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Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита на заседание от 15.03.18г. 

на катедрения съвет на катедра „Икономическа социология”, факултет 

„Общоикономически” към Университет за национално и световно стопанство - гр. 

София. 

Дисертационният труд е с обем от 174 страници – 155 стр. основен текст, 11 стр. 

използвана литература и 2 стр. приложения. Включва увод, три глави, заключение, 

използвани източници и едно приложение. В основната част от работата са представени 

5 таблици и 21 фигури. Библиографията е съставена от 40 източника на кирилица и 92 

на латиница, включващи книги, монографии, статии, доклади и др., както и 

статистическа информация. 

Публичната защита на дисертационния труд ще се състои на 28 май 2018 г. от 

10,00 часа в зала 2032-А на Университета за национално и световно стопанство – 

София пред Научно жури, назначено със заповед на Ректора на УНСС.  

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в сектор 

„Научни съвети и конкурси” на УНСС – София. 
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І. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

Актуалност на темата и проблематиката 

Фирменият имидж е един от конкурентните фактори, които придобиват все по-

голяма значимост в условията на разширяваща се глобална конкуренция. Наличието на 

все повече информационни източници, които увеличават полето от информация, нужно 

на потребителя да направи своя свободен избор на блага (стоки и услуги), от една 

страна и все по-ожесточаващата се конкуренция, от друга, са сериозно изпитание пред 

корпоративните пазарни актьори при изграждането и поддържането на стабилен 

имидж.  

Съвременните информационни технологии създават възможност за бързо 

трансфериране на данни и информационни потоци до всяка точка на планетата. Това 

допълнително повишава изискванията към фирмите във взаимоотношенията с техните 

настоящи и нови клиенти да предоставят достатъчно информация за благата, които 

предлагат за размяна, с цел спечелване на свободните избори на потребителите и 

изграждане на доверие. 

Глобализацията създава нова ситуация, в която функционират съвременните 

фирми. Тя се характеризира с промяна на равнището на конкуренцията и нейния 

мащаб. 

Докато в миналото няколко големи международни фирми се конкурираха за 

конкретен пазар, днес тези същите утвърдени големи компании трябва да отстояват 

позициите си пред множество малки организации, които прилагат иновативни пазарни 

стратегии. Онези фирми, които успяват да се възползват от информационната епоха, 

придобиват нова конкурентоспособност и се утвърждават на местни и международни 

пазари. Фирмите, които намаляват своята себестойност, инвестират в персонал, 

закупуват нови технологии безспорно генерират печалби, но вече само по себе си това 

не е достатъчно при динамичните изисквания на съществуващите пазари. „Фирмата 

днес е под постоянния натиск на многообразни промени и управлението й се превръща 

не просто във фактор на нейния просперитет, но е и същностна предпоставка за 

оцеляването й. Досегашното организационно поведение, което е удовлетворявало 

очакванията на корпорациите в променената ситуация вече не работи ефективно. 

Необходими са нови методи, програми, концепции и лидери, способни да се справят с 
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главозамайващия темп на промени“
1
. В търсенето на конкурентни предимства все по-

често вниманието се насочва към нематериалните активи – фирмен имидж, фирмена 

репутация, идентичност. 

Фирменият имидж е едно от възможните решения за подобряване на 

конкурентните шансове на фирмата в условията на глобална конкуренция. Стратегията 

за фирменият имидж е съществена част от управлението на една организация в 

динамично променящия се свят. „Шансовете на всяка корпорация днес, независимо от 

размера й, са в прецизно изгражданата фирмена идентичност и създадената чрез нея 

стабилна привързаност у целевите публики, в подчертаване на уникалността не само на 

продуктите и услугите, но преди всичко на корпорацията като цяло. Така се създават 

нови конкурентни преимущества. А без тях корпорацията не може да бъде отделена от 

изключителното разнообразие на производители и следователно, да разшири и своите 

потребители“
2
. Информацията, която днес достига до масовия потребител, е твърде 

голяма, за да бъде осмислена в детайли. Потребителят е изправен пред необходимостта 

да взима множество решения в динамични и бързо променящи се условия и да направи 

(не)успешен избор, доверявайки се на конкретна фирма.  

Имиджът подпомага потребители и партньори при изграждането на представите 

и оценките за фирмата, доколкото, както пише Райков „…една разумна експлоатация на 

човешките надежди и стремежи, улеснява трансформацията на публиката – способства 

за формирането у нея на нови потребности и интереси, променя вкусовете й, разширява 

потребителския мироглед“
3
. 

Изграждането на доверие чрез фирмен имидж е предизвикателство към фирмите 

особено през последните години, които се характеризират не само с икономическа и 

финансова криза, но и с криза на доверието. 

Изборът на темата на настоящата дисертация се обуславя от факта, че все повече 

фирми осъзнават значението на фирмения имидж в процеса на бързо променяща се 

бизнес среда. Добрият имидж осигурява стратегически предимства и устойчивост в 

инвестиционната политика, водена от фирмата и е един от нейните конкурентни 

фактори.  

Изборът да се изследва значимостта на фирмения имидж като конкурентен 

фактор на строителните фирми в България се предопределя от значителния публичен 

                                                           
1
 Lester, T. Head to head:The Coming Economic Battle among Japan, Europe and America, New York: Morrow, 

1992. 
2
 Sera, K. Corporate Globalization: A new Trend. N.Y.,1992, p.89-96 

3
 Райков З., Корпоративен имидж, Дармон 2001, стр. 25 
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ресурс, който се изразходва за изграждането на важни за икономиката на страната 

инфраструктурни обекти. Отделянето на такъв значим публичен ресурс поражда 

обществена чувствителност към изпълнителите на големите обществени поръчки в 

областта на строителството (магистрали, пречиствателни станции и т.н.). Тези 

изпълнители се определят съгласно Закона за обществените поръчки, който „определя 

условията и реда за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки или 

услуги и за провеждане на конкурси за проект от възложители с цел осигуряване на 

ефективност при разходването на: 1. публичните средства; 2. средствата, предоставяни 

от европейските фондове и програми; 3. средствата, свързани с извършването на 

дейности в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските 

услуги; 4. средствата на дружества и предприятия, които са възложители по смисъла на 

закона”
4
. 

Трябва да се отбележи и съществената нормативна постановка за спазване на 

принципите на свободната конкуренция. „Обществените поръчки се възлагат в 

съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския 

съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на 

установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и с 

произтичащите от тях принципи на: 1. равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация; 2. свободна конкуренция; 3. пропорционалност; 4. публичност и 

прозрачност. При възлагането на обществени поръчки възложителите нямат право да 

ограничават конкуренцията чрез включване на условия или изисквания, които дават 

необосновано предимство или необосновано ограничават участието на стопански 

субекти в обществените поръчки и които не са съобразени с предмета, стойността, 

сложността, количеството или обема на обществената поръчка”
5
. Така се поставят едни 

устойчиви законови рамки, които да регламентират дейността по възлагането на 

обществените поръчки, с което държавата е изпълнила своята роля на нормотворец.  

При действителното осъществяване на тези обществени поръчки обаче се 

наблюдават множество нарушения и корупционни практики, които пораждат съмнения 

относно стриктното прилагане на Закона за обществените поръчки и предварително 

известения (известен на съответния възложител) изпълнител на конкретната поръчка.  

                                                           
4
 Закон за обществените поръчки В сила от 15.04.2016 г. изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г.Чл.1 

5
 Закон за обществените поръчки. В сила от 15.04.2016 г. изм. и доп. ДВ. бр.63 от 4 Август 2017г. Чл.2 
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Примери за подобни обществени поръчки оказват съществено влияние върху 

имиджа на строителните фирми и на строителния сектор като цяло. Може да се 

предположи, че определени строителни фирми, които често печелят обществените 

поръчки за изграждане на инфраструктурните обекти, са успели да наложат имидж на 

приближени до властта (част от „обръч” от фирми). Тази „замърсена” конкурентна 

среда оказва сериозно предизвикателство към останалите строителни фирми да 

изградят и наложат своя имидж като конкурентен пазарен фактор. 

Актуален остава и въпросът, че в зависимост от структурата, при големите и 

малките фирми имиджът се изгражда по различен начин. Големите фирми имат 

специализирани отдели, които се ангажират с неговото изграждане и поддържане, 

използват имиджови стратегии и други похвати, които също им осигуряват 

конкурентни предимства. Малките строителни фирми имат ограничени бюджети и 

разчитат на междуличностни отношения, препоръки “от уста на уста”. Това 

предпоставя при изследването на имиджа да се разгледа и структурата на самите 

фирми, за да се постигне по-висока степен на обективност. 

Цел и задачи 

Целта на настоящия дисертационен труд е разкриване на значимостта на 

фирмения имидж като конкурентен пазарен фактор на строителните фирми в България 

във време на намаляващо доверие към обществено-институционалната среда, като цяло 

и в частност, към пазарната среда в страната.  

Така формулираната цел позволява да се изведат две по-конкретни подцели, а именно: 

1. Да се характеризира секторният имидж; 

2. Да се установят компонентите на фирмения имидж, чрез които най-често се 

търси конкурентно предимство. 

Формулираната по този начин цел предопределя разрешаването на следните 

задачи: 

1. Да се дефинира и изясни понятието имидж.  

2. Да се определи спецификата на фирмения имидж.  

3. Да се установи мястото на фирмения имидж сред останалите конкурентни 

пазарни фактори. 

4. Чрез емпирично изследване да се установи значимостта на фирмения имидж 

като конкурентен фактор за строителните фирми в България. 
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Изследователска теза  

Основната теза на дисертацията е, че фирменият имидж е един от значимите 

конкурентни фактори. Той е фактор за повишаване на конкурентните пазарни шансове 

на фирмата в условията на непрестанно променящата се конкурентна среда. Фирменият 

имидж е цялостната представа, която заинтересованите лица имат за фирмата, 

създадена от когнитивната информация за нея, от емоционалното им отношение към 

нейната култура и от приемането на конкретните действия, които тя извършва при 

изпълнение на целите си. Въпреки това, неговата роля е все още недостатъчно оценена 

от строителните фирми в България.  

Предмет и обект  

Обект на изследването са български строителни фирми, членове на Камарата на 

строителите в България, които са участвали като изпълнители или подизпълнители на 

обществени поръчки за изграждане на инфраструктурни обекти. 

Предметът е фирменият имидж като конкурентен пазарен фактор на тези фирми. 

Методи на изследването 

Методологически подходи: 

1. Изследването се базира на дедуктивния подход, като генералните 

предположения и хипотези се движат от общото към частното. 

