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Въведение
В специализираната литература проблемите на културата в
търговията винаги са привличали сериозен научен интерес и предоставят възможности за задълбочени изследвания с теоретичен и практико-приложен характер. Подобно състояние е следствие от отсъствието на еднозначно и общовалидно разбиране за
същността на културата в търговията, нейната комплексност и
многоизмерността на дискутираните въпроси. В годините на трансформация към пазарно стопанство и при първоначално възприетия подход на отричане на достиженията в областта на културата
на търговията, формираният вакуум на познание относително бързо
се запълва от масовото прилагане на стратегията “проба-грешка”. Реализирането в
практиката на концепции, външни за нашата икономическа реалност, и налагането на
търговски практики, дефинирани като нетрадиционни, създават както успешни търговски модели с позитивен имидж и новаторски подход, така и пораждат конфликт с традиционното потребителско поведение и консервативния модел на потребление. Културата на търговията стимулира паралелно рационалното и ирационалното потребителско
поведение, като концепция за осигуряване на допълнителна ценност, освен тази свързана с придобиването на продукта. Културата на търговията формира ядрото на имиджа
на всяка търговска фирма и е най-важният параметър на влияние върху него.
Еволюционното усъвършенстване на културата в търговията целеполага осигуряването на такава организация на търговските операции, свързана с обслужването на лицата от контактните за търговската дейност аудитории, която обезпечава
оптимално задоволяване на потребителското търсене при ефективна защита на потребителските права в условия на лоялна конкуренция и при спазване на достигнатия стандарт за добра търговска практика в бизнеса. В съвременната търговска
дейност възприетият модел на култура в търговията се формира на основа на традиционните достижения в тази област, рационалните вливания на чуждестранни
търговски практики и оригиналните иновативни решения на местно и локално ниво.
Целта на настоящата разработка е да се направи теоретичен обзор на концептуалните основи на културата в търговията и да се обобщят и оценят нейните практико-приложни измерения и измерители в условията на интензивна конкурентна борба,
нестабилна и несигурна пазарна среда.
180

Обект на изследване на студията е вътрешната търговия в Република България.
Предмет на изследването са съвременните проблеми на културата в търговията.
Комплексните и мултидисциплинарни проявления на културата в търговските
отношения изискват при разработването на студията да се въведат ограничения в
нейния обхват. Поради това в работата не е включено разглеждане на фирмената
култура, въпреки нейната важност за икономическата наука и бизнес практика. В
изследването също не са включени търговските отношения с основни търговски
контрагенти, финансови институции и др., тъй като обемът на студията и информационната обезпеченост на изследването не позволяват цялостното разглеждане на
тези многостранни измерения.
В структурно отношение отделните части на разработката акцентират върху
следните проблеми:
В първата част се прави опит да бъдат обобщени теоретичните интердисциплинарни достижения и разбирането за съвременните измерения на културата да
бъде приведено към модерното състояние на търговския бизнес. Направен е преглед на организационно технологичните елементи на съвременния търговски бизнес, които са основните предпоставки за създаването и устойчивото развитие на
културни условия за осъществяване на търговската дейност. Допълнена е съществуващата система от метрики за оценка на културата в търговията. Изтъква се
значението на културата на търговско обслужване като фактор за формиране на
индивидуалност и относително трайно конкурентно предимство.
Във втората част се разкриват някои проблеми и особености на проявление
на културата в търговията в България през годините на преход и към настоящите
условия на призната функционираща пазарна икономика.
Началото на пазарните трансформации провокира сериозни размествания в
търговията с потребителски стоки, което предизвиква новаторски предприемачески дейности и широк спектър от потребителски реакции. Основен ефект се наблюдава в издигащата се вълна от промени в културата на търговията. Тя катализира
както усъвършенстването на бизнес процесите и налагането на съвременни търговски
модели, така и нови подходи в организацията и технологията на търговията. И ако
пазарното стопанство предлага нови измерения, при осъществяване на търговията
и по отношение на културата в търговията “всяка следваща степен е по-висша от
предходната, развива положителното, уплътнява …, т.е. новото е възможно благодарение на унаследените значими постижения на предните поколения”1. Поради
това в търговията, особено в началото на прехода към пазарна икономика, се наложиха модели на култура на търговия, които са крайно противоположни, но с обща
цел, свързана с постигането на определени икономически и социални ефекти. Краткосрочните мениджърски решения са насочени единствено към предизвикването на
потребителски отговор и покупка в настоящето, а не към устойчив растеж и лоялност на клиентите. Насочването на ресурси към култура в търговията следва да има
за цел постигането на по-висока потребителска удовлетвореност и такава промяна в
поведението, създаваща предпочитание и лоялност към търговската услуга.
1

Михалева, Н. и др. История на културата. Варна: Наука и икономика, 2011, с. 22.
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Глава първа

СЪЩНОСТ, ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА
НА КУЛТУРАТА В ТЪРГОВИЯТА
1.1. Концепция за култура в търговията
Фундаментите на културата като непреходни ценности биват моделирани от
условията на общественото развитие и отразяват зрелостта и устойчивостта на
социално-икономическата среда. По този начин динамиката в развитието на културата намира своето практическо реализиране в културата на търговията, където тя
се материализира както в измеренията на търговската среда, така и в елементите
на обслужването, осигурявано от търговските работници. Във връзка с това, “съвкупността от материалните ценности на дадено общество обуславя равнището на неговата материална култура, а съвкупността от духовни ценности – равнището на
неговата духовна култура”2. Подобна многоизмерност само потвърждава сложността на проблема за културата и нейното нееднозначно определяне в контекста на
проявлението й в търговския бизнес. При това безспорна е връзката между култура и търговия, поради обусловеността, която има “културният напредък върху всички прояви на търговската дейност, върху нейната организация и техника, върху нейната материално-техническа база или използването придобивките на културния
напредък за постигане целите и задачите на търговската дейност”3. По този начин
културата на търговията резюмира и е пряко и косвено обвързана със сложното
многообразие от организационни, технологични, икономически и други измерения
на търговската дейност, което я определя като интердисциплинарна парадигма.
Следователно културата е фундаментална предпоставка за успешността на всеки
вид търговска активност, а и изобщо за всеки вид бизнес в условия на пазарна
икономика и конкурентна стопанска среда. Оттук проблемът, който се формулира,
е не дали има връзка между култура и търговия, а какво е достигнатото равнище на
културата в търговията и с каква интензивност то се подобрява.
Културата като “усъвършенстване на човешката същност посредством творческото изменение на природната даденост за потребностите и целите на човечеството чрез целенасочени грижи за облагородяване на хората в обществения и
индивидуалния им живот”4 намира естествено измерение в търговията и проявление посредством предлаганите продукти и тяхното качество, търговската среда и
атмосфера, индивидуалните качества на персонала и равнището на обслужването и
т.н. Елементите на културата като набор от правила, материални и духовни достижения, действат като водещи принципи и движещи сили на търговията. Фундаменталните особености на културата се интегрират в търговията като непреходни принципи на организация и правила на работа, които търпят постоянно развитие и усъвъ2

