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Резюме: Поставят се проблемът и нуждата от алтернативен (наречен 

още диагонален) подход в процеса на развитие на регионите и по-специално на 
техните бизнессфери. В този план първо се изяснява обекта на изследване – 
региона и неговата бизнесфера. Търси  се отговор на въпроси: как регионите да 
последните да се трансформират в бизнесмрежи, които да станат  опора на тях-
ното цялостно (холистично) развитиe; как да се използват постиженията на мега-
технологическата революция на ХХІ век в процеса на тяхното модернизиране.  

Представя се модели за организиране на инициативи за регио-
нални/селищни бизнес промени. 

Ключови думи:  бизнесмрежа на региона/селището; визия, ВиСтратПлан; 
холистичен подход; омнитехнологическа  революция, национална бизнессфера. 

JEL: R11. 

 
 

Въведение 
 
 Тезата на настоящата статия е, че лансираната и актуална 

концепция за „региони в растеж”  не може да се реализира без холис-
тична визия и холистичен подход. 

Eдин от  свръхприоритетните проблеми на регионите
1
 е разви-

тие на техния бизнес чрез  създаване на техни бизнес мрежи.  С това 

                                                           
1
 Под това понятие в статията се разбират както макро-(планови)  регио-

ни, така административни (областни)  планови региони, съсредоточие от селища, 
съседни селища и др. 
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може да се  преодолее свръхразвитието на едни и необръщането на 
внимание за дълги периоди на други. Получилите се  дисбаланси в 
развитието на регионите вече породиха и явления като емиграция, 
обезлюдяване на много градове и села и много други. Последните 
години показаха, че бизнесът на регионите е оставен  на самотек, на 
не дотам обосновани и целенасочени собствени бизнесинициативи, на 
ненаучен подход, с една дума – без мащабни, стратегически и дългос-
рочни визии. В определени случаи и до  неспособност да се използват 
разполагаемите местни ресурси и технологически дадености, струк-
тури и инфраструктура и природен и антропогенен потенциал. 

Една от причините за нерационално развитие на адекватна 
бизнесмрежа на регионите е недостиг на критична маса от модерно и 
перспективно мислещи националноотговорни институции, местни уп-
равленски органи, ангажирани учени, стратези и организации на граж-
данското общество (ОГО). В много случаи всички те действат разно-
посочно на принципа на пробите и грешките. 

В подпомагащи европейски програми и фондове се поставят 
акценти върху развитие на определени селища

2
. Макар и декларирана 

като интегрирана и с насоченост към регионалното развитие, Опера-
тивна програма „Региони в растеж”  се  цели основно към определени 
селища, но не и към бизнеса на регионите  като цяло.   

Липсата на  парадигма за рационална и устойчива регионална 
бизнесструктура провокира към формулиране на тактически цели и 
стремежи към получаване на непосредствени ефекти. Държавните 
органи и регионални/селищни власти  са насочени към незабавни ре-
зултати. Те правят само собствените си маркетингови и популистки 
политики, без да се вземат под внимание далечни последици от опре-
делени действия и бездействия. Бизнессферите на регионите  се ос-
тавят на импровизации от политически сили с техните тесни интереси.  

 

                                                           
2
 Визира  се  Оперативна програма „Региони в растеж”,  която обхваща 

периода 2016 – 2020 година.  Нейните акценти са енергийната ефективност и 
създаване на опорни центрове в периферните райони. Други документи, 
разглеждани като опорни точки са Националният полицентричен модел за 
развитие, формулиран от Националната концепция за пространствено развитие 
2013-2025 г. и др. 
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1. Концепция за  бизнессферата/мрежата на региона 
 

   В терминологичен план бизнессферата на регионите е част 
от Националната бизнессфера/мрежа. Един обобщен концептуален 
модел на Националната бизнессфера/мрежа в териториален план има 
следната конфигурация – Схема 1. 
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Схема 1. Концепция за Националната бизнесмрежа  
в регионален план  
           
  Холистичният подход към един регион, разглеждан като обект 

на развитие, може да се представи по следния начин – Схема 2. 
   В центъра на региона стои неговата бизнессфера (БС). Тя  е 

обособен негов компонент и гръбнак. Една мрежа на регионалния 
бизнес има структуроопределящи и структурообслужващи възли и 
връзки. Стратегически възли на региона са регионалните бизнес-ком-
плекси, кластъри, бизнесорганизации и др. В тези рамки техни ос-
новни възли са отделни безнесорганизации с и без обособени  бизне-
сединици,  различни  бизнесформирования – всички те са  с обща или 
обособена инфраструктура, надстройка и инфоструктура. 
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Схема 2. Холистичен подход към обхвата 
на региона/селището 
 
Визуалният  модел на бизнесмрежата на региона има следната 

конфигурация – Схема 3.  
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Проблемът, обект на холистично мислене, е, стратегическите 
органи да  следват траекторията: ОТ Формирана  регионална бизнес-
сфера (съществуваща съвкупност от различни бизнесдейности и ор-
ганизации)  КЪМ Създаване на Регионална бизнесмрежа (съставена 
от бизнесформирования – нейни възли, които като цяло да се обеди-
нят от идеята да използват местния природен и антропогенен потен-
циал и да осигурят умерено благосъстояние на техните жители. Като 
гръбнак на регионите, бизнессферата осигурява тяхното устойчиво 
съществуване, функциониране и развитие.   