2. Социологически подход, чрез който се разкрият връзките и 

взаимоотношенията, отнасящи се до фирмения имидж като конкурентното предимство. 

3. Исторически подход, чрез него се установява постигнатото равнище на 

изученост на проблема, който е обект на изследването. 

В изследването са използвани качествени методи, изразяващи се в:  

� Регистрирането на първична социологическа информация – метод на 

полустандартизирано интервю. То представлява ръководен от изследователя 

дискурс посредством отворени въпроси, които генерират качествени 

данни. Качественият анализ позволява задълбочено разбиране на нагласите 

на респондентите, на причините за едно или друго тяхно поведение; 

� Анализ на съдържанието на използваните документи – доклади на Камарата 

на строителите в България, публикации на фирмени сайтове, статистически 

данни, анализ на документи от различни институции и други. 

В дисертационния труд е извършен комплексен литературен обзор на световните 

достижения на науката по отношение на изследването на фирмения имидж.  
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Ограничения на изследването 

В емпиричното изследване са включен фирми, които извършват своята дейност 

в сектор „Строителство“ и са членове от Камарата на строителите в България, 

независимо от степента на категоризация и които са били изпълнители или 

подизпълнители на обществени поръчки за изграждане на инфраструктурни обекти.  

Информационна база: 

� Българска и международна научна периодика по темата; 

� Публични документи и статии, свързани с представянето на имиджа на 

строителния сектор и в частност – на строителните фирми в България в он-лайн 

изданията на ежедневния и периодичния печат;  

� Статистически данни от Националния статистически институт, Камарата на 

строителите в България, Европейската статистическа служба „Евростат”, Доклади за 

дейността на Дирекция за национален строителен контрол; 

� Официални международни проучвания на марките, имиджа и репутацията;  

� Информация от официални фирмени сайтове; 

� Данни от собствени проведени емпирични проучвания на фирми от 

строителния сектор в страната. 
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ІІ. СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
Дисертационният труд е с обем от 174 страници – 155 стр. основен текст, 11 стр. 

използвана литература и 2 стр. приложения. Включва увод, три глави, заключение, 

цитирани литературни източници и едно приложение. Текстът съдържа 21 фигури и 5 

таблици.  

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Списък с използвани съкращения 

Списък на таблиците        

Списък на фигурите        

 

УВОД           

ГЛАВА ПЪРВА: ТЕОРЕТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИРМЕНИЯ ИМИДЖ  

1. Парадигми в изследванията на фирмения имидж и фирмената идентичност 

2. Фирменият имидж между фирмената идентичност и фирмената репутация  

2.1. Фирмена идентичност         

2.2. Фирмена репутация         

2.3. Фирмен имидж          

3. Изграждане на фирмения имидж     

 

ГЛАВА ВТОРА: ФИРМЕНИЯТ ИМИДЖ КАТО КОНКУРЕНТНО 

ПРЕДИМСТВО     

1. Конкурентно предимство       

2. Позитивният фирмен имидж като конкурентно предимство 

2.1. Корпоративната социална отговорност като позитивен  

имидж          

2.2. Позитивният имидж като източник на доверие  

3. Управление на фирмения имидж като конкурентно предимство   

 

ГЛАВА ТРЕТА: ФИРМЕНИЯТ ИМИДЖ КАТО КОНКУРЕНТЕН ПАЗАРЕН 

ФАКТОР В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ   

1. Характеристика на пазара      

2. Обществените поръчки – новото конкурентно поле на строителните фирми  
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2.1. Обществени поръчки и секторен имидж    

3. Фирменият имидж на строителните фирми като конкурентен пазарен фактор 

(резултати от изследване)  

3.1. Емпирично изследване         

3.2. Резултати от емпиричното изследване       

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ        

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА     

ПРИЛОЖЕНИЯ         
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ГЛАВА ПЪРВА: ТЕОРЕТИЧНИ КОНЦЕПЦИИ ЗА ФИРМЕНИЯ 

ИМИДЖ 

 

В първа глава са представени накратко основните концептуални парадигми в 

изследванията на фирмения имидж и фирмената идентичност. Изведени са 

дефинициите и връзката между фирмената идентичност, фирмения имидж и 

фирмената репутация. Проследен е процесът на формирането на фирмения имидж 

сред различните заинтересовани групи – служителите, клиентите, анализаторите и 

акционерите.  

 

1. Парадигми в изследванията на фирмения имидж и фирмената 

идентичност 

Изследванията на фирмения имидж датират от 50-те години на миналия век.
6
 

Оттогава насам изследователите са представили широк спектър от гледни точки за 

постигане на по-задълбочено разбиране за това понятие. Тъй като фирменият имидж и 

фирмената идентичност са използвани дълги години като взаимозаменяеми понятия,
7
 в 

настоящия дисертационен труд е представена еволюцията на двете изследователски 

ориентации, за да се осигури изчерпателен преглед на парадигмите в тази област. Въз 

основа на категоризациите от Балмър, Ван Риел, Симоес и др.,
8
 са представени 

обособените от тях парадигми за разбирането на фирмения имидж:  

� Парадигмата на визуалния /графичния дизайн  

� Интегрирана комуникационна парадигма 

� Парадигма на организационните изследвания 

� Маркетингова парадигма 

                                                           
6
 Balmer, J. M. T. (2001) "Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing: Seeing through the 

Fog", European Journal ofMarkefing, Vol. 33, No. 3/4, pp. 248-291.; Bick, G., Jacobson, M. C., Abratt, R. 

(2003) "The Corporate Identity Management Process Revisited", Journal ofMarkeling Management, Vol. 19, pp. 

835 - 855. 
7
 Bick, G., Jacobson, M. C., Abratt, R. (2003) "The Corporate Identity Management Process Revisited", Journal 

ofMarkeling Management, Vol. 19, pp. 835 - 855.; Simoes, C., Dibb, S., Fisk, R. P. (2005) "Managing Corporate 

Identity: An Internal Perspective", - Journal of theAcademy of Marketing Science, Vol. 33, No. 2, pp. 153-168 
8
 Balmer, J. M. T. (1995) "Corporate Branding and Connoisseurship", Journal of General Management, Vol. 2 1, 

No. 1, pp. 2446.; Balmer, J. M. T. (1998) "Corporate Identity and Advent of Corporate Marketing", Journal 

ofMarketing Management, Vol. 14, pp. 963-996.; Balmer, J. M. T. (2001) "Corporate Identity, Corporate 

Branding and Corporate Marketing: Seeing through the Fog", European Journal ofMarkefing, Vol. 33, No. 3/4, 

pp. 248-291.; Van Riel, C. B. M. and Balmer, J. M. T. (1997) "Corporate Identity: The Concept, Its 

Measurement and Management", European Journal of Marketing, Vol. 3 1, No. 516, pp. 340-355.; Simoes, C., 

Dibb, S., Fisk, R. P. (2005) "Managing Corporate Identity: An Internal Perspective", - Journal of theAcademy of 

Marketing Science, Vol. 33, No. 2, pp. 153-168 
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� Интердисциплинарна парадигма 

В рамките на организационната парадигма най-ясно може да се открои 

конкурентния потенциал на фирмения имидж за подобряване на пазарните шансове на 

фирмата. Този конкурентен потенциал може да има различни измерения, доколкото 

фирменият имидж не е някакъв фиксиран неин атрибут, а съществува в съзнанието на 

хората. Този образ е формиран в резултат на различно знание за фирмата, различни 

удовлетворяващи или неудовлетворяващи отношения с нея (по линия на лични 

контакти, чрез ползване на създадените от нея стоки и услуги, чрез медийни 

публикации и др.). Това означава, че не може да се говори за един-единствен фирмен 

имидж, който може да се открие у всички заинтересовани групи. Затова е важно да се 

познават и управляват различните образи, с които фирмата присъства в публичното 

пространство.  

 

2. Фирменият имидж между фирмената идентичност и фирмената 

репутация 

2.1. Фирмена идентичност  

Фирмената идентичност или реалността и уникалността на една фирма съдържа 

четири компонента: фирмена стратегия, фирмена култура, организационен дизайн и 

фирмени действия.  

Именно в тази различност на фирмата се съдържа потенциал за имиджово 

конкурентно предимство пред останалите участници на пазара. 

Усещането за различност и основните ценности, които стоят в основата на 

фирмената идентичност, осигуряват една своеобразна котва, около която се изграждат 

и осъществяват всички комуникационни дейности – всичко, което една фирма казва, 

прави или впечатлението, което оставя сред заинтересованите групи. По този начин 

идентичността улеснява процеса на изпращане на последователни съобщения. 

Посредством отличителния характер, който идентичността дава на фирмата, тя 

подпомага заинтересованите групи да намират или разпознават дадена фирма. Когато 

се комуникира последователно, идентичността създава осъзнатост, предизвиква 

признаване и създава доверие сред тях, защото тези групи ще имат по-ясна представа за 

фирмата.
9
 

                                                           
9
 Christensen, L.T., and Cheney, G. (1994),‘Articulating identity in an organizational age’, in S.A. Deetz (ed.), 

Communication Yearbook, volume 17. p. 223–224. 
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Силната фирмена идентичност може да помогне за повишаването на 

мотивацията сред служителите чрез установяване и поддържане на усещането за "ние" 

и като основа за тяхното идентифициране с фирмата.  

 

2.2. Фирмена репутация  

Анализирайки дефиницията за репутацията като „възприятие за представянето 

на фирмата, на основата на нейните минали действия и бъдещи перспективи, които 

описват общата ѝ привлекателност сред всички нейни заинтересовани страни в 

сравнение с други водещи конкуренти” се открояват няколко момента: 

1. Репутацията се отнася до възприятията за фирмата от страна на 

заинтересованите групи.  

2. Репутацията се формира от множество заинтересовани групи.  

3. Репутацията включва не само общо впечатление, но и оценка на фирмата от 

страна на заинтересованите групи. Този нюанс е от решаващо значение и установява 

разликата между фирмената репутация и фирмения имидж.  

При дефинирането на фирмената репутацията се установява, че в нейната основа 

стои дългосрочният оценъчен момент от страна на заинтересованите групи. Тя „стъпва” 

върху фирмения имидж, а не обратното, което помества фирмения имидж между 

фирмената идентичност и фирмената репутация.  