3
4

Георгиев, Г. Култура в търговията. София: Наука и изкуство, 1957, с. 5 (Отделен отпечатък от
книгата “Трудове на Висшия институт за народно стопанство”, Варна, книга II, 1956/57).
Георгиев, Г. Цит. съч, с. 7.
Попов, К. Основи на теория на културата. София: СУ “Св. Климент Охридски”, 1999, с. 42.
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ршенстване в контекста на промените в пазарната среда и човешката природа. На
тази основа се потвърждава и твърдението, че “развитието на материалната култура се приема като основа за прогресивно изменение на духовната култура; …трудът,
… е извор на култура”5. В тази си определеност културата на търговията е проекция на достигнатите културни нива на обществено развитие и намира отражение
във всички измерения на търговската дейност. Следва да се отчете и фактът, че
културата на търговията като обществено протичащ феномен “възниква на емпирична основа и може да се измени, когато се променят, условията, които са я породили”6 и на фирмено равнище изпълнява задачите: “осигуряване на външна адаптация и вътрешна интеграция”7 на организацията. Същевременно важна особеност
на съвременната комплексна бизнес среда е, че “разликите между осезаеми и неосезаеми характеристики на пазарните оферти (търговската услуга – бел. авт.) не
са толкова ясно изразени”8. Това ни дава основание да се консолидираме около
схващането, че е трудно и излишно да различаваме материалните и нематериалните елементи на културата в търговията, а трябва да я прилагаме като комплексна
концепция за организация и управление в търговията и “защото за равнището на
културата на търговията не може да се съди само по състоянието на отделните
магазини, а по общото състояние на търговската мрежа”9. Културата на търговията е и утилитарна категория, тъй като освен поставянето като цел и преследването
на икономическия интерес, тя съдейства в голяма степен за постигането на социални ефекти и ефективност на търговската дейност. Културата на търговията в
ролята на сложен конструкт, придава консистентност на търговията и влияе върху
нейното успешно функциониране.
Задълбоченото изследване на проф. д-р Г. Георгиев е крайъгълен камък в
научната концепция за културата на търговията в България и разбирането, че тя
изразява “съвършенството в търговската дейност или умението да се търгува”10,
посредством “културно устройство и обзавеждане ... и качество на търговското
обслужване на купувачите”11 и “най-широко прилагане на културата на обществото, на материалния и духовен напредък на обществото, в цялостната търговска
дейност”12. В светлината на последното определение ще допълним, че културата
на търговията е генератор на отличимост, повлияващ в най-голяма степен лоялността на клиентите и изпълнението на икономическите и социалните задачи на търговията. По този начин следва да възприемаме културата на търговията като амалгама от субективни (свързани с труда и културата на търговските работници) и
обективни фактори (свързани с устройството и ресурсната обезпеченост на търговския обект). При това, независимо от типа на икономическата система, проявлени5
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ето на културата на търговията ще асоциираме с комплекса от условия, дейности и
процеси, свързани с “довеждане на стоките до населението и най-пълно задоволяване на постоянно нарастващото му платежоспособно търсене, при най-рационално
използване на разходите и ресурсите в търговията, постоянно подобряване на качеството на обслужването и съкращаване разходите за потребление”13. Подкрепяме
предложената дефиниция, която считаме за най-подходяща и приложима като базов и стабилен фундамент, за разбиране на икономическото и социалното измерение за култура на търговията.
В този контекст следва да отбележим, че между култура в търговията и качество на търговската дейност съществува много тясна връзка. Качеството на търговската дейност обхваща всички елементи и дейности в търговията, благодарение на
които се формира търговската услуга, следователно културата на търговското обслужване създава и устойчиво възпроизвежда качеството на търговската дейност.
Към системата на качеството в търговията се включват и онези елементи, които
остават извън видимата от потребителя, във връзка с неговото търговско обслужване, култура в търговията. Качеството на търговската дейност “характеризира
степента, мярката, в която то обективно задоволява дадена потребност”14. Следователно равнището, до което търговската дейност отговаря на очакванията на потребителите и обществото, изразява качеството на търговската дейност. Разминаването между очаквана и постигната удовлетвореност се свързва с рисковете,
съпътстващи търговската дейност. Те могат да кореспондират с продуктите, тяхната наличност, цена, място на контакт с потребителя, интензивност на промоционалните мероприятия и т.н. На продажбено равнище липсата на тъждественост в
тази насока може да намери отражение в обсега на “клиентите, които ще бъдат
неудовлетворени от стойността, която са получили срещу своите пари, а персоналът – от невъзможността да се постигне отлично обслужване, да бъде възнаграден”15 и др. Проявленията на култура на търговията в организацията могат да се
насочват към вътрешнофирмените и външнофирмените аудитории. Те се концентрират, от една страна, в удовлетвореността на служителите и степента на тяхното
асоцииране и идентифициране с организацията и нейните бизнес цели, а от друга
страна, рефлектират върху общите ефекти, получавани от клиентите по време на
тяхното посещение и покупка. В този аспект културата на търговията е предпоставка за формиране на допълнителна полезност на търговската услуга и тя ще се
изразява посредством превишението между очаквана и получена полезност от посещението на търговския обект и покупката. Културата на търговията може да се
оцени не само от реалните, но и от потенциалните клиенти на търговската услуга.
При това въздействието на културата на търговията се оценява, без да е необходимо осъществяването на търговски обмен. Същевременно тя изпълнява и възпитателна роля по отношение на потребителското поведение и личната култура.
Културата на търговията оказва директно и индиректно въздействие върху
потребителското поведение, което като “форма на икономическото поведение на
13
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личността…е следствие от социални структури,…влиянието на ирационални фактори и др.”16. Културата на търговията оказва въздействие както върху рационалното и осъзнавано от потребителите поведение, така и повлиява върху подсъзнателните и ирационални механизми за ефективни действия, предизвикващи решение
за покупка. Достигнатото равнище на културата на обществото и нейното усвояване от индивида са основни детерминанти на потребителското поведение. В тази
връзка културата на търговията е част от механизма за вземане на решения, свързани с пълноценното задоволяване на потребностите на клиента. Това позволява посредством нея “по естествен и неуловим път да се осигурят подробни предписания
за подходящо поведение”17. Сложният комплекс от споделени ценности, които формират и изразяват културата, моделират обменните отношения и така тя се трансформира в барометър за степента на тяхната зрялост.
Концепцията за културата в търговията е приложима независимо от типа на
търговската дейност, стоковата специализация, мащабите, ресурсната обезпеченост и т.н. Въпреки това тя е зависима от всички тези аспекти, но позволява практическото реализиране да се постигне във всяка една бизнес форма и търговски
формат. Подобно състояние е постижимо, тъй като ако ресурсната обезпеченост
не позволява разгръщане на материалните параметри на културата, те могат да се
компенсират в определена степен от т.нар. личностни или духовни постулати на
културата. Следователно измеренията на концепцията на културата и тяхното приложение в бизнеса позволяват относително преразпределение на икономическата
изгода между участниците в стопанския процес в полза на онези от тях, които умело и цялостно интегрират културата на търговията в бизнеса. И независимо от
това, дали агентът на обмена определя себе си като активно използващ и прилагащ
стандарти за култура в търговията, тя винаги присъства и е иманентен елемент на
обменния процес, който разкрива сериозен потенциал за икономически успех пред
определени сфери на бизнеса, обусловени от по-активното използване на разнообразни елементи на културата на търговията. Чрез концепцията за култура в търговията дори дребната и независима търговия може да намери своето адекватно
пазарно позициониране и успешно икономическо развитие. Въпреки това, компетенциите и ресурсната обезпеченост на крупните търговци и търговските вериги определят техните по-мащабни възможности за активно прилагане на концепцията за
култура в търговията. По този начин иновативният подход и индивидуалното равнище на културата в търговията привлича сравнително бързо последователи и тяхното имитиращо поведение. Така се стимулират предприемачеството и нововъведенията, чийто успех сравнително лесно се оценява чрез ефектите, предизвикани от
подобренията в културата на търговията. Естествено, подобен механизъм има трайно благоприятно измерение върху ползите, получавани от потребителите и нарастването на общата им удовлетвореност от обменния процес. Това допълнително
подобрява условията на конкурентната среда, провокира нов импулс в предприемаческата активност и развива иновативния потенциал на агентите на обмена. Дости16
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женията на културата в различни нейни творчески клонове намират своето пряко и
косвено отражение в организацията на търговската дейност и реализацията на
търговските операции. Културата на търговията е предпоставка и средство за постигане на икономическите и социалните ефекти на търговската дейност, независимо от нейните измерения и равнище.
1.2. Стратегически решения при реализация на културата в търговията
Повече от 50 години след своето публикуване “Културата на търговията” на
проф. д-р Г. Георгиев с абсолютна актуалност затвърждава, че културата на търговията трябва да се обвързва с измеренията на “красиво външно и вътрешно оформяне на магазина, внедряване на най-съвършено търговско оборудване и техника,
простор, обилно осветление, добро прочистване на въздуха, отопление, ред и чистота в търговската зала, красиво и нагледно подреждане на стоките, бързо, внимателно и вежливо обслужване на купувачите, оказване помощ на същите при избора
на стоки, поддържане на широк и устойчив асортимент от качествени и търсени от
населението стоки, продажба на същите в добра и красива опаковка, спазване правилата на търговията и правилата за лична и производствена хигиена от страна на
търговските работници, внедряването на нови форми на допълнително търговско и
културно-битово обслужване на купувачите, усъвършенстване на рекламата и т.н.”18.
Подобно богато и пълно отразяване на всички организационно-технологични условия и процеси на търговската дейност регламентира, че независимо от еволюционното развитие на търговския бизнес и социално-икономическите измерения на обществените промени, основните елементи на културата на търговията остават неизменни. Те могат да се обобщят в основните проявления на социалния ефект от
търговията, а именно19: възможно най-пълното задоволяване на потребителското
търсене; намаление на разходите на време в търговията; създаване на максимални
удобства при покупката и посещенията на търговските обекти; оказване на повече
и по-разнообразни допълнителни услуги; повишаване качеството на прякото търговско обслужване и др.
Към днешните измерения на търговската дейност бихме могли да допълним,
че актуални за културата на търговията в настоящия момент са: разнообразието от
канали, по които продуктът да достигне до крайните клиенти; дейностите, свързани
със следпродажбеното обслужване на клиентите и комплексно управление на взаимоотношенията с клиентите, изучаване на навиците за пазаруване и индивидуализиране на продажбения контакт; осигуряването на ефективна защита на правата и
интересите на потребителите; едновременната информационна обезпеченост и редуцирането на асиметричността в търговския обмен; усложняването на асортиментното разнообразие; обхвата и гаранциите за качеството на предлаганите стоки;
диагностиката, проектирането и регулирането на технологията на продажбените процеси и социално-психологическият климат на работната среда в търговията; системите за охрана на стоките; автоматизирането на управлението и контрола на наличностите, на отделни процеси и автоматизиране на продажбата; прилагането и усъ18
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вършенстването на програми за сервизно обслужване за всеки вид търговска техника и съоръжения; ангажимента по социална и екологична отговорност на бизнеса за
устойчивото икономическо развитие и за подобряване качеството на живот и т.н.
Подобни характеристики на културата на търговията определят комплексната взаимообвързаност на всички елементи на търговския бизнес за създаване на
цялостен и уникален търговски продукт, посредством който да се постигат значими
икономически и социални ефекти. При това културата на търговията “придобива
изключително значение, като едно от най-изтънчените средства за увеличаване на
оборотите на търговския капитал и реализиране на свръхпечалби чрез умело използване предимствата на концентрацията и централизацията на търговията” 20.
Научното приложение на концепцията за търговията позволява да се управляват
механизмите и инструментите, посредством които да се създава и устойчиво възпроизвежда търговският продукт. Този продукт, от своя страна, отразява и интегрира
концепцията за висока култура на търговията и повлиява положително върху икономическите ефекти и резултатността на бизнеса. Паралелно с посочените влияния,
като конкурентно предимство, използването на разнообразни инструменти на концепцията на културата в търговията може да въздейства върху атрактивността и успеха
на конкретния бизнес, тъй като “функционирането на търговските фирми без отчитане на въздействието на културата е неизгодно в конкурентно отношение”21.
Богатството на стоковия асортимент и неговата наличност подсилват ефектите от творчески конструираната търговска атмосфера, където посредством използването на разнообразно търговско оборудване, техника и обзавеждане се формира комплексно търговско изживяване. Елементите на културата трансформират
продажбения процес в пълноценно оползотворяване на времето, което налага предприемане на политики за систематично провокиране на интереса на клиентите в
търговския обект. Уникалното търговско преживяване на клиентите може да стимулира допълнително тяхната удовлетвореност и равнището на възприеманата обща
полезност от покупката. Това състояние се повлиява преди всичко от търговските
операции и обслужването на персонала, ангажиран с продажбата. Освен основното
търговско обслужване, комплексността се осигурява и за сметка на допълнителните услуги (платени и безплатни), които подсилват ефектите на възприеманата култура в търговията.
Театърът на съвременната търговия изисква добре обмислена сценография,
която може да се адаптира за всеки индивидуален продажбен контакт и богат декор, който да допълва преживяването на клиента и неговата удовлетвореност от
продажбения процес. Същевременно информационната асиметрия между участниците може да разруши повечето от благоприятните ефекти на културата в търговията и да предизвика отказ от потребление, а от там и ограничаване на икономическия растеж. Като неблагоприятно явление в процеса на осъществяване на търговския обмен, тя предизвиква понижаване на ефективността на пазара и създава условия за преразпределение на икономически ефекти и риск между пазарните участници. Информационната асиметрия в търговския обмен се проявява основно в
20
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липсата на достатъчна и адекватна информация, на базата на която да се вземе аргументирано решение за покупка, обратно, за агента на обмена тя е свързана с отсъствие
на познание за клиента и неговата ресурсна обезпеченост и предпочитания.
Културата на търговията променя начина, по който потребителите възприемат мястото на продажбата. Виталността на съвременните търговски концепции и
многоизмеримостта на тяхното форматно проявление намират своя естествен израз в нарастващите мащаби на модерната търговия. Тя съдейства допълнително
за предефиниране на разбирането, което производителят възприема за ролята на
агента на обмена за успешното позициониране на продуктите. Понастоящем икономическото поведение на големите търговски оператори, изразено в организацията
на търговската дейност, е съизмеримо с някои от инструментите на държавната
политика в определени области. Така например решението за задържане на цените
на определени продукти или развитието на подхода за по-достъпни продукти под
собствена търговска марка може да предизвика икономически ефекти за домакинството, съизмерими с инструментите на националната политика в областта на социалното подпомагане.
Измеренията на културата в търговията следва да се търси не само във видимия спектър на получаваното от клиентите обслужване, но и в контекста на условията на труда на търговските работници. В настоящите общоприети нормативи и
фирмени политики характеристиките на трудовата среда се материализират в създаването на по-производителни, по-безопасни и по-здравословни условия на труд.
Комплексът от подобни решения е ефективен, мотивационен механизъм за стимулиране ангажираността на търговския персонал. Лесно е да се открие и корелацията между подходящата работна среда и мотивацията на персонала, както и създаването на нормални условия за запазване на трудовия потенциал и неговото ефективно възпроизвеждане. Още повече елементите на търговската среда в тяхното
многообразие и взаимообвързаност следва да създават не само адекватна работна среда, но и атмосфера, в която посетителите на търговския обект без особени
усилия, специфични знания и при свобода на избора, да осъществят своето търговско посещение. При това “клиентите избират обслужването и услугите в определени места, предимно заради отношението и атмосферата, които човешкото присъствие
на персонала и останалите клиенти създават”22. Дори налагането на висока култура на обслужване може да компенсира слабостите на материалната обусловеност
на търговската дейност, нещо повече, културата в търговията може да оправдае
някои несъвършенства на търговската услуга. Негативните измерения на определен аспект на търговската дейност могат да бъдат компенсирани с положително
възприемане на останалите критерии за оценка на търговската услуга, което утвърждава многоизмерността на културата на търговията. От тази позиция при “стимулирането на търговските работници към повишаване на културата на обслужването е необходимо да се оценяват количеството и качеството на търговското обслужване, което е много сложно и трудно”23. Именно поради тази причина под22
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държането на качеството и неговото повишаване “се явява един от основните фактори, определящи резултатността от пазарната дейност на предприятието”24. В този
контекст качеството на търговската услуга, имиджът на търговската марка, равнището на търговско обслужване са детерминанти, върху които се изгражда концепцията на културата на търговията.
Проявлението на елементите на културата в търговията е присъщо за всеки
формат на търговска организация, независимо от нейната териториална локация и
организационно равнище и степен на развитост на търговските операции. Равнището на културата в отделните търговки формати се отличава и може да се използва
като критерий за тяхната диференцираност. Сравнителните характеристики на отделните търговски формати детерминират физическите измерения на културата в
търговията. Допълнително, между отделните конкуренти от един и същ търговски
формат най-същественото отличие може да бъде локализирано по отношение обслужването, което осигуряват на своите клиенти. Следователно измеренията на
културата в търговията, между отделните формати и между обектите от даден
формат, обуславят необходимостта от значителни инвестиции за подобряване на
съществуващите и въвеждане на съвременни търговски техники, технологии и подобряване на търговското обслужване, посредством което може непрекъснато да
се усъвършенства културата в търговията. Непрекъснатото обновяване и подобряване на материално-техническите условия за осъществяване на търговската
дейност, в комбинация с адекватния подбор, мотивация, обучение и ангажираност
на търговския персонал, служат за повишаване на културата в търговията. Това
означава, че след изграждането на модерни търговски обекти, със съвременни условия за осъществяване на търговска дейност и наемане на необходимия персонал,
е необходимо методично поддържане и усъвършенстването едновременно и на
създадената материална база, и на трудовия фактор, за да се задържи и подобри
равнището на културата в търговията.
1.3. Концепцията за култура в търговията
като подход за конкурентно позициониране
Конкурентното поведение на участниците свързваме с механизма на иновации в полето на културата на търговията и тяхното последващо адаптиране по целесъобразност и възможност от останалите пазарни участници, като “добрият пример …, който играе ролята на провокатор… и образец за подражание”25. Но в този
процес на адаптиране съществуват и естествени бариери, които произтичат от
същността на културата в търговията, която не се концентрира единствено в отделната търговска операция или елемент на търговската среда, тя се формира като
комплекс от всички процеси, операции и елементи на търговията и като “конкурентно предимство произтича от цялото, от системата от дейности, … конкурентът
може да копира някоя от дейностите, но много по-трудно ще копира цялата съвкуп24