Съчетаното и еднопосочно развитие на Националната бизнес-
сфера зависи от намиране на най-добрата комбинация между фак-
тори и взаимоотношение, някои от които са отразени  в Схема 4. 
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Схема 4. Система от предпоставки за развитие 
на Националната бизнессфера 
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2. Концепция за регионалното диагонално  
бизнесразвитие 

 
Понастоящем основополагащите насоки и ориентири за регио-

нално развитие – концепции и оперативни програми
3
  – не   са  ба-

лансирани.  В подготвените на тяхна основа документи акцентите  се 
поставят върху описанието на сегашното  състояние на обекта (тери-
торията на страната), върху различни констатации, върху събрана и 
систематизирана информация и факти, но не и върху сериозно про-
никване в бъдещето, върху футуризиране на мисленето, върху цялос-
тна визия. Именно те впоследствие могат да послужат  за определяне 
на реално необходими  проекции и проекти. В тях се споменава интег-
ралният подход, но не се пояснява как той да се прилага и не се пред-
лага негов работен модел. В този смисъл се акцентира върху развити-
ето на регионите/селищата, но не и тяхната основа – бизнессферата 
им.  Целта е да се намери баланс между разполагаеми регионални 
ресурси/потенциал/ и полезното използване на тези ресурси за подоб-
ряване живота на местното население. 

 Парадигмата на регионалното развитие включва управление 
на няколко взаимообуславящи се и взаимозависими процеса:   

  Регионализация  (с акцент върху балансираното и устой-
чиво развитие на регионите и то не само на неразвитите). 

+ Диагонализация (с  акцент върху създаване на регионални 
бизнесмрежи, върху интегриране на бизнесдейности с цел постигане 
на синергия от комбинирано използване потенциала на определени 
територии). Процесът диагонализация е нов тип стратегическо мис-
лене и действие. 

+ Неотехнологизация – този процес ориентира към перспек-
тивните постижения на мегатехнологическата революция на ХХІ 
век (ТРХХІ), основана на  дигитални и енергоспестяващи техноло-
гии, на  нови принципи и подходи в бизнеса и производството, на въ-
зобновяеми енергийни ресурси.  

                                                           
3
 Имат се предвид документите „Национална концепцията за простран-

ственото развитие” и Оперативна програма „Региони в растеж”. 
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Диагоналният подход означава търсене на неконвенционални 
решения, правене на положителни системни обратни завои (U-turns). 
Той ревизира системното (регионалното) развитие, гледа го от раз-
лична гледна точка. 

Концепцията за регионално диагонално развитие е свързана 
със замислянето и осъществяването на завой и дори на обратен завой 
(U-turn) (Yankov, 2015). То  има за основа парадигмата на рацио-
налната и устойчива икономика (Янков, Н., 2009, 2011). На свой  
ред тя следва максимата „обратно към основите на икономиката”. 
Това е  връщане към природата и здравия разум, но с помощта на 
ориентирани към бъдещето мислене и нови технологии, принципи, 
инструменти. Една гледаща към бъдещето  рационална и устойчива 
икономика трябва да се  свърже с Футуроориентирана  парадигма на 
рационално и устойчиво регионално и трансрегионално   развитие 
(ФОПРУРР). Считаме, че тя се основава на закон, чиято формулиров-
ка звучи така:  

„Зад всеки важен за развитието на общество (регио-
на/селището) конвенционален бизнеспроект,  може да има ал-
тернативен, който  притежава  по-високи степени на опазва-
нето на природата и е с по-рационални решения и реални пол-
зи“.  (Янков, Н., 2011). 

 
Считаме, че този закон е валиден както за националната биз-

нессфера, така и за отделни регионални бизнессмрежи и формирова-
ния. Съобразяването с него налага, всеки регион и неговите бизнес-
формирования активно да се включат в намиране на възможности за 
рационализиране на техните усилия и разходи, а също и да търсят 
алтернативи за промяна на съществуващите структури и дори да пла-
нират и правят обратни завои. 

ФОПРУРР е ориентир за преструктуриране и за очертаване  на 
по-рационална инвестиционна политика. В този контекст някои от  ли-
ниите, които очертават рамките на бизнесстратегията на региона, са: 

 Заинтересованите страни да бъдат активни в усилията си  
да  привличат чужди инвестиции, като си дават сметка за техния ха-
рактер, а не да осигуряват бизнесразвитие на всяка цена!  
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 Всяка  мрежа на регионалния бизнес има множество въз-

можности за намаляване на щетите върху природата и обществото. 

От това произтича стремежът да се балансира търсенето  и   намира-

нето на инвестиции с  усилията да се запази качеството на природ-

ната среда, с  осигуряване на  работни места за местното население, 

със спиране обезлюдяването на много региони. И оттук – повишаване 

на тяхната вътрешна и външна сигурност и устойчивост. 

 Осъзнаване, че крайният бенефициент е населението,  а не 

и  икономическите и политическите  елити. 