 

2.3. Фирмен имидж  

В рамките на организационните изследвания най-ясно може да се открои 

конкурентният потенциал на фирмения имидж за подобряване на пазарните шансове на 

фирмата. Според редица автори мениджърите на една фирма се стремят да изградят 

такъв имидж, който да позиционира фирмата като част от стратегическа група от 

организации в един и същи сектор.
10

 По този начин се очаква, че сравнителното 

позициониране на фирмата по отношение на всички останали ще има последици за 

нейното възприемане. В тази връзка Фомбрун и Шанли пишат, че докато индивидите 

позиционират една фирма психически, те се занимават с по-сложни заключения, като 

сравняват фирмата с нейните конкуренти.
11

 

                                                           
10

 Peteraf, M. and Shanley, M. (1997) "Getting to Know You: A Theory of Strategic. Group Identity", Strategic 

Management Journal, Vol. 18, Summer Special Issue, pp. 165-186. 
11

 Fornbrun, C. and Shanley, M. (1990) "What Is In A Name? Reputation Building and Corporate Strategy", 

Academy of Management Journal, Vol. 33, No. 2, pp. 233-258. 
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Това дава основание фирменият имидж да се определи като цялостно 

впечатление на едно лице за определена форма, личната му преценка за общественото 

мнение за тази фирма и неговата сравнителна оценка на тази фирма спрямо останалите 

в същата индустрия.
12

 

Този конкурентен потенциал на фирмения имидж може да има различни 

измерения, доколкото „имиджът на всяко нещо (държава, отрасъл, компания или 

марка) съществува в съзнанието на хората, а не е фиксиран атрибут на фирмата.”
13

 

Причината за това е, че всеки отделен индивид има различна информация и различен 

опит с дадената фирма, марка или продукт. От това следва, че фирмата няма един-

единствен имидж и за нея е важно да познава и управлява различните „образи”, с които 

присъства в публичното пространство. 

Възприетата в настоящия дисертационен труд дефиниция за фирмения имидж се 

доближава най-много до начина, по който Уей дефинира фирмения имидж като 

„впечатлението, което заинтересованите групи имат за фирмата”, добавяйки, че 

„корпоративната идентичност е наборът от факти, определящи фирмата, нейните цели 

и култура”.
14

  

Тук се приема дефиницията, че фирменият имидж е цялостната представа, 

която заинтересованите лица имат за фирмата, създадена от когнитивната 

информация за нея, от емоционалното им отношение към нейната култура и от 

приемането на конкретните действия, които тя извършва при изпълнение на 

целите си. 

В литературата съществуват достатъчно доказателства, че информацията, 

използвана при възприемането на фирмения имидж, е свързана с различни измерения 

на фирмите като фирмена идентичност, фирмена култура, фирмено поведение, 

комуникационна политика, клиентски капитал, а в сектора на услугите и лицата за 

контакт и физическата среда.
15

 Ето защо фирмата трябва да положи съгласувани усилия 

да управлява фирмения си имидж, за да бъде успешна в конкурентната среда и да има 

общественото доверие.  

                                                           
12

 Dutton, J. E. and Dukerich, J. M. (1991) "Keeping and Eye on the Mirror: Image and Identity in 

Organisational Adaptation". Academy of Management Journal, Vol. 34, No. 3, pp. 517-554. 
13

 Доулинг, Г. (2005) Създаване на корпоративна репутация, С, с.20. 
14

 Wei, Y. K. (2002). Corporate Image as Collective Ethos: a Poststructuralist Approach. Corporate 

Communications: An International Journal, (4), 269-276. 
15

  Nguyen, N., (2006) The collective impact of service workers and servicescape on the corporate image 

formation. International Journal of Hospitality Management. Volume 25, р. 227-244 
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Най-често срещаната в научната литература връзка между фирмената 

идентичност, фирмената репутация и фирмения имидж се изразява в следното: 

фирмената идентичност води до фирмения имидж, а фирменият имидж води до 

фирмената репутация.
16

  

Най-общо фирмената идентичност подпомага процеса на разпознаване на 

фирмата – символите и номенклатурата, които използва, за да се идентифицира пред 

заинтересованите групи (като фирмено име, лого, рекламен слоган, фирмено облекло и 

т.н.)., фирменият имидж е съвкупността от мненията и настроенията спрямо фирмата, а 

фирмената репутация предизвиква доверието, сигурността и подкрепата от 

заинтересованите групи – приписваните ценности на фирмата, предизвикани от 

създадения фирмен имидж. 

 

Фигура 1. Връзката между фирмената идентичност, фирмения имидж и фирмената 

репутация 

 

 

 

  

 

Разглеждайки взаимовръзките и взаимодействията между фирмената 

идентичност, фирмения имидж и фирмената репутация, могат да се направят няколко 

основни извода: 

Фирменият имидж оказва влияние върху фирмената репутация. Той се дължи на 

внезапните асоциации спрямо една фирма, докато репутацията е установената за 

известно време вяра в способностите на дадена фирма да действа по един или друг 

начин.  

И двата фирмени актива се основават на процеса на формиране на множество 

променливи впечатления, включващи знаци от споделяната фирмена идентичност, 

както и публично споделяни такива.  

                                                           
16

 Van Riel, C. (1995) Principles of Corporate Communication. Prentice Hall, London; Dowling. G.R. (1986) 

Managing your corporate image. Industrial Marketing Management, 15, pp. 109-115; 

Barnett, M.L. J.M. Jermier, J.M. Lafferty. (2006). Corporate reputation: the definitional landscape. Corporate 

Reputation Review, 9 (1). Gotsi, M., A.M. Wilson. Corporate reputation: seeking a definition. Corporate 

Communications: An International Journal, 6 (1) (2001), pp. 24-30. 

 

Капитал на 

фирмената 

репутация 

Фирмена 

репутация 

Фирмен имидж Фирмена 

идентичност 



16 

 

Имиджът се отнася до изграждане на впечатление, което се получава от сигнал 

или съобщение, идващи от фирмата, докато репутацията е по-трайна обща оценка, 

установена с течение на времето.  

Концептуално имиджът може да бъде дефиниран като непосредствен набор от 

значения, установени от заинтересованите групи в отговор на един или повече сигнали 

от или около определена фирма. Иначе казано, това е нетният резултат от 

взаимодействието на вярванията, идеите, чувствата и впечатленията за фирмата в 

определен момент във времето.  

Репутацията от своя страна, представлява колективното представяне на 

миналите имиджи на дадена фирма (предизвикани чрез комуникация или минали 

преживявания), създадено с течение на времето. Имиджът може да се променя във 

времето поради различното възприятие, но репутацията е по-вероятно да бъде 

относително инертна или постоянна, тъй като отделните лица и заинтересованите групи 

запазват оценката си за дадена фирма, изградена с течение на времето.  

 

3. Изграждане на фирмения имидж 

В процеса на изграждане на фирмения имидж от първостепенно значение е да се 

изведат неговите компоненти, които оказват влияние върху начина, по който 

заинтересованите групи възприемат фирмата. Става дума за различни действия, 

отразяващи се върху всеки един аспект от комуникациите на фирмата с нейните 

заинтересовани групи.
17

 Те взаимодействат помежду си в посока създаването на 

желания фирмен имидж.  

Фирменият имидж е ориентиран към различни заинтересовани групи, които най-

общо могат да се разделят на вътрешни и външни. Това предполага известно 

нюансиране в ориентирането на фирмения имидж към тези групи. 

Изграждането на фирмения имидж предполага инвестиции в него – публикации 

в медиите, благотворителни дейности, развитие на служителите, отношение към 

партньорите и др., които са ориентирани към онези заинтересовани групи – 

потребители, партньори, кредитни институции и др, които са особено важни за 

реализиране на желаните пазарни размени. 

 

                                                           
17

 Доулинг, Г. (2005) Създаване на корпоративна репутация, София, ROI Communications, с.58. 
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ГЛАВА ВТОРА: ФИРМЕНИЯТ ИМИДЖ КАТО КОНКУРЕНТНО 

ПРЕДИМСТВО 

 

Втора глава разглежда фирмения имидж като конкурентно предимство. 

Изведена е необходимостта от неговото управление като устойчиво конкурентно 

предимство. Представени са конкурентните предимства на позитивния фирмен 

имидж, като са дадени конкретни положителни и отрицателни примери с оглед 

отчитане на тяхната значимост. Изведена е ролята на корпоративната социална 

отговорност като компонент на положителен фирмен имидж, а също така и ролята 

на положителния фирмен имидж като източник на доверие. 

 

1. Управление на фирмения имидж като устойчиво конкурентно 

предимство 

Конкуренцията е една от най-важните предпоставки за функционирането на 

пазара и за реализирането на неговите функции. Нейното най-популярно разбиране е 

като съперничество, възникващо когато „двама или повече пазарни актьора се опитват 

да придобият права на собственост върху някакви ресурси и това не може да се случи 

едновременно на всеки един от тях”
18

. 

В контекста на настоящия дисертационен труд конкуренцията се приема като 

принудителна, наложена от пазара среда, в която фирмите се състезават помежду си за 

спечелване на свободните избори на потребителите.  

Новата динамична конкурентна среда става все по-критична, тъй като полето на 

съперничеството между пазарните играчи измества своя фокус от търсенето и 

осигуряването на производството с евтини суровини, респективно – намаляване на 

разходите, към предлагането на блага, отговарящи във все по-голяма степен на 

индивидуалните потребности на потребителите. Постигането на клиентска 

удовлетвореност изисква от фирмите да предлагат все по-високо технологични 

решения, да разработват иновации, да улесняват живота на хората и да се грижат за 

неговото здраве и околната среда. 

Конкурентното предимство може да се обобщи като способността на фирмата да 

се задържи на пазара пред настоящата или потенциалната конкуренция. Самото 
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 Стоилова, В.,2011. „Свобода, конкуренция и пазарен ред”, Икономически алтернативи, бр. 5, с.9. 
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изграждане на конкурентно предимство обаче не е достатъчно. Ключът към успеха на 

фирмата е в неговото поддържане.  

Основата на дългосрочния успех на фирмата е в постигането и поддържането на 

конкурентно предимство за по-дълъг период от време. То осигурява дългосрочно 

предимство пред конкурентите, което не се налага лесно.  

Конкурентното предимство се определя като уникалната позиция, която една 

фирма развива по отношение на конкурентите, която ѝ позволява да постигне по-добра 

ефективност.
19

  

 

2. Позитивният фирмен имидж като конкурентно предимство 

Положителният фирмен имидж е един от основните начини за придобиване на 

конкурентно предимство на пазара поради начина, по който се създава самият той – 

собствената стойност и идентичност на компанията не могат да бъдат копирани и 

имитирани от конкурентите. 