Миротин, Л., Ы. Шьшбаев, А. Касенов. Логистика: Обслуживание потребителей. Москва: ИнфраМ, 2002, с. 28.
25
Коев, Й. и др. Предприемаческа и фирмена култура в прехода към пазарно стопанство. Варна: Наука
и икономика, 2010, с. 24.
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ност”26. Така организациите ще се стремят “да изграждат фирмена култура, която създава иновации въз основа на нуждите на клиентите”27, като уникална комбинация от дейностите, извършвани в организацията. Това позволява да се изгради конкурентна стратегия, посредством която “бизнесът се позиционира по начин, чрез които се максимизира стойността на способностите, които го отличават от конкурентите”28, като “се изгражда и запазва отличителна пазарна позиция на търговското предприятие и неговата
оферта спрямо конкуренцията в съзнанието на целевите клиенти”29, на базата на “характеристики, които са значими за клиентите в процеса на вземане на решение за покупка”30. Уникалността в културата на търговията е генератор на лоялност към търговеца от страна на клиентите и може да доведе до “по-ниска чувствителност спрямо
цената …, тъй като за клиентите липсват равностойни алтернативи”31 на търговската
услуга, предлагана от конкурентите. По такъв начин интензитетът на проявление на
културата в търговията оказва влияние върху предпочитанието за място на покупка и
може да се определи като генератор на “потребителската еуфория, задвижваща българската икономика”32 чрез механизма на вътрешното потребление. От друга страна, проявлението на културата на “микроравнище, като предпоставка за оптимизиране на статуса и на поведението на българските фирми, се свързва с големите проблеми на конкурентоспособността и престижа на българските предприятия”33. Констатацията се
подкрепя от проблемите на недостатъчната инфраструктурна изграденост, ограничената ресурсна обезпеченост на местните бизнес субекти, проблемите на контрола и
регулирането на конкурентната пазарна среда и слабата комуникационна и информационна ефективност с външните, за бизнес организациите, аудитории.
В икономическия процес търговските организации трансферират и трансформират стойност. Двойнствената роля, която изпълняват агентите на обмена, като представители едновременно и на производителите, и на клиентите, се свързва с балансирането на противоположните им интереси34. Това дефинира ролята на търговеца, като
агент разрешаващ конфликта. Безпрецедентната роля на търговските организации по
отношение на уравновесяване на очакванията на останалите участници, най-общо остава извън традиционното разбиране за техните функции в канала за реализация на
продуктите. Поради това търговският бизнес търпи съществено историческо развитие
и усъвършенстване, независимо от типа и зрелостта на икономическата система. В
този механизъм развитието на търговията и обществото е двупосочен процес. Търговията едновременно отразява непрекъснато изменящите се нужди и потребности на
обслужваните клиенти, но тя управлява и целенасочено прилага много и различни
26

Станчева, А. и др. Конкурентно поведение на фирмата. Варна: Наука и икономика, 2006, с. 46.
Spiess, A. Why does everything look the same? // Display & Design Ideas, 10499172, April, 2005, Vol. 17,
№ 4.
28
Porter, M. Competitive strategy. New York: Free Press, 1998, р. 47.
29
Димитрова, В. в Н. Сълова и др. Проблеми на конкурентното позициониране в търговията. Варна:
Наука и икономика, 2002, с. 107.
30
Пак там, с. 106.
31
Porter, M. Цит. съч., с. 38.
32
Банков, Кр. Консумативното общество. София: ЛИК, 2009, с. 245.
33
Миланова, А. Генезис на фирмената култура в България. София: Проф. Марин Дринов, 2008, с. 93.
34
Вж. по-подробно: Robert, S. Category Killers: The retail revolution and its impact on consumer culture.
Harvard Business School Press, 2005.
27
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техники и средства за стимулиране на потребителския интерес. И ако развитието на
търговията е съпътствало общественото развитие и пространственото възникване
на населените места, в настоящето модерната търговия трайно стимулира предпочитанието за уседналост в близост до зона с голяма, увеличаваща се и с добри перспективи на концентрация на търговската мрежа. Доминирането на модерната търговия моделира конкуренцията между отделните търговски формати (inter-format) и
между отделните обекти от даден търговски формат (intra-format)35. Настоящата
търговска традиция непрекъснато търпи своето усъвършенстване не само благодарение на информационните технологии, но и чрез многообразието от средства за стимулиране на интереса и лоялността на клиентите. На тази основа можем да обобщим, че системната дейност по усъвършенстване на културата в търговията е насочена към изграждането на стабилни конкурентни предимства в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Изложеното позволява да се обобщи, че културата в
търговията може да се разгледа като стратегически ресурс, който е способен да
допринесе за изграждане на трайно конкурентно предимство за организациите.
Прекомерната търговска концентрация и безконтролното разрастване на влиянието на отделни търговски оператори има ключово въздействие върху конкурентната структура на пазара. Изчезването на по-малките и независими оператори, за
сметка на силата и мащабите на съвременната организирана търговия, формира
вакуум по отношение на търсенето на персонален подход в обслужването и културата в търговията, извън масовия и стандартизиран модел. Налагането на принципно нов модел в модерната търговия и неспособността на традиционната да приеме
предизвикателството на силния конкурентен натиск е причина за нейното игнориране от участниците на пазара. Единствената подходяща стратегия е тази на индивидуализираното и уникално пазарно представяне, чрез подходите на диференциране
на търговския продукт или фокусиране върху обслужвания сегмент. И тук отново
концепцията за култура на търговията е възможно да способства за успешно пазарно позициониране. Като пример емпирично този модел се утвърждава в концепцията на т.нар. “удобни магазини”, локализирани в близост до потенциалните клиенти и
с характеристики, свързани с практичността и съобразителността при пазаруването. Индивидуализираният подход и високата степен на персонализиране на личния
продажбен контакт позволяват да се постигне най-висока степен на използване на
онези елементи от културата в търговията, изграждащи доверие между участниците в покупко-продажбата. Тези елементи на културата на търговията се оценяват
от клиентите и отразяват общата нагласа, и нивото на предпочитание за място на
покупката. Предпочитанието, формирано въз основа на културата на търговията, е
по-трайно и зависи от устойчивостта на качеството на търговското обслужване.
Съвременните търговски обекти изменят облика на урбанизираните територии и придават по-богата естетическа организация, пространствена и функционална адекватност на архитектурната форма в населените места. Във връзка с развитието на културата на търговията е целесъобразно да се отбележат актуалните тен35

Вж. по-подробно: Cleeren, K., F. Verboven, M. G. Dekimpe, K. Gielens. Intra- and Inter-Format
Competition Among Discounters and Supermarkets. Katholieke Universiteit Leuven, 2007, Marketing science,
Published online in Articles in Advance, September 22, 2009 (https://lirias.kuleuven.be/>, 10.02.2013).
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денции на интензивно изграждане на търговско-развлекателни и логистични центрове. Инвестициите в търговско-развлекателни центрове се свързват и предизвикват
“качествени изменения в обслужването при търговията със стоки на дребно и развлекателни услуги”36, а многообразието на елементите на логистичната инфраструктура и тяхната роля във веригата на доставката предопределят ключовата позиция,
която тя заема за търговията, откъдето “като най-важни фактори за успешното развитие на търговията се определят качеството на логистичните услуги и реализирането на очакванията по отношение на логистичното обслужване”37. На фона на посочените становища изискванията към търговията са свързани основно с най-рационалното управление на стоковите запаси, осигуряването на доставки без прекъсвания,
съхраняване на потребителната стойност и качеството на стоките и т.н.
Създаването на търговската услуга в контекста на концепцията за култура в
търговията е изключително сложен процес. Акцентът в него следва да бъде поставен върху максимален отговор на потребителските очаквания, тъй като “условие за
успешна конкурентна борба в търговията е покриването на потребителските очаквания чрез предлагане на съответното обслужване”38. Веднъж създадена културата в
търговията следва да бъде поддържана на едно и също ниво или надграждана.
От значение е също така, че културата на продажбите е подход на “пазарна
ориентация, в която всички служители се очаква да допринесат за създаването на
стойност за клиентите чрез активно участие в процеса на продажбата … и е само
един от аспектите на пазарно ориентираната организационна култура …, която се
прилага за формиране на успех в дългосрочен план чрез разработване и поддържане на взаимоотношения, които създават стойност за съществуващите и нови клиенти”39. Това схващане е убедително потвърждение на разбирането, че между мотивацията и удовлетвореността на собствения търговски персонал и клиентите съществува много силна зависимост. Паралелно търговските организации, развиващи
комплексно взаимовръзките със своите клиенти, “се стремят да развиват способности, позволяващи на клиентите да извличат стойност на индивидуална база,
…концентрирани в областите: персонал; процеси; технологии; знания”40.
В икономическата литература все по-голямо признание получава концепцията, че “в съвременното, ориентирано към услугите общество, традиционните “твърди”
фактори за определяне на локализационния избор на бизнеса (транспортни разходи,
разходи за материали и междинни продукти и т.н.) губят своето доминиращо значение и се заменят от “меки и квазимеки фактори” като източници на специализирана
36