Диагоналността е алтернативен поглед и идея за регионално 

развитие, привличане  и стимулиране на  интелигентни инвеститори, 

за създаване на различни стратегически идеи и модели. От друга 

страна, тя се свързва с (и води до) получаване на  синергичен ефект.   

Един резултат от  диагонализацията на мисленето и действи-

ето в регионален план  може да бъде създаване на  модерни бизнес-

формирования с повишен производствен и пазарен потенциал;  фор-

миране на интегрирани екипи от специалисти, мениджъри – стратези, 

вътрешни и външни предприемачи и т.н.  

Предпоставки и платформа за диагонално развитие са пара-

дигмата за устойчива икономика (ФОПРУРР), ТРХХІ и  съчетаната 

държавна и местна инициатива.  

Регионалните системи имат основни  опции (направления, оси) 

в своето развитие – вертикален, хоризонтален и диагонален.  Във 

всеки вариант има много разклонения (полюси). Визуално идеята за 

основните оси на развитието е показана в  Схема 5 (Вж. Схема 5).  

Убедени сме, че към очертаните оси трябва да се подхожда 

цялостно (холистичен подход), но акцентът в преходни и критически 

периоди като настоящия следва да се постави върху диагоналното 

развитие. В този план считаме, че заедно с конвенционалното верти-

кално и хоризонтално развитие промените в бизнесмрежите на един 

регион могат да се движат  по една неконвенционална (диагонална) ос 

(Yankov, 2015).  
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Нови начини за интегриране на различни системи – бизнесмрежи, клъстери; 

Интегрира нови възли в бизнесмрежи, които опазват околната среда; Стимулиране на 

интелигентно предприемачество; Промяна на модела на мислене; Търси 

неконвенционалните начини за спестяване на ресурси  и др. 

   Заемане на повече територии с 

бизнесдейности за сметка на агросферата, 

компонентите на природната среда и 

екосистемите 

 

Проек-

ции във 

футуро-

прост-

ранст-

вото 

Бизнеснадст-
ройка 
Бизнесструктури 
Бизнесинф-
раструктура 
Бизнесинфо-
структура 

          ХОРИЗОНТАЛНА ОС НА РАЗВИТИЕ 

 

Визия  

ДИАГОНАЛНА ОС НА 

РАЗВИТИЕ 

 

2 

Регион
/сели-

ще 

 
 
Схема 5. Оси на регионалното бизнесразвитие 
 
В настоящия период диагоналната ос, разглеждана като  ос-

нова на   парадигмата  ФОПРУРР, става стратегически приоритет и е 
императивно, тя да се  превърне във водеща. 

В национален план (бизнессферата на страната) диагоналното 
развитие изисква съчетаване на вертикалното (секторното, приори-
тетни сектори) с хоризонталното (планови региони, региони, общини, 
чувствителни територии и др. 

В регионален план диагоналното развитие  е предпоставка за 
създаване на условия  за нормален бизнес и за създаване на инова-
ционни комплекси. Впоследствие на свой ред те се  превръщат в биз-
несатрактори,  генерират нови инвестиции и бизнессистеми и  хъбове 
за производство, свързани с  ТРХХІ.  

Обекти на регионално диагонално бизнесразвитие  са: 
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 положително променяне на съществуващите бизнесорга-
низации  (или  точкови – едно предприятие,  или съсредоточия от ня-
колко предприятия; 

 развитие на връзки между предприятия в региона – свър-
зването им с цел съвместното и комплексно използване на местни ре-
сурси, потенциали и  дадености; 

 създаване на бизнессъсредоточия – на една географска 
локация (площадка). Те изискват обща инфраструктура, инфострукту-
ра и надстройка. 

Ние считаме,  че моделът на развитие в XXI век следва да  се 
основава на парадигмата на развитие по диагоналната ос. Диагонал-
ното измерение дава насоки, които биха могли да улеснят мисленето 
и усилията на икономистите,  учените, мениджърите и т.н. В тази по-
сока е водеща идеята да се започне от  диагоналното  (латералното) 
мислене и проектиране и след това да се определят необходимите 
действия в хоризонтална и вертикална посока.  

 
 

3. Холистичен подход към развитие  бизнесмрежата 
на регионите 

 
Холистичната концепция за регионите  е  старт за  проектиране 

на нейното развитие като цяло и на отделни нейни компоненти. Хо-
листичният (свръх) подход (обхващането на цялото) включва: 

  От една страна, системно, диагонално, проспективно (футу-
ристично) мислене. 

 От друга – подходи като системния, мрежовия (Янков, Н., 
2002), визионерско-проектния, футурологичния, кластърния  (Янков, 
Н., 2007) и др. 

 Концептуално очертаване на големи траектории и след това  
движение по тях). 

В проблематиката на регионалното диагонално развитие могат 
да се очертаят следните  траектории – Таблица 1. 
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Таблица 1.  
Траектории на развитие на бизнесмрежите на региона 

 
ОТ 

(едно настоящо 
състояние 

КЪМ 
(едно следващо, 

междинно състояние 

ДО 
(едно финално състояние) 

Разнопосочни действия  
(постигане на някакво 
развитие на регионите по 
традиционните оси) 

Визия за диагонално – 
вертикално- хоризон-
тално  развитие       

Следване на създаден футу-
ромодел на реги-
она/селището; 
Създаване на неконвенцио-
нални визии, които да се 
използват за активно и целе-
насочено търсене на възмож-
ности и инициативи за разви-
тие на регионалната бизнесм-
режа; Формиране на бизнесм-
режи на региона. 