Позитивният фирмен имидж води до положителни възприятия и емоции по 

отношение на произвежданите стоки и услуги. В условията на конкурентен бизнес 

климат много фирми работят усилено за създаването на активна комуникация с 

клиентите, акционерите, финансовите институции и широката общественост. Фирмите, 

които игнорират значението на положителния имидж, е много по-вероятно да се 

сблъскат с имиджови проблеми, чиито индикации могат да бъдат високо текучество на 

служителите, загуба на големи клиенти, спад в стойността на запасите, лоши 

отношения с дистрибуторите или администрацията и др. Ако проблемът с липсата на 

позитивен фирмен имидж остане неадресиран, много от фирмените разходи могат да се 

увеличат драстично, включително разходите за разработване на продукти, поддържане 

на продажбите, заплати на служителите и дивиденти на акционерите.  

Позитивният фирмен имидж въздейства върху потребителя по изключително 

активен начин. Чрез емоцията и впечатлението, които създава, той често е по-силен от 

реалната полза от продукта. В този случай потребителят се повлиява не толкова от 

качествата на продукта, колкото от положителния образ, който си е изградил за него. 

Разглеждайки по този начин въздействието на позитивния имидж върху потребителя, 

не може да не се отчете, че за стока с добър имидж, потребителите са склонни да 

заплатят и по-висока от пазарната цена, за да я притежават. Сдобивайки се с такъв 
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продукт, потребителят вече притежава обещания и надежди, а не само реална 

функционална полза от него.  

Ролята на позитивния фирмен имидж от гледна точка на повишаване 

конкурентоспособността е да въздейства на потребителите и манипулира тяхното 

съзнание.  

За целите на настоящия дисертационен труд са анализирани конкретни примери 

от практиката с цел да се разкрие ролята на извършваните от фирмата действия за 

формирането на положителните/отрицателните възприятия сред заинтересованите 

групи. Независимо от това дали става въпрос за финансова устойчивост, социална 

отговорност, лошо управление, неприветлива работна среда, или манипулиране на 

информация – всяко фирмено действие се тълкува от външните (а също така и от 

вътрешните) заинтересовани групи и формира тяхната представа за конкретната фирма. 

Социологическата агенция "Harris Poll" изготвя ежегодни проучвания за имиджа 

на най-популярните американски компании. 

В последното проучване на агенцията за 2017 г. са анкетирани повече от 23 000 

американци относно фирмената репутация. Участниците са помолени да разгледат 100-

те най-популярни компании за американските потребители във всяка от шестте 

категории: социална отговорност; емоционална привлекателност; качество на 

продуктите и услугите; визия и лидерство в управлението; финансови резултати и 

работна среда/грижа за служителите.  

Изследването посочва 10-те фирми с най-висока и най-ниска репутация. 

Фирмените действия и характеристики, които стоят в основата на това подреждане 

биха могли да се интерпретират като доминиращи компоненти на фирмения имидж. В 

резултат на анализа на изследването тези доминиращи компоненти могат да бъдат 

систематизирани по следния начин: (таблица 1). 
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Таблица 1. Доминиращи компоненти на фирмения имидж, които пораждат 

положителни или негативни възприятия, нагласи и оценки 

Доминиращи компоненти Положителни Отрицателни 

Финансово състояние �  �  

Отношение към служителите �  �  

Качество на продукта/услугата �  �  

Корпоративна социална 

отговорност 

�   

Популярност на марката �   

Визия и управление �   

Увреждане на околната среда и/или 

общественото здраве 

 �  

Укриване или манипулиране на 

информация 

 �  

Връзки с властта или 

„политическият чадър” 

 �  

 

Изследването на Harris Poll, идентифицира три доминиращи компонента на 

фирмения имидж, които могат да породят както положителни, така и отрицателни 

възприятия, оценки и нагласи и те са: финансово състояние на фирмата, отношението 

на мениджмънта на фирмата към служителите и качеството на произвежданите 

продукти или предоставяните услуги. 

Позитивният фирмен имидж може да бъде създаден изкуствено, но не може да 

бъде поддържан за дълго. Изкуствено създаденият позитивен имидж не може да бъде 

използван като конкурентно предимство, тъй като той се поддържа до момента, до 

който фирмата не се изправи пред потенциалните си и реални клиенти. В момента, в 

който тя започне да осъществява контакт с клиенти или други контрагенти, нейният 

имидж започва да зависи от поведенческата култура на персонала, който, от своя 

страна, се формира въз основа на фирмената култура и вътрешнофирмената 

ориентация. Това е този образ, който ще бъде най-дълготраен и който може да бъде 

използван като конкурентно предимство. 
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2.1. Корпоративната социална отговорност (КСО) като позитивен имидж 

За да допринесе за създаването на ползи за обществото и заедно с това да 

съдейства за изграждането и налагането на позитивния фирмен имидж, социалната 

отговорност трябва да бъде възприемана от съвременните фирми като нова концепция 

за фирмено поведение и бизнес отношения и в конкретика – като форма на 

стратегическо управление. Всичко това обаче налага сериозна част от фирмените 

ресурси и внимание да бъдат насочени към постигането на т.нар. стратегическа 

корпоративна социална отговорност. Това е причината и много автори да поставят 

разграничителни рамки между традиционната и стратегическата корпоративна 

социална отговорност на бизнеса.  

През последните години корпоративната социална отговорност се превърна в 

част от позитивния фирмен имидж. В условията на силно обсъжданите глобални 

проблеми, свързани с екологията, глада и неравностойното положение на голяма част 

от световното население, от бизнеса се очаква да бъде все по-отговорен към тях, 

имайки предвид, че дори е определян като пряк причинител, особено на климатичните 

промени. Така всяка фирма, която иска да повиши доверието на своите заинтересовани 

групи и на обществото като цяло, се стреми да показва загриженост към обществото, 

избирайки си определена кауза, на която да помага.  

 

2.2. Позитивният имидж като източник на доверие 

Понякога доверието се използва като синоним на почтеност и честност, но 

според Стоилова това е „само на пръв поглед. Доверието, за разлика от почтеността, 

коректността и честността е феномен на реципрочността и е размяна на очаквания за 

определени действия и/или за отказ от извършването на определени действия. То е 

белег, че някакво благо, което е важно за актьора, е натоварено с риск и несигурност, 

които той лично не може да преодолее (отстрани) и затова е нужно да се свърже с друг 

актьор по повод именно преодоляването (отстраняването) на този риск и 

несигурност“.
20

 В подобен контекст може да се предположи, че позитивният имидж е 

един от факторите за пораждане на доверие, особено за външните заинтересовани 

групи.  

                                                           
20

 Стоилова, В., 2013. Икономика и общество: Глобални и регионални предизвикателства пред България, 

Сборник УНСС, Кризата на социалното като криза на доверието в институциите. 
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Във всеки момент, в който стане ясно, че фирмата е търсила да изгради доверие 

със своите заинтересовани групи на основата на невярна или непълна информация, 

нейният позитивен имидж се срива и фирмата изпада в криза на доверие.  

Такъв е примерът с концерна Фолксваген. През 2015 г. американска лаборатория 

излиза с изследване, че в една част от продуктовата им гама с монтиран дизелов 

агрегат, вложеният софтуер манипулира изходните данни за изгорелите вредни газове. 

Скандалът е със силно медийно отражение в цял свят и само за два месеца акциите на 

концерна поевтиняват с 8%, а трите най-реномирани компании за кредитен рейтинг 

намаляват рейтинга му от равнище „А“ на равнище „ВВВ+“. 

"Фолксваген" се признава за виновен в заговор и възпрепятстване на 

правосъдието в схемата за заобикаляне на американските правила за замърсяващите 

емисии на близо 600 000 дизелови автомобила чрез използване на софтуер, 

манипулиращ резултатите по време на тестове. Компанията се съгласява да плати 4,3 

милиарда долара граждански и наказателни глоби – най-голямата сума, събирана от 

американското правителство от автомобилостроител. 

Вследствие на този скандал започват още по-сериозни разкрития, които излизат 

извън рамките на конкретната компания и се разпростират върху целия 

автомобилостроителен отрасъл. В медиите се появяват сериозни обвинения, че 

големите германски автомобилни концерни са се договаряли да поддържат високи цени 

и да възпрепятстват технологичното развитие с оглед на запазването на конкурентните 

им предимства.  

Списание "Шпигел" излиза със заглавие за таен атомобилен картел между 

"Фолксваген", "Ауди", "Порше", БМВ и "Даймлер", като отбелязва, че още от 90-те 

години на миналия век компаниите са се договаряли за единна политика във всички 

области на бъдещето развитие – по отношение на дизеловите и бензиновите мотори, 

спирачките, съединителите и предавателните кутии. Производителите са обвинявани и 

за това, че са се договаряли помежду си и за избора на доставчици, за цените на 

автомобилните части, за пречистването на отработените газове в дизеловите 

автомобили, както и за цените на новите модели коли. 

Този скандал показва, че позитивният фирмен имидж улеснява и благоприятства 

достигането на конкурентни пазарни позиции само ако е устойчив във времето и може 

да превъзмогне временни кризи на доверие, които могат и да не бъдат предизвикани от 

самата фирма, а да са резултат от нейни партньорски отношения с други фирми, които 

по редица причини допускат влошаване на своя фирмен имидж.  
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3. Управление на фирмения имидж като конкурентно предимство 

С развитието на пазарните отношения се увеличава и броят на субектите на един 

и същ пазар. Расте тяхната независимост от публичните власти и степента на свобода 

при избора на партньорски взаимоотношения. Същевременно с това обаче, се 

усложнява и възможността за възприемането на фирмата като самостоятелен, 

авторитетен, уважаван, влиятелен и надежден партньор. 

При тези обстоятелства управлението на имиджа на фирмата често е най-

важният фактор за поддържане на необходимото ниво на нейното функциониране, а 

понякога и за запазването й като цялостна структура. Лий Якока – един от най-

известните представители на бизнеса в САЩ – привежда типичен пример, разкриващ 

ролята на управлението на фирмения имидж. Когато той се бори за оцеляване на 

„Крайслер”, една от опциите за запазване на фирмата предполага нейното сливане с 

компанията „Фолксваген”. Тя обаче се отказва от тази възможност, посочвайки като 

първа причина за това лошият имидж на „Крайслер” в очите на публиката и липсата на 

адекватна стратегия за неговото управление.
21

 

В основата на управлението на фирмения имидж е предпоставката, че всичко, 

което една фирма прави и/или не прави, засяга нейното възприемане и нейните 

резултати, продукти и услуги. Тези възприятия засягат способността на фирмата да 

набира финансови ресурси, хора и партньорства, от които се нуждае, за да постигне 

своите цели. 