Желев, И. Тенденции на инвестициите в търговски и развлекателни центрове (молове) в България.
// Сборник доклади от международна конференция “Търговията в съвременното общество: теория и
практика”. Варна: Наука и икономика, 2008, с. 207.
37
Желязкова, Д. Оценка на състоянието на логистичната инфраструктура в Република България. //
Сборник доклади от международна конференция “Търговията в съвременното общество: теория и
практика”. Варна: Наука и икономика, 2008, с. 447.
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Ridnour, R. E., F. G. Lassk, D. C. Shepherd. An Exploratory Assessment of Sales Culture Variables:
Strategic Implications Within the Banking Industry. // Journal of Personal Selling & Sales Management,
Summer, 2001, Vol. 21, № 3, pp. 248–249.
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информация и познание, наличие на креативна и импулсна социоикономическа среда, както и достъп до квалифициран и диверсифициран висококвалифициран персонал”41. Това потвърждава още веднъж, че характеристиките на търговския обект
се повлияват от културата42.
1.4. Метрики за оценка на културата в търговията
Оценяването на културата в търговията следва да се осъществява с помощта
на система от показатели, посредством които регулярно да се подлагат на изследване отделни елементи на търговската услуга и търговската дейност в цялост.
Метриките, с които може да се реализира оценката, следва да отчитат както икономическите, така и социалните измерения на търговската дейност в единство по
основни групи фактори и по равнища на търговската дейност. Приемаме разграничението, според което оценката на културата на търговията следва да се извършва
отделно на равнище търговски обект и на равнище голямо предприятие, община,
регион или цялата страна (вж. табл. 1.1).
Таблица 1.1
Направления за оценка на културата в търговията на равнище
търговски обект и на равнище голямо предприятие,
община, регион или цялата страна 43
Равнище на отчетност
Търговски обект

Голямо предприятие,
община, регион или
цялата страна

Показатели
 показатели, свързани с асортимента
 показатели, свързани с времето за обслужване
 показатели, свързани с условията и обстановката на
обслужването
 показатели за оценка качеството на прякото обслужване
от страна на търговските работници
 показатели за оценка на организирането на подходящи
форми на допълнително обслужване
 показатели за оценка на степента на задоволеност на
потребителското търсене и потребностите на населението
 показатели за оценка на разхода на време на населението
във връзка с покупките на стоки и приготвянето на храна
 показатели за оценка на задоволството при покупките и
посещенията на търговските обекти
 показатели за оценка на задоволеността на
потребителското търсене на купувачите и посетителите на
търговските обекти от разнообразни допълнителни услуги

41

Dziembowska-Kowalska, J., R. H. Funck. Cultural activities as a location factor in European competition
between regions: Concepts and some evidence. // Annals of Regional Science, 2000, Vol. 34, № 1, pp. 1–2.
42
Вж. по-подробно: Yoo-Kyoung Seock, Chen Lin. Cultural influence on loyalty tendency and evaluation
of retail store attributes: An analysis of Taiwanese and American consumers. // International Journal of
Retail & Distribution Management, 2011, Vol. 39 № 2, pp. 94-113.
43
Адаптирано по Сълова, Н. Цит. съч., с. 318-327.
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Комплексното изучаване на характеристиките на проявление на културата в
търговията, като видима и невидима от клиента част от търговската дейност, може
да се реализира, ако “от една страна, се направи сравнителна оценка на маркетинговите ресурси на фирмата с тези на конкурентите, а от друга страна – мениджърите се нуждаят от информация относно потребителското възприемане на техните
опити да изградят отличителни маркетингови конкурентни предимства”44. Ето защо
изследването следва да се детайлизира посредством метрики за обща и потребителска оценка на равнище традиционен търговски обект (вж. табл. 1.2), които може
да се допълнят и адаптират и за електронен магазин.
Таблица 1.2
Примерни показатели за оценка на културата в търговията
на равнище търговски обект45
Елементи
(основни
групи
фактори)
Материална
база в
търговията

44
45

Показатели за обща оценка
 време за достъп до търговския
обект
 отстояние на търговския обект
 брой места за паркиране
 система за броене на
автомобилите и управление на
паркоместата
 размер на търговските площи
 размер и вместимост на
складовите площи
 начини за разполагане на
търговското оборудване,
маршрути в търговския обект,
покритие на най-посещаваните
зони, които са тези с най-голям
оборот (Traffic-For-Money)
 брой зони за обслужване
 средна площ, обслужвана от
един търговски работник
 средно време за престой в
търговския обект, средно време
за престой на опашки, средно
време за обслужване в зоната;
средно време за престой в сайта;

Показатели за потребителска
оценка
 удобство на местоположението
 удобство за паркиране и
система за индикация на
заетостта на паркоместата
 търговска атмосфера
 сравнително удобство за избор
на стоките, спрямо това на
конкурентите
 уеб дизайн и структура на
електронния магазин
 информационно съдържание на
уеб сайта
 използвани уеб технологии и
инструменти
 възможности за
персонализиране на
електронния магазин, сигурност
и защита на личните данни и
процеса на работа и др.

Димитрова, В. в Сълова, Н. и др. Цит.съч., с. 107.
Адаптирано и допълнено по Сълова, Н. и др. Организация и технология на търговията. Варна:
Наука и икономика, 2002, с. 96; Вж. по-подробно: Сълова, Н. Търговски мениджмънт, с. 318-327.
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Стоково
предлагане в
търговията

 брой отказали се клиенти
поради престой в опашката
 реклама в търговския обект и в
мястото на продажбата
 брой промоционални
мероприятия
 ротации на търговско
оборудване
 обновяване на търговско
оборудване, използваната
техника и прилаганите
технологии
 брой компютърни системи и
касови зони
 контрол на достъпа и отчитане
на работното време
 охрана на стоки срещу кражба
 прилагане на добри практики и
стандарти при производство и
търговия с храни (НАССР, ISO,
БДС, ОН, ТД и др.)
 осигуряване на подходящо
работно облекло
 срок и валидност на
първоначално и последващо
калибриране на средства за
измерване (сравнителни
материали)
 хардуерни характеристики на
електронната платформа за
търговия и др.
 брой стокови групи
 брой асортиментни позиции
 ръст на продажбите, общо по
асортиментни групи и по
асортиментни позиции
 структура на продажбите
 обръщаемост общо, по
асортиментни групи и по
асортиментни позиции
 минимален и максимален
стоков запас, общо и по отделни
асортиментни позиции
 коефициенти на ликвидност
 пряка възвръщаемост на
продукта (Direct Product
Profitability)
 равнище на търговски надбавки
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 разнообразие на асортимента
(количествено измеримо и
сравнително съпоставимо
спрямо конкурентите)
 качество на стоките
 сравнително равнище на цените,
спрямо това на конкурентите
 възможност клиентите да
споделят свое мнение или
предложения с фирмата
 графичен изглед и
информационно съдържание на
предлаганите продукти в
електронния магазин
 опции за филтриране, търсене
по зададени критерии от
потребителя и др.

Равнище на
основно и
допълнително
търговско
обслужване

 равнище на цени
 относителен дял на продажби на
стоки под собствена търговска
марка
 степен на обновяване на
асортимента
 сезонност в асортимента
 дърво на оборота:
 средна стойност на
посещаемост, завършваща с
покупка (съотношение на
брой касови бележки към
брой посетители)
 средна стойност на
покупките (отчетени
продажби общо към брой
касови бележки)
 среден брой покупки (брой
закупени продукти към брой
касови бележки)
 средна цена на покупка
(отчетени продажби към
брой закупени продукти)
 маркетингово изследване на
потребителското търсене
(реализирано и нереализирано)
 контрол на режими на
съхранение и търговски
документооборот
 контрол на общите санитарни
правила за лична,
производствена и търговска
хигиена на търговския обект,
помещения, оборудване,
персонал
 брой и структура на персонала
 производителност на труда:
оценка, динамика,
вътрешнофирмени и външни
сравнения
 изпълнение на продажбените
цели и квоти
 време за обслужване на един
клиент; уникални потребители
на сайта и зареждания
страниците на сайта (page
views);
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 предоставяне на информация за
стоките
 съотношение “очаквана–
предоставяна информация”
 бързина на обслужване: средно
време за престой на клиент в
търговския обект, опашки и
средно време на обслужване
 коректност при разплащателни
операции
 персонално внимание и индивидуален подход към клиента

 брой обслужени купувачи от
един търговски работник
 брой предлагани форми за
разплащане и доставка
 брой, качество и цена на
допълнителните услуги
 политика за уреждане на
търговски гаранции и
рекламации
 относителен дял на лоялните
клиенти в общия брой на
клиентите
 съотношение платени към
безплатни допълнителни услуги
(брой, разходи и др.)
 проучване на мнението на
клиентите
 брой и структура по видове на
нарушения на търговския
персонал във връзка с
неспазване на фирмени
стандарти, трудови договори,
отраслови и национални
наредби, трудово
законодателство и други
изисквания
 брой осъществени обучения и
поощрения на персонала

 отговор на възраженията на
клиента
 лоялност към търговския обект
и фирмата
 канали за комуникация
“потребител–фирма”
 опаковка и транспорт
 оползотворяване на отпадъци и
опаковки
 средно време за доставка на
продукта при електронната
търговия
 форми за уреждане на
претенции по рекламация и
гаранции и др.

Други количествени измерители на ресурсната обезпеченост на търговията
на дребно, които имат непосредствено отношение към културата на търговията, са:
търговски обекти и търговски работници на 10 000 жители от населението, търговски площи на 1 000 жители от населението и др., свързани с осигуреността на населението с търговска инфраструктура.
Изследванията в тази насока следва да конкретизират различията между показателите, отчитани в традиционната търговия и тези в електронната търговия. За разлика
от конвенционалната търговия при осъществяване на покупко-продажбата в електронна среда, акцентът се пренася към: обхвата на продуктовия каталог (продуктови опции,
йерархия, филтри, промоции), регистрацията на клиенти и поръчки, техники за подобряване на търсенето в интернет; оптимизацията на търсещи машини; нетаргетираната и
таргетираната реклама; таргетирането по критерии (пол, възраст, географско положение, времеви пояс, технически характеристики, уникален потребител и т.н.); рекламните формати (банери, брандинг, директ мейлинг, мобилна реклама, рекламни публикации
(PR, adwise, RSS, Roch media и др.), посещенията на сайт, рекламните импресии, достигнатите уникални потребители, пренасочващите кликове, формите за контакт, поддържаните методи за доставка и начините на плащане и др.
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Изучаването на компилацията от показатели може да способства за събиране на информация, посредством която да се усъвършенства културата на търговията, а оттам да се повиши клиентската удовлетвореност и чрез взаимодействие с
потребителите да се издигне равнището на търговската услуга.