Изолирани проекции на 
регионалните структури 
във футуропространст-
вото Случайно, импрови-
зирано  развитие по тра-
диционните оси    
Термитен подход  

Визионерско-проектен 
подход на национално 
равнище и на равнище 
на отделен регион 

 
С визионерско-проектния  подход се цели създаването на  ви-

зия за региона/селището и преди всичко за тяхната основа – бизнесм-
режата. С негова помощ се създават проспективни документи, които 
засягат различни териториални равнища. Това са:  

 * Макровизия на развитието на Националната бизнесмрежа. 
 * Визия на развитие на отделни региони – планови, админист-

ративни (и респективно за техните бизнессфери/бизнес-мрежи).  

 Визия за развитие на общини/селища (респективно за тех-
ните бизнессфери/бизнесмрежи).  

 Визия на отделното селище (напр. превръщането му в 
метаград (Янков, Н., 2013). 

 Визия за развитие на обособени бизнесформирования – 
кластъри, технологически зони, индустриални площадки, индустри-
ални паркове (респективно за техните бизнессфери/ бизнесмрежи). 

 Макровизията  за развитие на икономиката според Българс-
ката инвестиционна агенция е нейното превръщане във високотехно-
логичен хъб, който да  свързва Запада с Изтока. (Радев, С. 2016). Тази 
идея  не е прецизна, тя звучи декларативно, неясно, пожелателно. В 
тази посока липсва отговор на основни въпроси – как и кога да стане 
това.  
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  Необходима е макровизия за развитие на регионите, а не кон-
статиране постфактум на проблеми и след това насочване на инвес-
тиции към критически региони.  Направената дотук констатация е  ва-
лидна и за техните бизнессфери.       

   Промяната на бизнесмрежата на региона предполага  задъл-
жително използване на комбинацията на подходи „отгоре-надолу“ и 
„отдолу-нагоре“. Подходът на „отгоре-надолу“ улеснява изготвяне на 
документи като визии, стратегии, проекти (Yankov, N. 2009). Подходът 
„отдолу-нагоре“ предполага различни инициативи и предприемаческо 
мислене на различни заинтересовани страни, за да се стартира по-
балансирано развитие на регионалната структура на страната.  Съз-
даването на визия следва да отговори на въпроса, какво може и 
трябва да бъде бъдещето, ако постиженията на Технологическата 
революция на ХХІ (първа четвърт – ТРХХІ се използват за постигане 
на устойчиви региони. В практически план е възможно ветрилото на 
опции за развитие бизнесмрежата на региона да има следната конфи-
гурация – Схема 6. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ФУТУРОМОДЕЛ 
НА БИЗНЕС-

МРЕЖАТА НА 

РЕГИОНА 

Отсъствие на визия  

Конвенционална визия  

Неконвенцион-

ална (холистична) 

визия  

 Идеи и 
действия 

за 
разпола-
гане в ки-
берпрост-
ранството 

на 
региона 

вертикал
но 

Идеи и действия за разпола-

гане в физическото вертикал-

но и хоризонтално и прост-

ранство 

ФУ-

ТУРО

ПРО-

СТР-

АН-

СТВО 

 
 

Р 
Е 
Г 
И 
О 

Н 

 
 

Схема 6. Вариантни визии за регионалната бизнессфера 
      
Една обобщаваща „карта” на опциите за развитие на регионите 

и за оценяване на вече създадената негова визия е представена в 
Схема 7: 
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Опции за развитие 
на бизнесмрежата 

на региона 

Акценти във визиите за регионално 
бизнесразвитие 

Развитие на основа на кон-
венционални подходи и тех-
нологии 

Реактивно развитие – изостава 
от трендовете на  (ТРХХІ) 

От гледна точка на 
региона 

Вътрешно, Външно и меж-
дурегионално развитие 

Липсват големи  и стратеги-
чески идеи за развитие  

От гледна точка 
на „пространсво-
то” 

Подобрен имидж като биз-
несдестинация 

Линейно бизнесразвитие – 
подобряване на съществува-
щите бизнесструктури 

 
Схема 7. Ориентиране на документи за регионално 
бизнесразвитие 
 
Тази „карта” може да се използва за определяне типа на раз-

витие, за инициативността и активността на анжажираните в този про-
цес и за резултатите от него. 

Използването на  футуроподхода свързваме с: футуризиране 
на мисленето (Siegel, 1999), с визионерско-проектния подход и  ба-
лансиране на два негови свързани компонента - екзосистемният и 
ендосистемният. С eндосистмния  подход  изследователите и ме-
ниджърите се насочват към региона – обект на въздействия (разви-
тие),  но те не  излизат от един очертан от тях кръг (граници), стоят в 
него. В крайна сметка се придобива  аспектен („секторен”) поглед. С 
екзосистемния подход се излиза извън границите на региона – 
обект на изследване и развитие (модерният израз е „излизане от кути-
ята” – get out of the box). Чрез него обектът не само се обхваща 
изцяло, но се „вижда” и  осмисля неговата комплексна околна среда.   