Правилно управляван, фирменият имидж ще покаже точната степен на 

ангажираността на фирмата с качеството, високите постижения и взаимоотношенията 

си с различните заинтересовани групи. "Управлението на фирмения имидж е 

систематичен и многоаспектен процес, който включва планове и политики, насочени 

към създаване на позитивен имидж за вътрешната и външна атмосфера на фирмата и 

елиминиране на негативните мисли и отношение към нея."
22

  

 

 

 

 

                                                           
21

 Почепцов Г. (2002). Имиджеология. Москва, 2002. 
22

 Russell, A. (1989), A New Approach to the Corporate Image Management Process, Journal of Management, 5, 

(1), 63-76. 
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ГЛАВА ТРЕТА: ФИРМЕНИЯТ ИМИДЖ КАТО КОНКУРЕНТЕН 

ПАЗАРЕН ФАКТОР В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 

 

В трета глава са представени основните характеристики на пазара на 

строителни услуги – броят и големината на строителните фирми, тяхната секторна 

насоченост. Разгледани са данните за възложените и спечелени обществени поръчки в 

строителния сектор и е проследена връзката между обществените поръчки и 

секторния имидж в строителството. Представени са методиката и резултатите 

от проведено емпирично проучване сред български строителни фирми за значимостта 

на фирмения имидж като конкурентен пазарен фактор. 

 

1. Характеристика на пазара 

Строителният сектор в България има дълги традиции – още преди 1989 г. в 

България има утвърдени строителни фирми с висококвалифицирани специалисти, 

които придобиват широка известност извън пределите на страната. Фирмите в сектора 

в този период са държавна собственост, но символизират гаранция за качество и 

професионализъм – строго се спазват техническите изисквания, влагат се качествени 

материали, а крайният продукт е с високо качество и устойчивост през годините. Не 

съществува конкурентна среда, тъй като собствеността както на обектите, така и на 

фирмите е една и съща – държавна.  

След 1989 година държавните строителни фирми са приватизирани. Една част от 

тях на практика са бивши стопански организации, които се управляват от хора с богата 

професионална биография, а другата част са съвършено нови фирми с липса на 

история. По-важното тук е, че всички те започват да работят в една нова конкурентна 

среда. Тази среда ги принуждава да развиват конкурентни стратегии и да привличат 

специалисти в областта на маркетинга, рекламата, връзки с обществеността и други 

области. Осъзнатостта на имиджа като конкурентен пазарен фактор от строителните 

фирми в България се проявява в тяхното поведение и активности през 90-те години на 

миналия век. 

Броят на строителните фирми, отчитащи се в Националния статистически 

институт (НСИ) с дейност строителство по Класификацията на икономическите 

дейности (КИД) 2008 по данни за 2016 година са 19367. НСИ разпределя данните за 

фирмите по броя на персонала, както следва: до 9 души - 16427 бр. ; 10 - 19 души - 1436 
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бр.; 20- 49 души - 966 бр.; 50- 249 души - 490 бр.; над 250 души - 48 бр. Очевидна е 

тенденцията, че българският строителен сектор е изграден предимно от микрофирми с 

до 9 души служители.  

В Централния професионален регистър на строителите (ЦПРС) на Камарата на 

българските строители (КСБ) фирмите са разделени в три категории, в зависимост от 

броя на техния персонал, както следва: малки фирми – до 49 души персонал; средни 

фирми – от 50 до 249 души персонал; големи фирми – над 250 души персонал. 

 

Фигура 2. Разпределение на фирмите от строителния сектор по критерий „брой 

персонал” от ЦПРС на КСБ за 2016 г. 

 

Източник: КСБ, Годишен анализ „Строителната индустрия в България 2016 г.”  

Според годишния анализ на КСБ за строителния сектор, 52,1% от общия за 

сектора оборот се реализира от малки фирми, средните фирми реализират 28,8% от 

него, а големите – 19,1%. 

 

Фигура 3. Разпределение на оборота на строителните фирми по критерий „персонал“ по 

данни на НСИ за 2016 г. 

 

Източник: КСБ, Годишен анализ „Строителната индустрия в България 2016 г.”  
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2. Обществените поръчки – новото конкурентно поле на строителните 

фирми 

Кризата от 2009 година почти спира финансирането на инвестиционното 

строителство от страна на банковия сектор. Като надежда за съживяване на 

строителния сектор се очертават обществените поръчки, които се финансират в голяма 

степен с европейски средства, като част от втория програмен период 2014-2020 година. 

Европейското финансиране на строителния сектор през годините на членство на 

България в Европейския съюз има своята сериозна тежест в инфраструктурното 

развитие на страната, имайки предвид стойността на проектите, които са финансирани 

през годините.  

 

Фигура 4. Обществени поръчки с европейско финансиране в % 

 

Източник: Институт за пазарна икономика. „Дисекция на обществените поръчки 2017-2015 г. 

с.9 

 

Анализът на статистическите данни за обществените поръчки, осъществен от 

Института за пазарна икономика, показва силна концентрация на възложените 

договори за обществени поръчки в малка част от изпълнителите. Данните показват, че 

10% от фирмите изпълнители на обществени поръчки (около 2 000) в периода 2007-

2015 г. са спечелили общо 120 000 или 71% от общо подписаните договори. Общата 

стойност на спечелените от този малък брой контрагенти поръчки е 53 млрд. лв. или 

85% от стойността на всички договори за периода
23

. Трябва да се подчертае, че тези 

                                                           
23

 Институт за пазарна икономика. „Дисекция на обществените поръчки 2017-2015 г.. с.7. Достъпно на: 

http://ime.bg/var/images/RazreziOP_Z.pdf (28.11.2017) 
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данни се отнасят за отделни изпълнители, и ако се добави и участието им в 

консорциуми, които също печелят значителни по стойност обществени поръчки, 

концентрацията на фирмите се повишава.  

Висока концентрация се отчита и при възложителите на обществените поръчки – 

10% от тях са възложили общо 122 000 или 73% от всички поръчки. Приблизителната 

обща стойност на възложените договори е 55 млрд. лв. или около 90% от стойността на 

всички подписани договори за обществени поръчки в периода 2007-2015 г.
24

 Поръчките 

с най-висока стойност са за проекти, свързани с инфраструктурата и транспорта, 

възложени от страна на транспортното министерство, Агенция „Пътна 

инфраструктура”, столичния „Метрополитен”, Национална компания „Железопътна 

инфраструктура”. Две от най-големите общини – Столична и Варна, също са 

възложители на крупни проекти. 

Това концентриране на възложителите и изпълнителите на най-големите 

обществени поръчки създава предпоставки за замърсяването на конкурентната среда 

посредством корупционни схеми и картелни споразумения, „обръчи от фирми” и 

„политически чадър”. 

От направения общ анализ за строителния сектор в страната се установява, че е 

налице изразена тенденция за преориентиране на по-адаптивни строителни фирми от 

сградното към инженерното строителство, което потвърждава очакванията за 

перспективно развитие на този сегмент от строителния сектор в средносрочен времеви 

план, считано от 2010 година насам, което е вследствие на факта, че енергийната и 

инженерна инфраструктура са най-финансираните сектори. За тези инфраструктурни 

обекти се отпускат и най-много средства, съответно – и най-голям интерес към 

обществените поръчки, за които се отпускат около 80% от финансовите средства, 

отпускани за строителния сектор като цяло.  

Малкият брой големи фирми и преобладаващият дял (около 85%) на 

микрофирмите до 9 служители е причина и за положението, в което едните печелят 

поръчките, а другите ги изпълняват в действителност. На практика обществената 

поръчка се печели от големите фирми, но реализацията се осъществява от 

подизпълнители на едно, а понякога и повече нива. Тук не се оспорва отдаването на 

дейности на подизпълнители като метод на работа, а се изтъква честото неглижиране 

на изпълнението на проекта от двете страни – и от възложителя и от подизпълнителя.  

                                                           
24

 Институт за пазарна икономика. „Дисекция на обществените поръчки 2017-2015 г.. с.8. Достъпно на: 
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Когато собствеността, респективно – контролът върху благата е концентриран в 

ограничен брой икономически контрагенти, ако тази група контролира огромни 

икономически сегменти и има решаваща роля при взимането на решенията 

(включително и политиките), то се губят функциите на пазарния механизъм. Загубата 

на функциите на пазарния механизъм в строителния сектор го превръща в зависим и 

регулиран не от икономическата, а от политическата действителност, от което се 

проявяват и непазарните конкурентни предимства в сектора. 

 

2.1. Обществени поръчки и секторен имидж 

Обществените поръчки, в които участват строителните фирми и особено тези, 

свързани с изграждането на инфраструктурни обекти, са в полезрението на 

общественото мнение през последните години по няколко причини: 

� Размерът на публичните средства, в т.ч. и по европейски програми за 

извършване на строителни дейности; 

� Съмнения за непрозрачна процедура по избора на бенефициент на 

конкретната поръчка. 

От регистрираните със специализирана строителна дейност 50 големи фирми, 7-

8 от тях доминират в няколко консорциума, които печелят последните години 

обществените поръчки на инфраструктурни обекти в страната. Това поражда съмнения 

за „картел“ в сектора от страна на обществеността и браншовите организации. 

В началото на 2016 г. се стигна до прекратяване на обявени обществени поръчки 

лично от Министър-председателя на България поради наличие на съмнения за близост 

на избраната фирма-изпълнител на един от големите инфраструктурни обекти с 

народен представител от парламентарно представена партия.
25

 

Тези и други скандали създадоха негативен имидж на фирмите в строителния 

сектор, доколкото доведоха до производство на асоциации между „обществени поръчки 

в строителството” и „корупция”. В публичния диалог се наложи понятието „обръч от 

фирми”, което отразява обществено възприетия имидж на определени строителни 

фирми като близки до властта. Това са фирмите, които най-често печелят обществените 

поръчки, използвайки непазарни конкурентни предимства.  
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„Борисов спря поръчка да 1 млрд. лв. поради съмнения за Пеевски и Златев”. Публикувано на 15.02. 

2016 г. в: http://www.mediapool.bg/borisov-sprya-porachka-za-1-mlrd-lv-poradi-samneniya-za-peevski-i-

zlatev-news245604.html (20.11.2017) 
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Тази замърсена конкурентна среда беше констатирана и от OLAF – европейската 

служба за борба с измамите. Тя проведе международно разследване, резултатите от 

което са предоставени на българските власти с препоръка, събраната информация да 

предизвика "сериозно национално разследване".
26

  

Според OLAF трябва да се изясни дали от 2009 до 2014 г. в Агенция „Пътна 

инфраструктура” всяка дирекция се управлява от субект, зад който стои структура. 

