative characteristic of courier companies 
operating on a particular market.  
In the research part there has been conducted analysis of the non-universal postal services 
(NPU) in Bulgaria, the study traced their status in comparative perspective as characteristics 
of the proposed conditions for international and domestic supply of selected courier 
companies operating in our country.  
On this basis, are located several numbers of problems that accompany the provision of 
courier services in Bulgaria and allege some recommendations to improve the quality of 
customer service.  
JEL: L87 
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