 Диагоналното мислене в процеса на регионално развитие е, 
вместо термитния подход да се използва целеви, визионерско-проек-
тен подход (Янков, Н., 2011). Това означава да се следва  траектори-
ята ОТ Създаване на целева инициативна трупа КЪМ Съвместно раз-
работена и споделена визия (футуромодел, концепция)  ДО съучасти-
ето на много страни към нейното постигане. Този проактивен подход 
се обляга на метода, който наименоваме ВиСтраПлан  (ViStraPlan). 
Визуалното представяне на неговата концептуална мрежа е напра-
вено в  Схема 8.  
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Проекти 

ПОЛЗВАТЕЛИ НА 

МРЕЖАТА НА 

РЕГИОНА 

Проекти 

Визионерство в 

развитието на региона 

Визия СТРАТЕГИЯ 

 

ПЛАН 

Метод ВиСтраПлан 

ViStraPlan 

Концепции/ 
Проекти за БМР 

РЕАЛИЗАТОРИ НА 

БИЗНЕСМРЕЖАТА НА 

РЕГИОНА 

МАРКЕТИНГ НА 

КОНЦЕПЦИИИ/ПРО-

ЕКТИ ЗА БМР Цели 

 
 

Схема 8. Визуализация на метода ВиСтраПлан 
 
Изтеглянето на веригата Регион-Визия-План зависи от струк-

турата на визията, от нейния обхват, от нейното проникване в бъде-
щето и от интелигентното установяване потребностите на реги-
она/селището. Един  обобщен модел на визията за региона  обхваща 
най-малко  компонентите, представени в  Схема 9.  

 
 
 
 

 
ВЕР- 
ТИ- 
КА- 
ЛЕН  
АС- 
ПЕКТ  

Модел на визията за региона 

ВИЖДАНЕ ЗА РЕГИОНА 
КАТО ЦЯЛО 

Цялостен футурообраз – 
перспективен профил - 
високотехнологичен, 
зелен, иновативен, 

привлекателен 
Трансформиране на 

селището в метаселища 

Виждания за компонентите на визията за 
развитие на региона 

          Сфери: 
Бизнессфера, 

Социална, 
Екологическа, 
Политическа, 

Техносфера и др. 

Функционални 
регионални 

макрокомпоненти: 
Надстройка, основни 

Структури, 
инфраструктура, 
техноструктура, 
инфоструктура 

СТРАТЕГИИ – цели и 
стратегически действия 

ПЛАНОВЕ – как, с какво, кога и т.н. 

ХОРИЗОНТАЛЕН АСПЕКТ - ТЕРИТОРИЯ НА РЕГИОНА 

 
Схема 9. Структура на визията на региона 
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Освен концептуални средства в създаването на бизнесмре-
жата на региона може да се използват и кластърният подход (Ян-
ков, Н., 2005), метода на аеродинамизирането (Янков, Н., 1990 ) и др. 

 
 

4. Интегриране на технологическата революция  
    ХХІ век (ТРХХІ) с регионалното бизнесразвитие 
 
Диагоналното развитие на регионите следва да се свърже, да е 

отворено към и да се обуславя от протичащата технологическа (която 
наричаме още мегатехнологическа)  революция. За да се установи 
активната двупосочна връзка между нея и развитието на регионите,  
следва да се уточни следното: 

 От половин век се наблюдава явление, което се определя  
като трета индустриална революция  (3IR – Rifkin, J., 2012, Rak, 2013)

4
 

и  четвърта  индустриална революция  (4IR)
 5

, (Hermann, Pentek, Otto, 
2016;  Industrie 4.0 2016). Този динамичен феномен представлява раз-
лични по характер и мащаб вълни, които се отразяват или положи-
телно, или отрицателно върху икономиката/бизнеса и респективно 
върху различни държави, региони и селища. ТРХХІ предоставя изклю-
чително богата палитра от възможности и предизвикателства. Специ-
фичното за ТРХХІ е, че тя се развива в три посоки: 

- хоризонтално (във времето и пространството); 
- вертикално (настъпателно, стъпаловидно,  експоненциално 

движение напред и нагоре с нарастващ брой новости (постижения); 
- диагонално – създава неконвенционални технологии, осно-

вани на дигитализация, провокира към диагонализация (диагонално 
мислене в процеса на мрежосъздаване и мрежоразвитие) на регио-
налните бизнесформирования). ТРХХІ се разгръща във времето, в 
реалното пространство и в кибепространството. И тези процеси се 

                                                           
4
 Основни акценти: електронни и информационни технологии. 

5
 Основни акценти: Сливане на технологии, които преодоляват граници-

те между физическото, дигиталното и биологическото; киберфизически комплек-
си; милиони произвеждат собствена зелена енергия в техните домове, офиси, 
бизнессистеми; споделяне на енергия с  т. нар. "eнергиен интернет"  (Rifkin, 
2012)   децентрализирана енергетика и др. 

http://www.hightech-strategie.de/de/59.php
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случват в период, който в цивилизационен план се отбелязва като 
концептуална ера. 