Глава втора

ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
НА КУЛТУРАТА В ТЪРГОВИЯТА В БЪЛГАРИЯ
2.1. Особености на културата в търговията в България
Развитието на културата в търговията в България през изминалите повече от
две десетилетия е процес на конвергенция спрямо достигнатото равнище в културата на търговията на модерните пазарни икономики. Преследването на по-добрия
чужд опит е алтернативен подход в условията на отсъствие на собствено познание
и несигурност в условията на преход към пазарна икономика.
В годините на преход достиженията на културната търговия бяха противопоставени на пазарния фундаментализъм, което доведе до проявлението на много
негативни проблеми. Дерегулативните процеси, приватизацията и разпадането на
съществуващите традиционни търговски канали и стопански обединения създаде
вакуум в културата на търговията. Отсъствието на нормативно регулиране и закъснението в регламентирането на адекватни правни норми при търговията с потребителски стоки допълнително забави процесите на изграждане на модерна културна търговия. Така например отсъствието на единни минимални изисквания, стандарти и рестрикции при създаването на архитектурни и сградни решения, с изискванията за функционална и модерна урбанизирана градска среда, доведе до генерирането на редица несъобразности и посредственост. Голяма част от решенията в
тази област се управляват и са част от отговорностите на местната власт. Отсъствието на хармонизиран подход за осигуряване и усвояване на материално-техническата база на съвременните сгради е генератор на съществени проблеми в
търговията: презастрояване и непропорционалност между обектите с жилищно и
обществено предназначение, отсъствие на прилежаща основна и обслужваща инфраструктура, бюрокрация и корупция при оценка, одобряване и разрешаване на строежи на интегрирани и самостоятелни търговски сгради от органите на местната
власт и др. В преходния период на националното стопанство и при избуяването на
атипични пазарни деформации се създава настоящия сложен облик на търговията.
В този комплексно протичащ процес следва да се търси не “кой е виновен”, защото
не е било извършено престъпление или нарушаване на действащите към дадения
момент нормативни правила и законови регулации, а по-скоро “кой е отговорен” за
тяхната липса или неактуалност. Избягването на отговорността и отсъствието на
устройствени планове с дългосрочна и модерна визия за изграждането и организацията на съвременната търговия са в основата на значителните неравномерности
на потребителския пазар. От тук за потребителския пазар широка популярност и
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повсеместно налагане придобива “прагматизмът като подход в стопанската дейност и начин на оценяване, който се основава на правилото, че всичко, което допринася за печалба, икономически и социални ефекти, е добро”46.
Еволюционното развитие на културата в търговията е систематичен и непрекъснат процес, който се основава на достиженията на предишния опит и приносите на
редица други научни клонове, осигурява ефективното й възпроизвеждане, като неизменно присъстващ елемент на всеки търговски бизнес и всяка търговска дейност. Понастоящем в пазарната среда се отчитат “все още трудните условия на
адаптация и пренастройване на бизнес субектите към новите условия на функциониране на бизнеса и същевременно показват, че макар вече да се формират други
стереотипи, старото наследство все още не е преодоляно и оказва своето влияние
върху бизнес практиките”47.
Благодарение на мащабите на търговската дейност, днес е възможно да се
приложи подход на стандартизиране на този процес. Стандартизацията намира своето материално изражение в два основни плана, първият от които е свързан с типизирането на търговските обекти, а вторият – с културата на обслужване, която
можем да асоциираме с управлението на качеството на процесите и дейностите в
предприятието. Типизирането на търговските обекти позволява да се създават
сградни решения, в които са вградени традицията и най-добрият собствен и чужд
опит. Унифицирането на търговската инфраструктура преследва едновременно икономичност на решенията и тяхната подобрена ефективност, но и създаване на комплексен имидж и неговото успешно възприемане от външните аудитории. Изграждането на благоприятен имидж “се формира на основата на множество (осезаеми и
неосезаеми) характеристики, а не само на базата на имиджа на стоките, които се
предлагат, .... като комбинация между предоставяне на стоки и услуга на потребителите”48 и по този начин търсенето на правилната “реакция на клиентите относно
характеристиките на търговския обект като цяло или как те го възприемат по емоционален начин” 49. В този процес загубата на индивидуалност може да бъде
превъзмогната чрез култивиране на високо качество на търговското обслужване. В
годините на пазарни трансформации в тази област се формира теоретичен вакуум
и липса на подготвени специалисти в областта на проектирането и изграждането на
адекватни на новите условия търговски сградни решения, но и изоставане на нормативната база в това направление. Важно е да се подчертае, че обществените
трансформации развиват потребностите на клиентите по-бързо, отколкото традиционната търговия има готовност да отговори на това предизвикателство, което
позволява на пазара да се появят множество малки и иновативни предприемачи и
по този начин да се подобри неговата конкурентна структура и механизъм на функциониране. Промяната в търговията основно бива стимулирана от международната експанзия и навлизането на ресурсно обезпечени чуждестранни оператори, кои46

Мавалски, Ат. Теория и икономика на търговията. София: Стопанство, 1998, с. 79.
Колев, Б. Културни адаптации на българския бизнес в процеса на евроинтеграция. София: Стопанство, 2009, с. 201.
48
Димитрова, В. Изграждане и поддържане на имиджа на търговския обект. Варна: Стено, 2003, с. 15.
49
Пак там, с. 16.
47
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то задават модерния й облик и актуална насока на развитие. Готовите решения,
които се използват от мултинационалните компании, са многократно тествани и
усъвършенствани. Това позволява, посредством уникалното пазарно позициониране, отсъстващо до този момент на пазара, да се извлече максимална резултатност.
На втори план управлението на качеството се асоциира с формираната политика в
тази област, която задава стандарти по отношение на търговското обслужване,
адаптира най-добрите примери към вътрешната търговска атмосфера и реализира
собствен иновативен подход за усъвършенстване на търговските процеси. Целенасочената политика по качеството е организирана по начин, който позволява тя да се
адаптира при промени в организацията на работата и фирмената политика или при
възникнали грешки и несъответствия. Това предполага, че независимо от достигната степен на съвършенство в търговската дейност, тя следва да се приспособи
спрямо промените на обкръжаващата среда. Създаването на функциониращи нововъведения в сферата на културното обслужване е конкурентно предимство, което може
да бъде многократно възпроизвеждано и зададено като фирмена политика.
2.2. Преглед на правната уредба, предпоставяща проявление
на култура в търговията
Новите обществени реалности изискват, като основни и първостепенни, да се
определят главните измерения на културата на търговското обслужване, които се
проявяват в познаване и спазване на нормативната рамка, регулираща търговията.
Нормативните актове, като единни стандарти за правене на бизнес, задават минималните изисквания за поддържане на базово равнище на култура на търговията.
Законодателното регулиране е свързано с налагане на общ стандарт, спазването на
който е предпоставка за уеднаквяване на фундаментите за правене на търговия,
независимо от нейните мащаби и ресурсна обезпеченост. Това поставя единни равни условия, на чиито основи всяка организация може да надгражда, съобразно собствения си търговски опит, конкурентната среда и наличен ресурс.
В наредбите за организация на търговската дейност, издавани от местните
власти, се регламентират локалните изисквания при стартирането и осъществяването на търговски бизнес. В най-общ план, наредбите за провеждане на търговска
дейност определят50: режима на стандартното работно време и условията за издаване на разрешение за удължено работно време; начините за представяне на търговеца и на фирмата му; регламенти във връзка с етикетировката и маркировката на
50

Вж. по-подробно: Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията
на Столичната община (Приета с Решение № 4 по Протокол № 36 от 13.01.2005; последно изм. и доп.
с Решение № 450 по Протокол № 94 от 14.07.2011) (http://sofiacouncil.bg/index.php?page=ordinance&id
=53, 06.02.2013); Наредба за реда за провеждане на търговската дейност на територията на Община
Варна. (Приета с Решение на Общински съвет – Варна № 1834-6(27)/04.05.2005; последно променена
с Решение на Общински съвет – Варна: № 1255-17(14)01, 02.04.2009) (http://go.varna.bg/adm/nar/
nar_004.htm, 06.02.2013); Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност и за
поставяне на преместваеми съоръжения за търговска дейност на територията на Община Пловдив.
(Приложение към Решение № 352, взето с Протокол № 27 от 18 октомври 2001, последно изм.
Решение № 359, доп., Пр. № 16 от 21 септември 2006) (http://www.obs.plovdiv.bg/index.php?id=345&
option=com_content&task=view, 06.02.2013).
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предлаганите за продажба продукти; начините за обявяване на цени и ценови намаления; регистрационния режим при осъществяване на специфични видове търговска дейност или търговия с продукти, за които се изисква разрешение за продажба,
лиценз и др.; необходимата документация, която следва да се поддържа във връзка
с търговската дейност и може да бъде обект на контрол от страна на клиентите
или контролните органи и т.н. Също така регулативните актове могат да описват и
ограничения, свързани с осъществяването на търговска дейност, които произтичат
от други закони и правилници; забрана за продажбата на стоки с неустановен произход или неотговарящи на условията на определен нормативен акт; забрана за
продажба на продукти или достъп в определен търговски обект на лица под установена възраст и др.
Пример за изискванията към поддържането на най-общо равнище на културата в търговията можем да открием в чл. 18 на Наредбата за реда и условията за
извършване на търговска дейност на територията на Столичната община,
където на лицата, упражняващи търговска дейност в обекти, попадащи на територията на общината, се вменяват задължения да: поддържат чистотата в обекта и
прилежащата му територия; следят за спазването на обществения ред в обекта,
като при необходимост информират компетентните органи; осигуряват шумозаглушителна изолация в обекти с нощен режим на работа; спазват останалите нормативни актове, имащи отношение към извършваната дейност. В обхвата на наредбите попада и контролната функция, която местните органи на управление могат да
осъществяват във връзка с провеждането на търговска дейност на тяхната територия. Разбира се, като най-съществен, контролът може да се реализира от потребителите, които са директно ангажирани в обменния процес и са потребители на
култура в търговията. Във връзка с това, посредством своя избор и лоялност, те
потвърждават своето субективно и сравнително одобрение за равнището на културата в конкретните търговски обекти. При това субективното оценяване има и своята
нетрайност и при всяка промяна в културните условия на търговската дейност потребителите променят своето поведение и предпочитание за място на покупката.
Съвременните измерения на културата в търговията в развитите общества
поставят, с особен акцент, необходимостта от проектирането, изпълнението и поддържането на търговските обекти в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания51. От друга страна, при създаването на търговски обекти с обществено предназначение следва да се прилагат и
общите изисквания52 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,
като предпоставка за формирането на културна работна среда. Това налага работодателите, в частност търговските организации, при създаване на трудовата среда да предприемат и мерки за осигуряване на културни условия за извършване
51