Установено е, че "субектът" е инвестиран в АПИ от повече от пет години с цел, когато 

достигне до директор, да може да контролира входа и изхода на потока от 

документи."
27

 

В България, Европейската комисия не вижда мотивация за прилагането на 

прозрачни механизми, съдействащи за чиста конкурентна среда при провеждането и 

изпълнението на обществените поръчки и предприема необходимите наказателни 

процедури срещу страната. 

Този създаден негативен имидж на сектора провокира изпълнителната власт в 

лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството да заяви, че за да 

се изпълнят предвидените инфраструктурни проекти, през следващите години ще 

трябва да се разчита на все по-широко публично-частно партньорство, като от 

първостепенно значение е изчистването на негативния имидж на строителния сектор, за 

да се привлекат достатъчно инвестиции. 

Въпреки предприемането на някои едностранчиви действия по отношение на 

грубите нарушения и установилите се непазарни отношения в строителния сектор, все 

още не са налице конкретни целенасочени мерки за преодоляване на негативния имидж 

на сектора и повишаване на доверието в него. На практика, през последните две 

десетилетия се е установила една търпимост към нарушаването на пазарните 

конкурентни принципи и създадените „обръчи от фирми”. Тази търпимост се поддържа 

от самите власти, които също имат отношение и са част от процесите по обявяването на 

обществените поръчки и изборът на техните изпълнители, от което следва, че липсва 

мотивация за преустановяването на тази негативна тенденция. 

Негативният имидж на строителния сектор влияе и върху имиджа на страната. 

Това води до намаляване на конкурентноспособността на България в борбата за 
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 „Да си отгледаш корупция” Публикувано на 13 04. 2017 г. в: 

http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/04/13/2952737_da_si_otgledash_korupciia/ 
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http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/04/13/2952737_da_si_otgledash_korupciia/ 

(20.11.2017) 



30 

 

привличане на чуждестранни инвестиции. Неблагоприятната конкурентна позиция и 

имидж на страна с изключително високи нива на корупция възпрепятства и достъпа до 

иновации в строителния сектор, които се внедряват в европейското строителство и 

които биха могли да повишат неговата конкурентоспособност. 

Европейските държави проектират и финансират изграждането на нов 

екологичен тип проекти, от което следва и приоритетът за избор на изпълнители – 

сертифицираните фирми, работещи с необходимите технологии и притежаващи 

необходимото ноу-хау за строежа на „зелени” сгради и инфраструктура. Така в Европа 

през последните няколко години имиджът на строителните фирми постепенно се 

променя – те стават все по-социално отговорни и все по-екологично ориентирани. 

Европейското общество започва да обсъжда теми като изграждането на зелени градове, 

чиито сгради са изцяло с покриви със слънчеви батерии, автомобилите са на биогорива 

/там, където изобщо се допуска движението на автомобили/ и т.н. Изцяло се променя 

средата и ролята на имиджа като конкурентен пазарен фактор в европейското 

строителство – колкото по-устойчива в екологично, социално и икономическо 

отношение е една фирма, толкова по-благоприятен е нейният имидж сред 

обществеността.  

 

3. Фирменият имидж на строителните фирми като конкурентен 

пазарен фактор (резултати от изследване) 

 

3.1. Емпирично изследване 

Данните в настоящото изследване са получени по метода на 

полуструктурираното (или полустандартизираното) интервю. 

Предметното поле на настоящото изследване е фирменият имидж на 

строителните фирми в България. Този избор е породен от наличието на множество 

негативни реакции, които се формират в медийните публикации и социалните мрежи. 

Тези оценки и негативни реакции се потвърждават и от анализ на публикуваните в 

медиите (както български, така и чуждестранни) документи, които установяват 

корупционни практики и замърсена конкурентна среда. Публикации в чуждестранната 

преса сочат как строителна фирма печели големи обществени поръчки в България, а в 

същото време не може да спечели нито една обществена поръчка за инфраструктурен 

проект в съседна Сърбия, тъй като не отговаря на изискванията. Тези констатации 
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пораждат съмнения, че в България строителните фирми не разчитат на конкурентни 

предимства за спечелване на обществените поръчки. Традиционните конкурентни 

предимства са се превърнали в „квази” конкурентно предимство, породено от близостта 

та собствениците на определени фирми с представители на държавната власт.  

Строителния сектор в България се е сдобил с негативен имидж и в тази 

„замърсена среда” на фирмите, които работят по пазарните правила, им е трудно да 

наложат желан позитивен имидж, доколкото те в една или друга степен не могат да се 

дистанцират от наложения секторен имидж. Това се дължи на факта, че повечето 

фирми са били или в момента са подизпълнители на големи обществени поръчки, около 

които витае съмнение за начина, по който те са ги спечелили (са били избрани). 

Основна цел – изследване значимостта на фирмения имидж като конкурентен 

пазарен фактор за строителните фирми в България. 

Подцели на изследването:  

1. Да се установи въздействието на секторния имидж върху имиджа на 

строителните фирми в България; 

2. Да се анализира кои компоненти на фирмения имидж биха повишили 

конкурентоспособността на строителните фирми. 

Основни задачи на изследването:  

Да се установи: 

1. Дали са налице конкурентни стратегии за изграждане на позитивен фирмен 

имидж; 

2. Фирмената визия, която следват фирмите, обект на изследването; 

3. Наличието на конкурентни стратегии за изграждане на позитивен фирмен 

имидж; 

4. Нюансиране на желания фирмен имидж в зависимост от заинтересованите 

групи; 

5. Мястото на фирмения имидж сред останалите конкурентни пазарни 

фактори. 

Изследователските въпроси, формирани в изследването са: 

1. Каква е визията на строителните фирми и имат ли стратегия, посредством 

която да изграждат и поддържат своя имидж? 

2. Кой според тях е най-значимият компонент на фирмения имидж? 

3. Имат ли строителните фирми интерес към публикациите, свързани с имиджа 

им и какви реакции предприемат в кризисни ситуации, свързани с него? 
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4. Как ръководствата на строителните фирми оценяват конкурентите си и 

каква е себеоценката им за собствените им конкурентни предимства? 

Изборът на респонденти е определен с оглед на принадлежността на фирмите към 

строителния сектор, тяхното членство в Камарата на строителите в България и 

участието им като изпълнител или подизпълнител на обществени поръчки на 

инфраструктурни обекти.  

Изследователският инструментариум се базира на специално разработен за 

целите на полуструктурираното интервю въпросник, който маркира посоката на 

разговора, за да се постигнат целите на изследването. Въпросникът съдържа общо 10 

въпроса.  

Обработка, анализ и представяне на информацията. 

Информацията е представена посредством систематизирането на общите 

мнения, съгласно задачите и изследователските въпроси за:  

� фирмената визия;  

� наличието на стратегия за изграждане и поддържане на фирмения имидж; 

� наличието на специализирано звено, което да е ангажирано с тези въпроси; 

� следенето на имиджа /интерес към публикации; реакции по време на кризи, 

касаещи имиджа;  

� компонента на имиджа, който строителните фирми определят като най-

значим;  

� оценка на конкурентите;  

� себеоценка на конкурентните предимства. 

При представянето на информацията, систематизирана като резултат от 

изследването, едно от условията за участие на респондентите е запазването на 

конфиденциалността на техните имена и строителните фирми, в които работят.  

Настоящото изследване не претендира за представителност (и самата му цел не е 

такава) на фирмите в строителния сектор. Въпреки своята непредставителност, то дава 

ясна картина за оценяването на имиджа като конкурентен пазарен фактор от 

ръководството на изследваните строителни фирми.  

 

 

 

3.2. Резултати от емпиричното изследване  
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По отношение на структурата на фирмите, които участват в изследването по 

критерий „брой служители”, в настоящия дисертационен труд се възприема 

класификацията, използвана от Камарата на строителите в България, която съвпада и с 

нормативите на Закона за малките и средни предприятия.
28

 Те разпределят фирмите на 

малки – до 49 души служители, средни – до 249 души и големи – над 250 души. 

По така възприетите критерии, седем от фирмите, които вземат участие в 

изследването са малки, две са средни и две са големи.  

Визия на ръководството на строителните фирми като елемент от изграждането и 

налагането на желания имидж.  

При анализа на отговорите на респондентите по отношение на визията се 

забелязва объркване на „визията” със „стратегията”, „концепцията”, „целите” на 

организацията. Една от фирмите описва визията като „Да сме откровени с клиентите, 

за да са доволни”, а друга като: „Нашата концепция е оптимална организация и 

ръководство на строителния процес и високо качество на крайния продукт.”. Друга 

фирма, чието ръководство бърка фирмената визия с фирмената стратегия, извежда 

оптимизирането на разходите и плавния растеж.  

В опита си да пресъздадат своята визия част от фирмите са описали целите по следния 

начин: завършване на проектите в срок и със съответното качество; фирмено развитие, 

изразено в по-висок пазарен дял качествено изпълнение на възложените поръчки на 

приемлива цена. 

За малка част от строителните фирми, които участват в изследването може да се 

каже, че е налице разбиране за същността и смисъла на фирмената визия. 

Обобщавайки резултатите от този въпрос се установява, че визията се определя 

като: открито и честно отношение спрямо клиентите; оптимална организация; 

оптимизиране на разходи и плавен растеж; завършване на поетите ангажименти 

навреме. 

При съпоставка на резултатите от отговорите в интервюто и споделената визия в 

интернет сайтовете на строителните фирми се установява, че част от фирмите нямат 

интернет сайт, а други имат сайтове, които поддържат. В сайта на нито една от 

строителните фирми няма конкретно споделена визия, но всички са споделили своите 

ценности и мисия.  

                                                           
28

 Закон за малките и средни предприятия. Обн. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г., доп. ДВ. бр.17 от 1 

Март 2016г. 
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Обобщавайки споделяната информация, се установява, че строителните фирми 

акцентират върху ценности като високо качество, точност, и професионализъм. 

Като цяло, част от анкетираните фирми отбелязват, че имат разписана 

стратегия, която е обвързана с изграждането на техния имидж, друга част споделят, 

че вече имат изграден имидж, а трета, че нямат конкретна писана стратегия, но са 

описали целите си в тази посока.  

Фирмите, които дават положителен отговор на въпроса са както големите 

участници, така и някои от малките представители на строителния сектор, които 

участват в проучването. В конкретизирането си, една от големите строителни фирми с 

над 2000 служители определя своя образ като социално отговорна фирма, уточнявайки, 

че следва стратегия на подпомагане в няколко основни области: детско здравеопазване 

и спорт; образование; екология и облагородяване на градската среда. Това се 

осъществява посредством спонсориране и подпомагане; инициативи, спомагащи за 

подобряване на образованието и подготвеността на кадрите за влизане в бизнеса; 

строеж на сгради, с които да се подобрява средата на живот и облика на градовете. 