Представа за движението във времето и пространството  на 
ТРХХІ дава Схема 10. 

 

 

МЕГАТЕХНОЛОГИЧЕСКА РЕВОЛЮЦИЯ- Първа четвърт НАХХІ век  

Трета индуст-
риална рево-

люция  

Четвърта индуст-

риална 

революция 

Информационна и Концептуална ера  

Пространствена 

революция 
Предшест-

вещи ин-

дустриал-

на рево-

люции  

Мащаб-

ност, 

обхватност 

Време 
обхватност 

 
 

Схема 10. Развитие на  мегатехнологическата революция 
  

В този контекст считаме, че: Едно е по отношение на ТРХХІ да 
се осъществява (само) наблюдаване и разкриване на трендове (трен-
дуочинг и трендспотинг), Друго е да е наличие на модерна нацио-
нална хоризонтална и вертикална  стратегия за реагиране на нейните 
предизвикателства (и то без голям лаг);  Трето е да се създаде кон-
цепция за акцентите в регионалното развитие; Четвърто е да се 
мисли и действа за усвояване и използване на нейните постижения в 
иновационни териториални бизнескомплекси;  Пето е да се съчетаят 
усилията на национални и локални власти в  интегрирането на ТРХХІ 
с процеса на модернизиране на бизнеса на регионите/селищата. 

  Проблемът на диагоналния аспект на регионалното развитие  
е да  се прокара мост между ТРХХІ и изграждането на модерни мрежи 
на регионалния бизнес. И заедно с това да се  осигурят  двупосочни 
взаимодействия  между тях. Тази концепция е може да се визуализира 
по следния начин – Схема  11.     
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Умни  предприятия 

Бизнесорганизации 
Селищно развитие 

Иновационен 

регионален 

комплекс 

 

 

    

ТРХХІ 

Верти-

кален 

аспект 

Приоритетни 

направления  на 

ТРХХІ 

Стратегически сектори Стратегич- 

ески пости-

жения 

 Умни про-
дукти, кибер-

физически  
системи, Ин-

тернет на 
нещата и др. 

 

информационни и ком-

уникационни техно-

логии;  нанотехноогии; 

биотехнологии; 

иновативни индустрии, 

мехатроника 

аутсорсинг и др. 

производство на компютърна 

техника, на електрически 

съоръжения, машини и оборуд-

ване, текстил и облекло, химия, 

продукти от каучук и 

пластмаса, хранително-вкусова 

индустрия и др. 

 
С посредничество 

Без посред-

ничество 

Регион Регион 

Трансрегионални 

формирования 

Бизнес-

мрежа 

ст 

Бизнесмрежа 

ст 

Регионален 
бизнес комп-
лекс;  Свръх- 
кластър,  
Кластър 

ТРХХІ -  хоризонтален аспект 

  
 

Схема 11. Отношението ТРХХІ – регионално бизнесразвитие 
 
В очертаните от схемата рамки възникват определени проб-

леми като:  
 1. „Приземяване”  на ТРХХІ  във физическото и дигиталното 

пространство на регионите, проникване и вграждане в техните биз-
несмрежи и възли. 

2. Синтез на постиженията на ТРХХІ  в адекватна регионална  
визия и стратегия. 

3. Постигане на синхронност между визиите, стратегиите и 
действията в националната бизнессфера, между регионални-
те/селищните бшзнесмрежи и между отделни бизнесформирования. 

 4. Намаляване на „зева” в диадата „Нарастващи постижения 
на ТРХХІ”    „Степен на усвояване в определени региони и тех-
ните бизнессфери”.  
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В крайна сметка са необходими модерни  визии за нормално 
разполагане на технологиите на ТРХХІ  в регионален план с цел пос-
тигане на тяхната модернизация и растеж. 

 
 

5. Интегриране на инициативи за регионално 
диагонално развитие 

 

В бъдещото бизнесразвитие на регионите стои като основен 

проблемът за съчетаване и за насрещност на инициативи за 

технологически промени. Това да стане в посоките –  вертикално   

(отгоре-надолу и отдолу-нагоре); вертикално – между отделни тери-

ториални системи и диагонално – между различни бизнес-инициа-

тивни групи. И преди всичко с наличието и със специалната подго-

товка на  регионални и селищни предприемачи (urbanpreneurs)  

(Yankov, N. 2010 и Янков, 2007). Те могат да  организират колектив-

но (съприедприемачество) и индивидуално предприемачество за 

замисляне и за реализиране на по-мащабни проекти. Това са  мини-

кластъри, кластъри, индустриални зони, иновационни територии и 

др.  Също стремеж към  достигането до момент, в който инициа-

тивните групи  да се самоорганизират на основата  на споделена 

визия за своето развитие, да правят активен инвестиционен 

маркетинг, да разработват стратегии за интелигентно развитие чрез 

привличане на чужди инвестиции. 

Важен проблем в развитието на бизнесмрежите на регионите е 

наличието на обособен орган на групи физически и юридически лица.  