Вж. по-подробно: Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания. // ДВ, № 54, 14.07.2009, в сила от 14.07.2009; последно изм. ДВ, № 54, 15.07.2011 (http:/
/www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135639181, 06.02.2013).
52
Закон за безопасни и здравословни условия на труд. (Отразена деноминацията от 05.07.1999). // ДВ,
№ 124, 23.12.1997, посл. изм. ДВ, № 7, 24.01.2012 (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2134178305,
08.02.2013).
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процеса на търговско обслужване. Тази концепция следва да се прилага при проектирането, изграждането, реконструкцията, модернизацията, въвеждането, поддържането, ремонта и извеждането от действие на всички елементи на материално-техническата база на търговията.
Най-висока степен на конкретизация на измеренията на културната обстановка
на търговските обекти, във връзка с тяхното устройство и обзавеждане, е постигната в Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения 53, Наредбата за категоризиране на плажовете54 и Наредбата за категоризиране на ски пистите 55 и в
др. нормативни документи56. В това отношение, благодарение на системата на категоризация, се създава обективна предварителна оценка по отношение на културата
на обслужване и материалната определеност на търговската дейност, която действа
като стандарт и се свързва с очакванията на потребителите, техните потребителски
предпочитания и ресурсна обезпеченост. Посредством системата за категоризиране, изградена въз основа на експертния опит и натрупаното познание, се създават
универсални стандарти и абстрактен подход, за предварителна оценка и възприемане
на равнището на културата в търговията на категоризираните обекти.
Обективизирането на изискванията към субектите, осъществяващи дейности, свързани със създаването и поддържането на културата в търговията, е изведено в нормативните документи, определящи държавните образователни изисквания
за придобиване на квалификация по професии, свързани с търговския бизнес, съгласно
списъка на професиите от Закона за професионалното образование и обучение57. По такъв начин в компетенциите и уменията на лицата, занимаващи се с
търговски операции, са включени изисквания за културно обслужване. Възприетият подход определя не само компетенциите в края на обучението, но и необходимостта от периодично усъвършенстване на теоретичните и практико-приложни знания и умения в съответната професия.
Коректно регламентирана концепцията за култура в търговията по отношение
на измеренията на търговското обслужване, откриваме в Закона за защита на
потребителите58. Там са определени възможностите потребителите да защитят
своя интерес във връзка с придобиването на стоки и услуги. Определените норма53

Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за
хранене и развлечения. // ДВ, № 2, 07.01.2005, в сила от 07.01.2005, приета с ПМС № 357, 27.12.2004;
посл. изм. ДВ, № 93, 24.11.2009 (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135497489, 06.02.2013).
54
Наредба за категоризиране на плажовете. // ДВ, № 26, 25.03.2005, в сила от 25.03.2005, приета с ПМС
№ 42,14.03.2005; посл. изм. и доп. ДВ, № 72, 21.09.2012 (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135500819,
06.02.2013).
55
Наредба за категоризиране на ски пистите. // ДВ, № 22, 15.03.2005, в сила от 15.03.2005, приета с ПМС
№ 30, 28.02.2005; посл. изм. ДВ, № 93, 24.11.2009 (http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135500153, 06.02.2013).
56
Наредба № 20 от 20 октомври 2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките. // ДВ, №
95, 28.10.2003; попр. ДВ, № 100, 14.11.2003.
57
Наредба № 20 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професия “Продавач-консултант”; Наредба № 32 от 24 ноември 2003 г. за придобиване на квалификация по професия “Технолог
на производството и обслужването в заведенията за хранене”.
58
Закон за защита на потребителите. // ДВ, № 99, 09.12.2005, в сила от 10.06.2006 г.; посл. изм. и доп. ДВ,
№ 56, 24.07.2012 (http://lex.bg/laws/ldoc/2135513678, 08.02.2013).
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тивни текстове създават рамката на минималните стандарти при осъществяване
на търговска дейност, които можем да определим като гарантирано право и задължение за култура в търговията. Законовите норми посочват общото задължение за
предоставяне на информация в обменния процес, способите за продажба, изискването за обща безопасност на стоките, правото на рекламация и търговска гаранция
и др. Законът дава определение и на нелоялните търговски практики, които могат
да променят съществено икономическото поведение на потребителите, поради тяхната култура или целенасочената заблуда от страна на търговеца.
В глава седма на Закона за защита на конкуренцията59 е определен правният режим на нелоялната конкуренция, като действия или бездействия, които са в
противоречие с добросъвестната търговска практика. Подобно поведение на участник от потребителския пазар може да се обвърже с прилагането на елементи на
културата в търговията, които деформират бизнес средата. Използването на подобна
търговска практика води до трансфер на рискове и икономически ефекти за сметка
на останалите пазарни участници и влошава равнището на културата в търговията.
От посоченото дотук бихме могли да обобщим, че нормативната уредба се
развива в три основни направления на регулации и регламентиране, а именно: общи
и местни правни актове в областта на материално-техническата база на търговската дейност; общи и местни правни актове, установяващи режима на търговската
дейност; правни актове в областта на професионалните компетенции на трудовия
ресурс в търговията. Тези направления са взаимно обвързани и допълващи се, благодарение на което може да твърдим, че се създава една принципна рамка от стандарти за култура в търговията.
2.3. Развитие на културата в търговията при прехода
към пазарна икономика
В исторически план последните 24 години са белязани от кардинални организационни и структурни промени и трансформации на пазара на потребителски стоки. В този период можем да откроим три относително самостоятелни етапа на
развитие: планов (до 1990 г.), преходен (до 2002 г.) и пазарен (след 2002 г.). Плановият етап на търговията се характеризира с това, че в нея “се заангажират огромни
ресурси от жив и овеществен труд и капиталните вложения, и заетите лица в отрасъла, нарастват над средните за страната темпове. Основните икономически
резултати (ефектът) от дейността на вътрешната търговия ... непрекъснато и чувствително (макар и неравномерно) нарастват, ... повишава се степента на специализация и концентрация на обектите за търговия на дребно и др.”60, “повишава се
качеството на търговското обслужване, което може да се свърже с икономията на
време, която се получава в сферата на потреблението”61. Началото на преходния
59

Закон за защита на конкуренцията. // ДВ, № 102, 28.11.2008, последно изм. ДВ, № 38, 18.05.2012
(http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135607845, 15.02.2013).
60
Сълова, Н. Цит. съч., с. 166.
61
Александров, Кр. Проблеми на качеството на търговското обслужване. // Сборник доклади от
научно-практическа конференция “Качеството на търговското обслужване – основен проблем на
търговията”, София, 1984, с. 8.
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към пазарна икономика етап се маркира от сериозни обществено-политически сътресения и промени в търговията в страната. Тогава от националната статистика са
отчетени 41 723 броя търговски обекти с общо търговски площи от над 2 149 хил.
кв.м и над 76 000 заети лица (вж. табл. 2.1). В структурно отношение делът на
търговските обекти за хранителни стоки е 36,2% или 15 097 бр., този на обектите в
нехранителния сегмент 36,4% или 15 206 бр., делът на неспециализираните малки
смесени магазини е 9,9% (4 120 бр.), а този на най-малките търговски обекти, без
собствена търговска зала, е 17,5% или 7 300 бр. Тук следва да отбележим, че в
последващите години на прехода в обема и структурата на стандартните статистически показатели в търговията на дребно на национално равнище се наблюдават
сериозни промени, което често пъти води до тяхното “неправилно отчитане”62.
В рамките на обхванатия в изследването 24-годишен период е регистрирано
общо увеличение в броя на търговските обекти за продажба на дребно от над три
пъти (321%) от 41 174 бр. през 1988 г. до 132 304 бр. през 2011 г. (вж. табл. 2.1).
Темповете на развитие на броя на търговските обекти се колебаят в много широки
граници, при достигнат средногодишен размер на изменение от 6,2%. Най-голямо
относително нарастване за една година от 66,1% е постигнато през 1994 г. (81 466
бр.) спрямо 1993 г. (49 037 бр.), а най-нисък темп на растеж е отчетен през 1991 г.
(34 445 бр.) спрямо предходната година 1990 г. (41 723 бр.), когато той има отрицателна стойност от –17,4%. Понижение в общия брой на търговските обекти за продажба на дребно се отчита само през още един период –1996 г., когато спрямо
предходната година те намаляват с 6 517 бр. или относителен спад от –7,4%, но
общият реален брой остава по-висок, в сравнение с всички предходни години от
1988 г. до 1994 г. Съществено положително изменение в абсолютния брой на търговските обекти се регистрира и през 1992 г. (относително изменение от 141,3%), 1999
г. (относително нарастване от 109,1%) и към края на периода 2009 г. и 2010 г. (с
верижни индекси от 108,7% през 2009 г. и 107,5% през 2010 г.). От позицията на
отчетеното увеличение на обектите за търговия на дребно, което е в обратнопропорционална зависимост спрямо измененията в броя на населението, се посочва,
че на фона на влошаващите се демографски характеристики можем да открием
положителна тенденция, свързана с осигуреността с търговски обекти на живущите. В подобна ситуация по косвен път можем да предположим, че нараства и осигуреността на населението с търговски площи, въпреки отсъствието на официални
данни в публикуваната национална статистика по този и други показатели, което е
сериозен информационен проблем.
Отчетеното значимо развитие и усъвършенстване на търговията на дребно,
изразено чрез увеличението на броя на търговските обекти, допринася за по-добро
задоволяване на потребителското търсене и подходяща комплексност на обслужването на населението. Това също е в подкрепа на твърдението, че на пазара на
потребителски продукти е налице една от основните предпоставки за действието
на ефективна конкурентна среда, тъй като ако търговията на дребно “се доминира
62

Сълова, Н. Проблеми на търговията в България при прехода към пазарна икономика. // Годишник на
Икономически университет – Варна, 1993, с. 89.
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Таблица 2.1
Брой търговски обекти за продажби на дребно в Република България
към 31.12 по години на периода 1988-2011 г.*
Магазини
Години

общо
(бр.)

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996**
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

41174
41531
41723
34445
48676
49037
81466
88115
81598
83555
86292
94183
98192
101597
102228
103298
105241
106564
108798
109691
111370
121039
130120
132304

верижни
индекси
(%)
100,9
100,5
82,6
141,3
100,7
166,1
108,2
92,6
102,4
103,3
109,1
104,3
103,5
100,6
101,0
101,9
101,3
102,1
100,8
101,5
108,7
107,5
101,7

в т.ч.
за храни,
за
напитки и
нехранителни бензиностанции
тютюневи
стоки
изделия
15107
26067 .
15062
26469 .
15097
26626 .
12978
22367 .
16495
32181 .
17424
31613 .
42469
38997 .
44276
43839
1228
40366
41232
1111
41465
42090
1334
41314
44978
1312
44134
50049
1749
45947
52245
1830
47174
54423
2267
46804
55424
2553
47051
56247
2649
46834
58407
2740
45888
60676
2858
45518
63280
2898
45136
64555
2904
43784
67586
2882
45930
75109
2804
48835
81225
2766
49324
82980
2725

газостанции
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
838
929
962
979
955
804
672
607
534

Забележки: “.” Липсват данни.
* за периода 1988-1993 г. данните за нехранителни стоки включват и обектите на
неспециализираната търговска мрежа на дребно и търговските обекти без собствена
търговска зала.
** за 1996 г. данните са няколкократно ревизирани.
В броя на търговските обекти за продажби на дребно са включени магазините и павилионите от стационарната търговска мрежа, притежаващи търговска зала за обслужване
на клиентите. В броя на магазините не са включени бензиностанциите и газостанциите, които са посочени на отделни редове. Стоковата специализация на обектите е определена съобразно преобладаващия асортимент на продажбите. (Статистически годишник 2010. Национален статистически институт. София: Образование и наука, 2011, с. 361).
Източник: По данни на НСИ. Търговски обекти за продажби на дребно – общо за страната и по статистически райони (http://www.nsi.bg/ORPDOCS/dTrade_4.6.xls, 22.04.2013).
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от малък брой търговци, това е лошо както за потребителите, така и за доставчиците”63.
Интересно е да се оценят и някои показатели за достигнатото развитие на
задоволеността на населението с търговска мрежа на дребно и постигнатата концентрация, които са пряк изразител на равнището на култура в търговията. Така
например през 2011 г. продажбите на дребно, средно на един търговски обект, са
били в размер на 235 хил. лв. През 2011 г. броят на търговските обекти за продажби
на дребно на 10 000 жители е 180 бр. (вж. табл. 2.2), като в структурно отношение
преобладава този на нехранителни стоки – 113 бр. търговски обекти средно на 10
000 жители и 67 бр. търговски обекти за хранителни стоки средно на 10 000 жители.
Подобно състояние се детерминира от сложен комплекс от обективни обществени
и икономически фактори, свързани с дълбоките и съществени промени при формирането на доходите и потреблението на домакинствата, конкурентната структура и
интензивността на съперничество в търговията и др.
Таблица 2.2
Показатели за оценка на културата в търговията на дребно в България
за съответната година на периодите 1988-1991 г. и 2000-2011 г.
Години