Друга голяма строителна фирма, която участва в проучването определя своя 

образ като ориентирана към бъдещето, уточнявайки, че стратегията, която следва е да 

участва на различни форуми, на които да представя бъдещите си проекти.  

Тук е интересно да се отбележи, че някои от малките фирми, които споделят 

наличието на стратегия за изграждане на желан имидж, фокусират своя образ в посока 

на дългосрочна устойчивост, формулирайки различни пътища за нейното постигане. 

Обобщавайки резултатите от отговорите на този въпрос, е интересно да се 

обърне внимание и на това, че с конкретни стратегически документи в посоката на 

бъдещото развитие и изграждане на имиджа са както представителите на големите 

строителни фирми, така и представители на някои от малките фирми, които участват в 

проучването. Стратегиите на големите строителни фирми са фокусирани върху 

изграждането на образ на социално-отговорна фирма и ориентирана към бъдещето 

фирма, докато на малките са фокусирани върху дългосрочната устойчивост чрез 

осигуряването на гаранции.  

Оценява се необходимостта от действия в посока на изграждане на желан образ, 

макар и не при всички изследвани фирми да са налице разписани стратегии в тази 

посока. 
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Нюансиране на желания фирмен имидж в зависимост от заинтересованите групи 

Целта на този въпрос беше да се установи кои са основните неща за фирмата, 

които ръководителите на фирмите считат, че заинтересованите групи трябва да знаят. В 

изследването заинтересованите групи са разделени на: служители, клиенти, 

доставчици/партньори/, кредитни институции и широка общественост.  

По отношение на това какво трябва да знаят служителите за фирмата, 

отговорите на респондентите се обединяват в няколко посоки. На първо място, това са 

мисията и визията – те са посочени от почти всички фирми, участващи в изследването. 

Болшинството от отговорилите в тази посока показва ясната осъзнатост от 

страна на ръководството за ролята на служителите при изграждането на желания 

фирмен имидж. На следващо място по важност се нареждат методите на работа и 

целите на фирмата. На трето място, строителните фирми, които участват в настоящото 

изследване посочват, че е важно служителите им да знаят как се формира работната 

заплата. 

По отношение на онова, което според фирмите трябва да знаят техните 

клиенти, също са налице няколко общи тенденции. Тук най-големият фокус е върху 

високото качество на крайния строителен продукт и неговото изпълнение в 

договорения срок. Тези факти се съчетават при някои фирми с „надежден партньор”, а 

при други с качеството на изпълнените вече проекти.  

Разглеждайки информацията по признака големина на фирмата е интересно да се 

проследи очертаването на още една тенденция – големите фирми искат клиентите им да 

знаят броя на изпълнените проекти и големите възможности, с които разполагат, 

едновременно със социално отговорните инициативи, които поемат, т.е. големите 

фирми искат да изградят своя образ в очите на клиентите си като социално отговорни 

фирми с големи възможности за изпълнение на големи проекти. По този начин те ясно 

очертават и клиентския си сегмент – големи инвеститори.  

При средните фирми също се акцентира върху нюансирането: единият акцент е 

изявеното желание клиентите да знаят, че фирмата има зад гърба си голям брой 

успешно завършени проекти. Другият акцент е върху качеството и бързината на 

реагиране при непредвидени ситуации, т.е. фирмата фокусира изграждането на образ на 

надежден партньор, на който може да се разчита. 

По отношение на най-важното, което трябва да знаят 

доставчиците/партньорите за строителната фирма, отговорите на респондентите се 
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диференцират в две посоки: доставка на качествени материали в срок и качествено 

изпълнение на възложените дейности. 

Според болшинството от строителните фирми, които участват в изследването 

най-важното нещо, което трябва да знаят финансовите институции за тях е, че 

са коректен платец. Това се отнася за всички фирми, без значение на тяхната големина.  

Разнообразни са и отговорите, които фирмите дават за най-важното, което 

трябва да знае за тях широката общественост. При малките фирми отговорите се 

групират в три посоки: доверие при възлагането на обществени поръчки; високо 

качество на изпълнението; завършване на възложените проекти в срок. 

Много интересен момент от изследването е позицията на средните фирми, които 

споделят, че те са се доказали пред обществеността и са достатъчно познати в 

публичното пространство, т.е. не индикират за нещо друго, което да желаят обществото 

да знае за тях. Тези резултати показват наличието на самочувствие на респондентите, с 

оглед на тяхната познаваемост и вече утвърдено място на пазара на строителни услуги. 

Същевременно обаче, тези резултати могат да се приемат и като обезпокоителни, тъй 

като средните фирми заемат позиция, в която са изградили своя образ пред 

обществеността, но не проявяват мотивация за надграждане – т.е. те не работят върху 

усъвършенстването и надграждането, а това е в разрез с концепцията за устойчивостта 

на конкурентните предимства. 

По-различна е позицията на големите фирми, според които най-важното нещо, 

което обществото трябва да знае за тях е, че са сигурен и надежден партньор и че са в 

негова полза. Всъщност най-голямата фирма, която участва в изследването работи 

върху изграждането на различен образ сред различните публики – „добър строител“, 

„добър работодател“, „надежден партньор“, „коректен платец“. Тя работи целенасочено 

върху изграждането и поддържането на всеки от тях като отбелязва, че българските 

фирми много малко се замислят какъв имидж имат сред различните заинтересовани 

групи, а се ограничават само и единствено върху това, какъв е имиджът им пред 

техните клиенти. 

Разграничавайки строителните фирми, които участват в изследването по тяхната 

големина, личат различните посоки, в които те се фокусират при изграждането на 

желания образ – малките фирми, които се борят за оставане на пазара искат 

обществеността да гледа на тях като на висококачествен строител, който изпълнява 

ангажиментите си и на който могат да имат доверие. Средните фирми са най-

удовлетворени от имиджа, който са изградили и нямат какво повече да искат 
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обществеността да знае за тях. Големите строителни фирми, които вече имат 

множество изпълнени проекти, голям брой служители и дългогодишен опит, гледат в 

различна посока – те искат обществеността да знае за тях, че са отговорни към 

обществото и са сигурен и надежден партньор.  

Имайки предвид, че по-голямата част от фирмите, които участват в изследването 

спадат към категорията „малки”, то не е изненадващо твърдението на повечето от 

респондентите, че нямат специализиран отдел – структура, която да е пряко 

ангажирана с изграждането и налагането на желания имидж.  

От всички фирми участващи в изследването, само големите имат специално 

звено, което да е ангажирано с въпросите, засягащи имиджа. Останалите фирми, 

въпреки че нямат конкретен отдел, отбелязват, че целият им екип е ангажиран в 

изграждането и поддържането на добрия фирмен имидж. Тук трябва да се отбележи, че 

малките фирми разчитат силно на директния контакт, чрез който да оставят у 

отсрещната страна добри впечатления, на основата на които да започне постепенното 

изграждане на желания образ, първо сред партньорите и клиентите, а след това и сред 

останалите заинтересовани страни и широката общественост. Интересно е, че именно 

тази гъвкавост е отбелязана и от големите фирми в отговорите им на въпроса за 

предимствата на конкурентите. 

Възприемане на присъствието на фирмата в публичната среда 

Всички фирми, които участват в проучването проявяват интерес как биват 

възприемани публично. По критерия „брой персонал” се различават отговорите на 

малките фирми от тези на големите и средните, тъй като често те са твърде малки за да 

бъдат разпознати. 

По отношение на реакциите от страна на фирмите при настъпване на 

кризисни ситуации, свързани с влошаване на техния имидж са налице разнообразни 

резултати. Някои от малките фирми отговарят, че не им се е налагало до момента да 

реагират на подобни ситуации, а представителите на големите и средни фирми 

споделят, че по един или друг начин са се сблъскали с необходимостта от реакция при 

кризисна ситуация. 

Строителните фирми, които участват в проучването търсят разрешаване на 

възникналата ситуация по различни начини. Средните и големите фирми разчитат 

предимно на директно публично обръщение и защита на позицията си, а също така и на 

предприемане на действия по съдебен ред срещу публикации, които влияят негативно 

върху публичния им образ и които не са истина. 
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Факторите, които според строителните фирми имат най-голямо значение за 

изграждането и налагането на желания имидж. 

За извеждането на тези фактори на вниманието на респондентите са представени 

12 фактора, от които те трябва да изберат петте най-важни.  

Тук е важно да се отбележи, че по същество, изследваните фактори са и 

компоненти, които изграждат фирмения имидж.  

Отговорите са колкото разнообразни, толкова и идентични.  

С най-голямо влияние за имиджа според строителните фирми са клиентите. 

Този компонент е отбелязан от всички участници, с изключение на най-малката фирма. 

На второ и трето място са компонентите: служители и предлаган продукт, като те 

също са отбелязани както от малките, така и от големите и средните фирми. 

След тях е компонентът „опазване на околната среда”, следван от „цена”, 

„мениджърски опит” и „иновации”. Интересен резултат от изследването е, че 

„опазването на околната среда” и „цената” са посочени от най-малките фирми, а 

„мениджърският опит” – и от трите категории фирми. Фирмите, които участват в 

изследването не са отбелязали наличието на спечелени награди като важен компонент 

на техния имидж, въпреки че големите представители на строителния сектор са 

носители на такива. 

Оценка на конкурентите 

„В какво другите фирми имат конкурентно предимство?” е въпрос, при 

който отговорите се обособяват в няколко категории: цена; капацитет; други.  

Фирмите, които попадат в категорията „средни предприятия” плюс една от 

големите фирми с 280 души персонал, търсят предимствата на своите конкуренти най-

вече в капацитета – наличие на по-мащабна строителна техника; повече финансови и 

човешки ресурси, което позволява поемането на по-обемни обекти и изпълнението им в 

по-кратък срок.  

По-малките фирми, които имат под 20 души служители определят предимствата 

на своите конкуренти в цената. Тяхната гледна точка за това конкурентно предимство 

се изразява в това, че по-големите фирми биха могли да предложат по-ниска цена за 

изпълнението на определена строителна услуга. 

На въпроса за предимствата на конкурентите, представител на средните 

строителни фирми споделя и още една тенденция, засягаща конкуренцията – появата на 

две групи конкурентни фирми: „пряко свързаните с монополистите в бранша” и 

„големи и малки периферни играчи на пазара от сивия сектор, предлагащи дъмпингови 
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условия на продажба”. Тези резултати показват отчитането от страна на участниците в 

проучването на една замърсена конкурентна среда в строителния сектор – 

конкурентните предимства произтичат по-скоро от нарушаване на пазарните правила 

(връзки с монополисти, работа в сивия сектор), отколкото от прилагането на 

иновативни решения, екологични производства, честни партньорства.  