В тази посока всички потенциално или реално заинтересовани  

страни, конфигурирани в  различни комбинации от начинания, да оси-

гурят насрещност и синхронизирани инициативи, намерения и про-

екти. Моделът, който обхваща кръга на заинтересувани от реално 

регионално бизнесразвитие и който да оцени техните усилия и резул-

тати, е представен в Схема 12 . 
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Схема 12. „Карта” на съвместните усилия за регионално 
бизнесразвитие 
 

Институциите, агентите и факторите на процесите регионали-
зация и диагонализация могат да се  типизират от гледна точка на 
проявената и потенциалната за проявяване активност. Това е пока-
зано в   Таблица 2.  

 
Таблица  2.  
Типове и характеристика на инициаторите на бизнесразвитието 
на региона 

Типажи и харак-
теристики  на 

инициаторите на 
регионално 

развитие 

 
Характеристика на действията на инициаторите на 

регионално развитие 

Проактивни 
Действат положително, 

използващи проспективно и 
диагонално мислене 

Конвенционални – държавни органи, 
местни власти, организации на 

гражанското общество 

Реактивни 

Действат  бавно, много след 
възникналия проблеми 
Действат  в неправилна 

покока 

Неконвенционални -  
стратегически инициативни 
групи, локални визионерски 

общества (които имат 
интерес от местно бизне-

развитие (производствено, 
обслужващо, туристическо) 
и дават алтернативни идеи 

 
Липсва 

енергия за 
алтер-

нативно, 
диагонал-

но,  
развитие 

Нищоправещи 
Бездействащи - чакащи и 

гледащи 
Поемащи инициативи и пред-

приемачески актове 
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С диадата (Янков, Н., 2006)  на инициативите в регионалното 
развитие се установят възможните ситуации/сценарии в този процес. 
Нейната конфигурация има следния вид – Схема 13. 

         

   

 

 
А 

Б 

Иници-
ативи 

на 

агенти 

извън 

региона 

Обозначения: А – Развитието на бизнесмрежата на 

регионите (РБМР) се обуславя в еднаква степен от 

вътрешни и външни агенти; Б - РБМР зависи 

предимно от външни агенти, сили  и фактори (в 

определени случаи на региона/селището липсва 

потенциал за поддържане или за организиране на 

вътрешните агенти); В – региона/селището разчита 

предимно на вътрешни агенти и сили за определяне 

стратегията на РБМР 

Инициативи на  агенти  
от региона/селището 

В 

 
 

Схема 13. Вътрешнорегионални и извънрегионални 
инициативи 
   
Представената  диада показва кои сценарии са най-подходящи 

за следване в процеса на регионално диагонално развитие.  Инициа-
тивите за бизнесразвитие в регионален план следва да са  съчетани, 
двупосочни и насрещни. Те да  не  допускат мегаломански проекти и 
нереализуеми идеи на различни регионални равнища. 

  В този контекст целта е  постигане на насрещност в ситуации, 
при които на национално равнище специализирани органи поемат 
инициативата да разработят  конкретни проекти. Според вижданията 
на  Българската агенция за инвестиции (БАИ) „те се предлагат в за-
висимост от  определените като стратегически  сектори и каква 
секторна специализация са заявили отделните региони/общини” 
(Янев, С., 2016). Тук се използва  допускането, че потенциалните ин-
веститори  ще се насочват към конкретен регион на страната в зави-
симост от това, кои сектори смятат да развиват отделните об-
щини.  Тук обаче може да има разминаване, тъй като в много случаи 
местните органи не във всички случаи са компетентни, самостоятелно 
да определят своята „секторна специализация”, да правят собствен 
инвестиционен маркетинг и т.н.  Въпросът е дали местните органи  
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имат капацитет за целта, дали това  става на  основата на налична 
индустриална и друга инфраструктура, човешки потенциал и предла-
гани условия за нормален човешки живот?  И дали са способни да 
привличат инвеститори във високотехнологични индустрии и в полза 
на регионалните политики и визии за развитие. В този план за форми-
рането на бизнесмрежата на региона/селището са възможни алтерна-
тиви на действие, а именно: 
              1. Следване на траекторията ОТ налична (изградена) пло-
щадка с различна степен на инфраструктурно съоръжаване КЪМ ак-
тивно  търсене на подходящи инвеститори и предприемачи. 

  2. На основа на разработена визия  на региона – целево съз-
дават условия за бизнеслокации (физически площадки, обособени 
площи, инфраструктура и др.  
          3. Трансформиране (конверсия, пригаждане на подходящи пло-
щадки) с цел привличане на инвеститори, използване на целеви фон-
дове за създаване и за реализиране на проекти за кластъри.  

 4.  Върху основата на посочените три момента  следващо 
действие е използване на активен инвестиционен маркетинг за прив-
личане на инвеститори. 

В регионите определени (големи) бизнесорганизации следва 
да се трансформират ОТ Първични производители и дистрибутори 
КЪМ Агрегатори. Тоест те да се превърнат в координатори и управля-
ващи различни бизнеси по веригата на стойността (да ги организират 
в регионални и трансрегионални макрокластъри, кластъри и миник-
ластъри). Този тип бизнессистеми могат да играят роля на центрове 
(хъбове). 