1988 1989 1990 1991 200020012002200320042005200620072008200920102011
Бр. обекти за
продажби на
дребно на
10 000 ж.
46 46 48
40 120 128 130 132 135 138 141 143 146 160 173 180
Продажби ср.
на 1 обект за
търг. на
дребно* (хил.
лв.)
420* 458* 508* 1375* 99 107 118 130 151 177 209 256 299 246 225 235
Население ср.
на 1 обект за
търговия на
дребно (бр.
лица)
218 214 209 251 83 78 77 76 74 73 71 70 68 63 58 56

Забележки:
* Данните за продажби, за периода 1988–1991 г., са в неденоминирани хил. лв.
Източник: По данни на НСИ и изчисления на автора. Търговски обекти за продажби
на дребно – общо за страната и по статистически райони. НСИ (http://www.nsi.bg/
ORPDOCS/dTrade_4.6.xls, 22.04.2013). Продажби на дребно. НСИ (http://www.nsi.bg/
ORPDOCS/dTrade_4.2.xls, 22.04.2013).
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The EU retail sector: When is a market not a market? Briefing for MEPs – October, 2007, p. 1 (http://
www.traidcraft.co.uk/Resources/Traidcraft/Documents/PDF/tx/policy_supermarkets_mep_retail_briefing.
pdf, 17.02.2012).
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Следва да се отчете и величината на средния брой от населението, което се
обслужва от един търговски обект през 2011 г., общо в страната се падат по около
56 лица средно на един търговски обект. В структурен аспект този показател посочва, че при обектите за храни, напитки и тютюневи изделия един магазин обслужва средно 149 лица, а при обектите за нехранителни стоки средно по 89 лица от
населението. Подобно състояние се обуславя преди всичко от по-високия брой на
обектите в сегмента на нехранителните стоки, многообразието на стоковата специализация при нехранителните продукти, по-голямата и сложна структура на стоковото предлагане в този пазарен сегмент и др. По показателя “Брой обекти на
10 000 жители” се отчита съществено увеличение, което посочва усъвършенстването на търговската мрежа на дребно в страната. Насищането с търговски обекти
достига своята най-висока стойност към края на периода през 2011 г., от 180 бр. на
10 000 жители от населението.
Успоредно с увеличаване на търговските обекти за продажба на дребно настъпва и известно модифициране на тяхната структура. Тези изменения основно се
детерминират от източниците, обема и структурата на паричните доходи, от новите параметри на покупателната способност, от нарастването и усложняването на
стоковото предлагане, от измененията в потребителското търсене, предпочитанията и културата на населението. Настъпилите преобразувания намират израз в побързото нарастване на продажбите на нехранителни стоки, в увеличаване търсенето на стоки от внос и стоки от по-сложни асортименти, продукти с дълготрайна
употреба и по-разнообразни хранителни стоки, очакването и търсенето на търговско обслужване на по-високо равнище и др. Нестабилността на тези първоначални
тенденции се проявява като резултат от въздействието на значителни колебания в
паричните доходи, ръста в равнищата на потребителските цени и промяната на
покупателната способност. Въпреки това, настъпилите изменения в обема и структурата на потребителското търсене оказват положително въздействие върху увеличаването на броя на обектите за търговия на дребно, развитието на търговската
специализация, пазарната концентрация и др. и като цяло на културата в търговията. При това след 1994 г. броят на обектите в сегмента на “Храни, напитки и тютюневи изделия” се стабилизира и не търпи значителни колебания, достигайки найголямо значение в края на периода, от 49 324 бр. през 2011 г. Така продължаващата
положителна промяна в общия брой на търговските обекти в страната започва да
се определя преди всичко от измененията при търговските обекти, специализирани
в продажбите на нехранителни стоки.
Основната причина за достигането до пазарна структура, при която на всеки
един търговски обект, специализиран за продажби на “Храни, напитки и тютюневи
изделия”, имаме два търговски обекта в сегмента на “Нехранителните стоки”, е
делът на продажбите на хранителни стоки, които заемат 37,3% в общия размер на
продажбите на дребно (продажби “Храни, напитки и тютюневи изделия” = 11 623 249
хил. лв.). Подобно съотношение откриваме и в структурата на паричните разходи
на домакинствата, където за 2011 г. делът на разходите в групата “Храна и безалкохолни напитки” е 35,1%. В относителните дялове на отделните групи парични
разходи, в общото търсене на крайните потребители през изминалите две десети207

летия, има отчетени значителни колебания, детерминирани от нестабилността на
икономическата среда, непропорционалните изменения в паричните доходи, потребителските цени и разходните приоритети в потреблението на домакинствата.
Данните от таблица 2.3 показват, че трудовият фактор, като основен източник
и генератор на устойчивостта на културата в търговията, отчита съществени изменения през периода 2000-2011 г. Средно на едно предприятие броят на заетите в
сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” нараства от 3 лица в
началото и се стабилизира средно на около 4 лица от 2004 г. до края на периода.
Отчетеното изменение се обуславя основно от нарастването на броя на търговските предприятия, от 114 173 бр. предприятия през 2000 г. до 138 010 бр. предприятия
през 2011 г. и като допълнение, от същественото увеличение на заетите лица, от
352 382 заети лица през 2000 г. до най-високо значение от 539 230 през 2009 г. и
отчетеното намаление в края на периода, достигащо 516 004 заети в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” през 2011 г.
Непропорционалното изменение, в броя на търговските предприятия и на заетите в тях лица, може да предизвика “неблагоприятното издребняване на търговската мрежа”64, но може да бъде и индикатор за иновативния потенциал на търговския бизнес. Рационалната пазарна реакция се свързва с предлагането на нови
търговски форми и формати, където могат да се постигнат разнообразни ефекти за
културата в търговията. В противовес на тази тенденция се отчита увеличение на
осигуреността на населението с търговски персонал до 70 трудово заети на всеки
1 000 жители от населението през 2010 и 2011 г., при най-висока стойност, постигната през 2009 г., от 71 бр. лица, заангажирани с търговска дейност на 1 000 души от
населението. Това доказва, че съвременното общество поставя по-високи изисквания по отношение на броя, уменията и компетенциите на заетите лица в търговията.
Изграждането на комплексен и устойчив имидж на търговското предприятие е проекция на “неговата способност да привлича купувачи и в голяма степен зависи от
знанията, опита, приветливостта и външния вид на търговските работници”65.
Оценките за производителността на труда в търговията потвърждават, повишаващата се ефективност на трудовия фактор. Така например най-високата стойност от 177 хил. лв. средно продажби по текущи цени и 108 хил. лв. по съпоставими
цени. (цени на 2000 г.) на един работник в търговията е постигната през 2008 г.,
средно продажби на едно предприятие през същата година (714 хил. лв. по текущи
и 435 хил. лв. по съпоставими цени приходи от продажби средно на едно предприятие). Тези оценки доказват, че успешността на търговията е в силна корелационна
зависимост от макроикономическата пазарна среда и бизнес климата на предкризисната икономика на страната. Сектора “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” се стабилизира отново към 2011 г. Цикличното изменение на стопанската
среда обуславя и инвестиционната активност, свързана с усъвършенстването на
материалната база в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”.
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Сълова, Н. Характерни особености на макросредата, пазара и търговията с потребителски стоки в
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Таблица 2.3
Показатели за оценка на култура на търговията
в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”
в България за периода 2000-2011 г.*
Приходи от
продажби ср. на 1
Разходи
предприятие
Бр.
Заети лица
Заети
за ДМА ср.
(хил.лв.)
предприятия
ср. на 1
Години лица на
на 1
на
предприятие
по
по
1000 ж.
предприятие
по
по
10 000 ж.
(бр.)
съпоставими
съпоставими
(хил.лв.)
текущи
текущи
цени (цени на
цени (цени на
цени
цени
2000 г.)
2000 г.)
2000
43
140
75
75
233
233
3
7
2001
45
142
78
74
249
238
3
8
2002
47
152
90
82
279
257
3
10
2003
54
159
89
77
303
264
3
11
2004
57
161
101
84
355
297
4
12
2005
58
160
120
94
434
342
4
15
2006
60
159
140
103
524
387
4
21
2007
63
166
155
101
586
385
4
30
2008
66
164
177
108
714
435
4
55
2009
71
189
142
86
536
324
4
31
2010
70
187
153
88
572
331
4
28
2011
70
188
172
97
644
363
4
30
Приходи от
продажби ср. на 1
заето лице (хил.лв.)