По-алтернативни позиции изразяват фирми, които се обединяват около 

гъвкавостта и иновациите. Това са най-голямата фирма, която участва в 

изследването, и малка фирма с 20 служителя. Малката фирма споделя, че от 

конкурентоспособните в различно отношение строителни фирми се очаква да дойдат 

нововъведенията в сектора като отбелязва, че при жилищното строителство вече има 

някои такива фирми, „които представят себе си като „зелени” строители, други – 

като „социално отговорни”, изграждайки в дворните пространства на сградите 

детски площадки, семейни беседки, барбекю зони и др.” Това мнение показва в 

дълбочина не само разбирането за конкуренцията в сектора, но и на конкуренцията 

като фактор за развитие.  

Най-голямата фирма, участник в настоящото изследване, отчита гъвкавостта 

като предимство на конкурентите отбелязвайки, че те са по-гъвкави при изпълнение на 

малки проекти. 

Следователно, може да се заключи, че конкурентните предимства в сектора 

остават много разнообразни – някои имат финансово предимство, други предлагат по-

ниски цени, но за сметка на качеството и сроковете, трети имат техника и човешки 

ресурси, които им позволяват да поемат големи обекти, да ги приключват в срок, при 

това на по-ниска цена.  

Себеоценка на конкурентните предимства 

При разглеждането на отговорите на респондентите на въпроса с какво тяхната 

фирма е по-добра от конкурентите, също се забелязва една тенденция на групиране на 

отговорите на голяма част от фирмите, участващи в изследването. Качеството на 

продукта се отбелязва като едно от предимствата за по-голямата част от анкетираните 

фирми от трите категории – малки, средни и големи.  

Цената като конкурентно предимство също присъства в отговорите на част от 

фирмите –представителите на средните фирми и на една малка. 

По аналогичен начин се представя и срокът на изпълнение на поетите ангажименти – 

той присъства в отговорите на фирми от трите категории: големи, малки и средни. При 

някои от фирмите се установява, че са отбелязали еднакви свои конкурентни 
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предимства: качество, цена и срок. Интересното тук е, че фирмите са от различна 

категория – такъв отговор е дала както средна фирма със 153 души служители, така и 

малка фирма с численост на персонала 28 души. 

Коректността е отбелязана като конкурентно предимство от малките фирми, а 

добрите отношения с клиентите от една малка и една средна.  

Гъвкавостта също се определя като конкурентно предимство от страна на 

някои малки фирми. 

Част от участниците дават по-различни предимства като стратегически 

характер и ориентация към бъдещо развитие. 

Освен тези основни конкурентни предимства изследването установи още и 

стратегически конкурентни предимства в лицето на добрата репутация, човешкия 

капитал, мениджърския опит, ориентацията към бъдещи проекти и идеи и др., което на 

практика представлява една оптимистична прогноза, че строителният сектор в България 

започва да осъзнава важността именно на тези предимства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализираната в настоящия труд проблематика, както и проведеното изследване 

сред строителните фирми, показа, че фирменият имидж е един от основните 

конкурентни фактори. В процеса на изграждане на своя имидж фирмите имат за цел да 

създадат такъв, който да носи конкурентни предимства и да представи фирмата като 

желан партньор за различните заинтересовани групи. Всичко това се осъществява в 

условия на безмилостна конкуренция и в пазарна среда, в която, за да бъдат 

конкурентноспособни, фирмите често прибягват до манипулации от различно естество. 

Съвременният потребител, разполагащ с информация от масови източници, подлага на 

преценка не само предлаганите от фирмата стоки и услуги, но и цялостния образ, който 

тя е наложила в публичната среда.  

В теорията са налице различни парадигми, които определят същността на 

фирмения имидж, както и процесите на неговото изграждане, налагане и управление. 

Позицията на изследователите от маркетинговата гледна точка е едно, а позицията на 

авторите от организационно-поведенческата гледна точка е друго.  

Независимо от наличието на това разнообразие, и въпреки липсата на единна 

дефиниция на понятието „фирмен имидж”, би могло да се каже, че той има 

възприятийно-оценъчен характер и се изгражда на базата на взаимодействието между 

фирмата и нейните заинтересовани групи. Подобни оценъчни възприятия могат да се 

отнасят не само до конкретна фирма, но и до цели сектори от националната икономика 

и дори държави. 

От теоретична гледна точка е анализирана връзката между понятията „фирмен 

имидж”, „фирмена идентичност” и „фирмена репутация”. Тези термини много често се 

използват като синоними, но всъщност зад тях се крият различни процеси на 

изграждане и на управление.  

Фирменият имидж е най-общото възприемане на фирмата от страна на отделни 

хора или заинтересовани групи, докато фирмената репутация отразява фирмените 

ценности. Тя в голяма степен е отговорна за наличието на доверие, сигурност и 

подкрепа, не само от заинтересованите групи, но и от цялата публична среда. Именно 

споделените ценности на фирмата от нейните най-важни заинтересовани групи 

предизвикват доверието, сигурността и подкрепата, които може да очаква благодарение 
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на изградената си репутация. Фирмената идентичност от своя страна помага на хората 

да открият или да разпознаят една фирма.  

Фирменият имидж не е фиксиран, тъй като съществува в съзнанието на хората. 

Фирмата го изгражда, поддържа и управлява, но той не е част от нея. Той е нейната 

рефлексия в общественото съзнание, която фирмата изгражда, поддържа и управлява. 

Имиджът се изгражда в няколко аспекта, тъй като фирмата има различни 

публики или казано по друг начин – обществеността е широко понятие, в което влизат 

както настоящите и потенциални клиенти, така и служителите, доставчиците и други 

партньори на фирмата, т.е. за изграждането на един положителен и устойчив имидж 

трябва да се работи върху въздействието спрямо всяка от тези групи. Особено значение 

има имиджът, който фирмата успява да наложи сред своите служители, тъй като те 

самите участват в процеса по изграждане и налагане на желания фирмен имидж сред 

външните заинтересовани групи. По същия начин имиджът сред доставчици, кредитни 

институции или другите партньори трябва да бъде безупречен, тъй като ако фирмата е 

завоювала тяхното доверие и уважение, може да получи конкурентни предимства от 

това.  

В условията на глобална конкуренция фирмите все повече осъзнават 

конкурентното предимство от изграждането и налагането на позитивен имидж. Стоките 

и услугите, които предлага една фирма, не са единственото нещо, което привлича 

вниманието на клиентите и обществеността. Хората все повече искат да имат 

информация за фирмата, която произвежда стоката или предоставя услугата. Затова 

изграждането и управлението на фирмения имидж става една от основните фирмени 

стратегии. Конкурентно предимство се постига чрез диференциация, а единствената 

стратегия, която конкуренцията не може да имитира, е разграничаването на имиджа. 

Именно за това той е толкова ценен нематериален актив и водещо конкурентно 

предимство.  

Убеждаването на клиентите да купуват нечий продукт или да ползват нечия 

услуга днес, в условията на силно интензивна и наситена конкурентна среда е 

изключително предизвикателство. Съвременният бизнес осъществява своите операции 

в сложна среда, която изисква постоянна борба за оцеляване и придобиване на 

конкурентни предимства в лицето на постигнатото доверие на клиентите, за да може 

фирмата да постигне набелязаните цели.
29

  

                                                           
29

 Котлър, Ф., Дж. Каслионе, (2009) Хаотика. София, 2009 
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Редица международни проучвания в областта на имиджа показват, че 

корпоративната социална отговорност става предпочитан инструмент в процеса на 

неговото поддържане и управление. За съжаление, изследването показа, че само 

включените в него големи строителни фирми разглеждат КСО като елемент от своята 

стратегия за изграждане и налагане на позитивен фирмен имидж. 

Анализът на секторния имидж на строителния сектор показва, че 

съществуващата обществена представа за него се свързва с корупционни сделки, 

обръчи от фирми и некачествено изпълнени строителни поръчки. За това свидетелстват 

и множеството публични скандали по отношение на неизпълнени в срок строителни 

обекти, ниско качество и усвояване на средства без изпълнение на поети ангажименти.  

Независимо от съществуването на този влошен имидж и на замърсената 

конкурентна среда, изследването установи, че строителните фирми разглеждат 

фирмения имидж като конкурентен пазарен фактор, чрез който да постигнат 

определени конкурентни предимства. Някои от изследваните фирми търсят такова 

конкурентно предимство в лицето на човешкия капитал, с който разполагат. За други 

такова конкурентно предимство се търси чрез налагане на имидж на фирмата като 

надежден и отговорен партньор. Въпреки негативите, възпрепятстващи съществуването 

на конкурентна среда в бранша в лицето на корупционните схеми при обществените 

поръчки, фирмите търсят възможности да изградят своите конкурентни предимства 

посредством налагането на позитивен фирмен имидж. 

Резултатите от проведеното изследване потвърдиха частта от изследователската 

хипотеза, че фирменият имидж е един от значимите конкурентни пазарни фактори и не 

потвърдиха частта от хипотезата, че този фактор е недостатъчно оценен от 

строителните фирми в България. 
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III. СПРАВКА ЗА ТЕОРЕТИЧНИТЕ И ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ 

ПРИНОСИ 

1. На базата на анализа на богат набор от научни разработки е направено ясно 

разграничение между използваните като синоними понятия за „фирмена идентичност”, 

„фирмена репутация” и „фирмен имидж”, като е изведена и взаимовръзката между тях.  

2. В резултат на направения теоретичен анализ се установява, че изграждането 

на позитивен фирмен имидж не цели създаването на един-единствен образ на фирмата, 

а той се изгражда нюансирано към различните заинтересовани групи. Това предполага 

формирането и управлението на различните образи, с които се търсят определени 

конкурентни предимства сред заинтересованите групи.  

3. Практико-приложният анализ доказва, че позитивният фирмен имидж 

улеснява и благоприятства достигането на конкурентни пазарни позиции и може да 

бъде използван като конкурентно предимство.  

4. На базата на проведеното емпирично изследване се установява, че въпреки 

негативния секторен имидж, дължащ се най-вече на съществуването на конкурентна 

среда в строителния сектор в лицето на корупционните схеми при обществените 

поръчки и наличието на обръчи от фирми, изследваните строителни фирми оценяват 

имиджа като конкурентен пазарен фактор. 

5. В резултат на изследването се установи, че колкото по-голяма е една 

строителна фирма, толкова повече нейният мениджмънт оценява необходимостта от 

изграждане и налагане на позитивен имидж като свое конкурентно предимство. 
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