  В този контекст умелото използване на новости ще намери 
добрия баланс в триадата ТРХХІ (усвояване на нейните постижения) – 
Регион (модернизиран, развит)  – Човек (постигане качество на чо-
вешкия жизнен цикъл и баланс между негови основни  функции; труд, 
живот (обитаване и обслужване) и отдих. 
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Заключение 
 

През последните години на ХХ век и в началото на ХХІ основен 
акцент беше развитието на самостоятелната или малка бизнесоргани-
зация – концепцията  busdev (Янков, Н.,  2002). Това се вписваше в 
модерния тогава принцип „малкото е хубаво” (Shumacher, Е., 1973). 
Вторачването в бизнесорганизациите на основа на едносистемния 
подход обаче не решава проблемите на регионалните  бизнесмрежи, 
които, както беще посочено,  са техни гръбначни стълбове. XXI век 
подтиква към  търсене на възможности и модели за многопосочна 
интеграция във различни формирования – кластъри, териториални 
бизнескомплекси, индустриални зони и много други. Започна да се 
говори за принципа „малкото в голямото е хубаво”.   

Всички тези обстоятелства налагат дълбоко проникване в 
проблематиката на регионалния/селищния бизнес – да  не се прави 
само реформа (reform), но и преструктуриране и аеродинамизи-
ране (Янков, Н., 1990) - recontent. И най-вече  преизобретяване (rein-
vent). Задължително условие  в този процес е  да се използват креа-
тивноста,  уменията и таланта на човешкия фактор. И акцентиране 
върху явлението талантизъм (Янков, Н., 2011). 
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http://www.sme.government.bg/uploads/2016/08/Obqvlenie_NIF_8-_-final.pdf
http://pagesperso-orange.fr/techno-hadf/index.html


 

Стопанска академия 
„Д. А. Ценов“ – Свищов 
 
 
Година XXVI, кн. 4, 2016 

 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 
ОБРЪЩЕНИЕ 
Проф. д-р Красимир Шишманов …………………………………………………….…… 5 
 
МЕНИДЖМЪНТ  практика  
 

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД КЪМ РЕГИОНАЛНОТО БИЗНЕС РАЗВИТИЕ 
Проф. д-р Никола Янков …………………….…………………………………………..… 7 
 

ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РУМЪНИЯ 
И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ   
Доц. д-р  Йоана Панагорец, ас. д-р Драгош Панагорец ……………………………. 31 
 
МЕНИДЖМЪНТ  теория 
 

ОЦЕНКА НА EФЕКТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ГРАНИЦИ ВЪРХУ 
ТЪРГОВИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ЕС ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕМПИРИЧНИЯ 
ГРАВИТАЦИОНЕН МОДЕЛ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ 
Доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Галин Стефанов, 
доц. д-р Йото Йотов …………….…………………………………….………………….. 46 
 
ФИРМЕНА конкурентоспособност 
 

ОСОБЕНОСТИ  НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА 
НА БИЗНЕСА В УСЛОВИЯТА НА НИСКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 
Проф. д-р ик.н. Н. С. Отварухина, доц. д-р А. Н. Милникова ……………………… 70 

 
РЕЦЕНЗИИ, прегледи, опит 
 

25 ГОДИНИ В ТЪРСЕНЕ ПРОБЛЕМИТЕ НА БИЗНЕСА 
И НЕГОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ 
(Четвъртвековен юбилей на списание „Бизнес управление”)  
Проф. д-р Никола Янков  ………………………………………………………………… 81 
 
СПИСЪК НА СТАТИИТЕ ЗА ГОДИНА ХXVI (2016) ………………………………… 85 
 



 

Редколегия на сп. „Бизнес управление“ 
 
Красимир Шишманов – главен редактор, Стопанска академия „Д. А. 
Ценов“ - Свищов 
Никола Янков – зам. главен редактор, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 
- Свищов 
Иван Марчевски, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов 
Ирена Емилова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов 
Любчо Варамезов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов 
Румен Ерусалимов, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов 
Силвия Костова, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов 
 
 
Международна редколегия на сп. „Бизнес управление“ 
 
Aлександру Неделеа – Университет „Стефан Велики“, Сучава, Румъния 
Дмитрий Владимирович Чистов, – ФГОБУ ВПО Финансов университет 
при правителството на руската федерация,  Москва, Русия 
Йоана Панагорец – Университет Валахия, Търговище, Румъния 
Йото Йотов – Драксел университет, Филаделфия, САЩ  
Махмуд Ел Батран – Университет Кайро, Кайро, Египет 
Наталья Борисовна Голованова – Московски технологически 
университет, Москва Русия 
Татяна Викторовна Орехова – Донецки  национален университет, 
Виница, Украйна 
Тадиа Джукич ––Университет в Ниш, Ниш, Сърбия 
Ян Тадеуш Дуда – AGH Университет за наука и технологии, Краков, 
Полша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дадено за печат на  23.10.2016 г., излязло от печат на  28.10.2016 г.,  
формат 70х100/16, тираж 120 
 
© Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов,  
    ул. „Ем. Чакъров“ 2, тел.: +359 631 66298 
© Академично издателство „Ценов“, Свищов, ул. „Градево“ 24 



 

 



  


	1. NIKOLAYANKOV-BUSUP-ARICLE2016
	СЪДЪРЖАНИЕ_Kn4_2016 za saita