Забележки:
* Данните за периода 2000–2007 г. са по Национална класификация на икономическите дейности (НКИД – 2003) за Сектор G “Търговия, ремонт и техническо обслужване
на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството”.
Източник: 3.1. Годишни данни – НКИД 2003; 3.1.1. Сектор G “Търговия, ремонт и
техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството”. НСИ (<http://www.nsi.bg/ORPDOCS/dTrade_SBS_SecG.xls> , 22.04.2013). Данните за периода 2008–2011 г. са по Класификация на икономическите дейности (КИД –
2008) за Сектор G “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”.
Източник: 3.2. Годишни данни – НКИД 2008; 3.2.1. Сектор G “Търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети”. НСИ (http://www.nsi.bg/ORPDOCS/SBS_SecG_08.xls,
22.04.2013).
Данните за изчисляване на показателите на едно предприятие се събират годишно
от всички предприятия в сектор G, които са извършили продажби и са представени в
структурната бизнес статистика на Вътрешна търговия; Хотелиерство и ресторантьорство на НСИ.
Източник: По данни на НСИ и изчисления на автора.
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Така например рекордно равнище на разходите за придобиване на ДМА в сектор
“Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” от 6 828 360 хил. лв. е достигнато през 2008 г. При средно значение на разходите за придобиване на ДМА от 30 хил.
лв. средно на едно предприятие през 2011 г., се определя способността на сектора
да отговори адекватно на промените в потребителското търсене и системно да
усъвършенства материалните предпоставки на културата в търговията. Сравнителната съпоставимост на стойностните показатели е неподходяща за дълги периоди от време както поради натрупването на значителна инфлация, така и поради
промените в методиката за отчитането на стойностните показатели от националната статистика.
Въпреки отчетеното сериозно разрастване в сектор “Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, и по-конкретно на броя на обектите, заетите лица, обема
на продажбите и инвестициите в търговската мрежа на дребно, все още се локализират сериозни проблеми, свързани преди всичко с неравномерността в разпределението на търговските обекти, което води до места с голяма пазарна концентрация и висока степен на задоволеност на населението с търговска мрежа на дребно
и обратно, до места с незадоволителна или неподходяща осигуреност с адекватни
като брой, големина и стокова специализация търговски обекти. Тази неравномерност е както по отношение на отделни по-големи територии и райони за планиране,
така и в рамките на отделните населени места. Пазарната либерализация и отсъствието на строги правила за развитието на търговската дейност създават редица проблеми на местоположението, достъпността и използването на търговските
обекти, организацията на търговията, управлението на търговските операции, качеството и културата на търговското обслужване. При все това търговията продължава
да бъде със значителен принос за икономическото развитие и атрактивна сфера на
бизнес дейност, дори в условията на несигурност в стопанската среда.
2.4. Предизвикателства и проблеми пред културата в търговията
Основните насоки за усъвършенстване на културата в търговията, с оглед
подобряване на организацията и технологията на търговията и на търговските процеси в страната, в отделните фирми и обекти, са:
 Формулиране на единни национални стандарти за поддържане, предотвратяването на нарушенията и усъвършенстване на законодателството в областта на
защита на конкуренцията на пазара. Възможностите за контрол върху функционирането на конкурентния механизъм и пазарните мотиви за поведението на агентите
на обмена следва да бъдат конкретизирани в действащото и новосъздадено специализирано законодателство и институционализирани както по отношение на защитата на интересите на потребителите, така и на производителите и на агентите на
обмена. Пазарна институционализация на контролните механизми за мониторинг
на безпроблемното функциониране на пазара следва да бъде осигурено с адекватен инструментариум за превенция и коригиращи своевременни действия при регистриране на пазарни деформации. Основният фактор за това състояние е неспособността на новосъздадената пазарна икономика да отговори адекватно на предизвикателствата на уникалното комбиниране на традиционното и развито на местна
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основа предприемачество и агресивното, мащабно и ресурсно обезпечено позициониране на чуждестранните търговски оператори. Основните предизвикателства са
свързани с: редуцирането на информационния вакуум, използването на търговски
чувствителна информация, свободната достъпност и обмена на информация, асиметрията на информацията и др., така че да се предизвика повишаване на пазарната ефективност, но не и ограничаване на конкуренцията. Положителните ефекти от
обмена на информацията ще свързваме основно с възможностите търговските организации да “подобряват своята вътрешна ефективност, като сравняват помежду си
своите най-добри практики, …може да помогне на дружествата да спестяват разходи чрез намаляване на материалните си запаси, което ще позволи по-бързо доставяне на нетрайни продукти на потребителите, или като се справят с непостоянно
търсене и др., …може също така да бъде от пряка полза за потребителите посредством намаляване на разходите им за търсене и като подобри техния избор”66. В
тази връзка, за да се формулира устойчиво конкурентно предимство, е целесъобразно извеждане и на “фирмени стандарти, чрез тях се въвеждат норми на обслужване, отговарящи на конкретните особености на съответната търговска организация”67. В контролния механизъм следва равностойно да бъдат представени всички
участници на пазара и заинтересовани икономически агенти във веригата на доставка на продукта, включително и потребителите. Описаното състояние, като проблемна област, следва да намери своята обществена подкрепа и да се стандартизира като единен подход за регулация както на отраслово, така и на национално и
общо европейско равнище.
 Архитектурното оформяне, устройството и обзавеждането на търговския
обект следва да свързваме с формулиране на конкретни и адекватни инвестиционни задания на проектанти и изпълнители за създаване на съответстваща на обслужваната пазарна зона търговска инфраструктура. В тази връзка нараства необходимостта от задълбочени предпроектни проучвания и изследване на състоянието и достиженията на функциониращата търговска мрежа на дребно, оценка на
неусвоения потенциал и възможностите за развитие в оптимален времеви хоризонт
и при комплексното действие на всички фактори на обкръжаващата среда. Дългосрочността на решенията за развитие на търговската мрежа следва да се обвързва
с устойчивото устройствено развитие на урбанизираните зони, прилежащите територии извън тях, мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, социално-икономическото състояние и очакваното изменение на пазара и обслужваното
население и всичко това за постигане на оптимална пазарна структура и осигуреност с подходяща търговска мрежа. В чл. 137 на Закона за устройство на тери66
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торията68 е възприет подход за разграничение в зависимост от характеристиките,
значимостта, сложността и рисковете при експлоатация на търговските обекти, при
което най-общо те се категоризират в четири основни групи: сгради и съоръжения
за обществено обслужване, с капацитет над 1000 места за посетители; сгради и
съоръжения за обществено обслужване, с разгъната застроена площ над 5000 кв.м
или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители; сгради и съоръжения за обществено обслужване, с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители; сгради и съоръжения за обществено обслужване, с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места
за посетители. По този начин критериите “застроена площ” и “места за посетители” се конституират като два опорни признака за определяне на културата в търговията. Възможно е да се открие релацията и да се допълнят основните критерии и
с тези заложени в чл. 3 от Закона за малките и средните предприятия69, където
като критерии са заложени: броя на заангажирания персонал (микропредприятия –
по-малко от 10 души; малки предприятия – по-малко от 50 души; средни предприятия – по-малко от 250 души; големи предприятия – повече от 250 души); праговите
стойности на годишния оборот (микро – по-малко от 3 900 хил. лв.; малки – помалко от 19 500 хил. лв.; средни – по-малко от 97 500 хил. лв.; големи – повече от
97 500 хил. лв.) и стойността на притежаваните активи (микро – по-малко от 3 900
хил. лв.; малки – по-малко от 19 500 хил. лв.; средни – по-малко от 84 000 хил. лв.;
големи – повече от 84 000 хил. лв.). Това са технико-икономически характеристики
на търговската дейност, които могат да зададат по-голяма конкретност и ясно
възприемане на измеренията на културата в търговията.
 Неравномерността в търговската концентрация между големите населени
места, в комбинация с настъпването на икономическата криза, изправи модерната
търговия пред предизвикателството за икономия на разходи за управление и поддръжка. Осигуряването на оптимизиране на експлоатационните разходи е предпоставка за стабилизиране и подобряване на възвръщаемостта на инвестициите в
търговски обекти, защото отдавна е утвърдено, че “разумното изразходване на
средства в търговско строителство, наред с редовното поддържане на вече преустроените магазини в добро състояние, е не само стопански много по-оправдано, но
това ще доведе в крайна сметка до по-чувствително повишаване на общото равнище на култура в материално-техническата база на нашата търговия”70. В този контекст поддържането на културата на търговията изисква най-рационални решения
и приоритизиране на разходите, свързани с повишаването на комфортността и удовлетвореността от търговското посещение, съкращаване времето за обслужване и
“емоционално въздействие на вътрешната архитектура”71, дори в условията на напрегнатост на бюджетите. Възпроизвеждането на материалната основа на културата на търговията е предпоставка за нейното усъвършенстване, но същевременно
за нейната устойчивост ключов компонент е и осигуряваното на високо равнище на
69
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обслужване. Първоначалното въздействие на културата на търговията, материализирана в художествените измерения на търговската среда, загубва своето значение в
рутината на последващите традиционни посещения. Затова е необходимо периодично актуализиране на търговската среда и провокиране на интереса на клиента, “настроението и самочувствието на посетителите … по външно и вътрешно устройство
и оформление, по обзавеждането си, по своята квадратура, кубатура, осветление,
отопление, вентилация, оцветяване и много други да създават приятна, комфортна,
естетически издържана обстановка”72, стимулиране на неговата лоялност и повишаване на удобството при културното обслужване. Основните измерения на търговската среда следва да пренасят акцента върху предлаганото стоково разнообразие, качеството на търговската дейност и съпътстващото допълнително обслужване.
Заключение
Културата в търговията, като израз на характера и ресурсната обезпеченост
на организацията, предопределя пълнотата и комфорта на процеса на покупко-продажбата. Като многостранна и широкообхватна концепция, тя отразява едновременно и културата на търговското обслужване (субективен фактор), елементите на
търговската инфраструктура и материално-техническа среда в отделните търговски обекти (обективен фактор). От една страна, тя намира своето обективно изражение в културата на търговското обслужване, където може да се възприеме като
крайна и видима страна на търговския продукт. Там тя се материализира в качеството на извършваната търговска дейност, получавано като обслужване от клиента и оценявано в момента на отдаването на търговската услуга. От друга страна,
тя се предпоставя от материалната основа, която прави възможна реализацията на
самата търговска дейност, осъществявана в разнообразна търговска мрежа, формати и обекти. Културата на търговията като мултидименсионален процес, засягащ широк кръг от икономически отношения и участници, изисква тяхното активно
заангажиране в преследване на интересите им, които са с разнообразни икономически и социални измерения.
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CONTEMPORARY ISSUES OF CULTURE IN COMMERCE
Assoc. Prof. Dr Mihal Stoyanov
Abstract
The work discusses some major concepts and theoretical formulations of culture in commerce
under conditions of market economy. It is structured in two logically bound parts, where, after a theoretical
generalization of the concept, characteristics and system of indicators for measuring culture in commerce,
there are presented some topical issues of the state and trends of culture in commerce during the years
of transition and under the contemporary market conditions for the national economy.
Based on specific data there are made some generalizations on the attained level of culture in
commerce in Bulgaria. The conducted study shows the dimensions of the transformations that have
occurred on the consumer goods market and the effects on the level of culture in commerce. There are
suggested areas for improving the culture of commerce, connected with the normative standardization,
the requirements on territorial development and the organization of the commercial environment.

PROBLEME DER KULTUR IM HANDELSGESCHÄFT HEUTE
Doz. Dr. Mihal Stoyanov
Zusammenfassung
Die Studie behandelt einige grundlegende Konzepte und theoretische Grundlagen im
Zusammenhang mit der Kultur im Handelsgeschäft unter den Bedingungen der Marktwirtschaft.
Sie besteht aus zwei miteinander logischerweise zusammenhängenden Teilen, indem zuerst die
allgemeinen theoretischen Betrachtung des Verständnis, der Merkmale und des Indikatorensystems
für die Messung der Kultur im Handelsgeschäft dargestellt werden, und danach einige aktuelle
Fragen über den Zustand und die Entwicklungstendenzen der Kultur im Handelsgeschäft in den
Jahren der Übergangszeit in Bulgarien und unter den Bedingungen der Marktwirtschaft in Bulgarien.
Anhand konkreter Daten und Zahlen wird das erreichte Niveau der Kultur im Handelsgeschäft
in Bulgarien eingeschätzt. Die vorliegende Studie zeigt das Ausmaß der Transformationen auf dem
Markt für Verbraucherwaren und deren Auswirkung für das Niveau der Kultur im Handelsgeschäft.
Ideen für die Verbesserung der Kultur im Handelsgeschäft werden vorgeschlagen, wobei die
normative Standardisierung, die Erfordernisse der Raumplanung und der Organisation der
Umgebung im Handelsgeschäft in Betracht gezogen wird.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ ТОРГОВЛИ
Доц. д-р Михаил Стоянов
Резюме
В настоящей разработке рассматриваются некоторые основные концепции и теоретические постановки культуры торговли в условиях рыночной экономики. Работа логически
структурирована в двух взаимосвязанных частях; вслед за теоретическим обобщением поня217

тия, характеристик и системы показателей измерения культуры торговли представлены некоторые актуальные вопросы ее состояния и тенденций в годы перехода и в современных рыночных условиях развития национальной экономики.
На основе конкретных данных сделаны некоторые обобщения о достигнутом уровне
культуры торговли в Болгарии. Проведенное исследование указывает на измерения наступивших трансформаций на рынке потребительских товаров и на эффект уровня культуры
торговли. Предложены направления совершенствования культуры торговли, связанные с нормативной стандартизацией, с требованиями к устройству территории и организации торговой среды.
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