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Резюме: Семейният бизнес като форма на организация и на осъществяване на
продуктови решения е преди всичко ценностно-ориентирано като управление на
активи и културни взаимодействия на членовете на една фамилия в средата им.
Съществена потребност на семейния бизнес е да се самоактуализира чрез изграждане и
поддържане на философия с определена приемственост, надградена с нови значения на
поколенчески различия и актуални компетентности в контекста на развиващата се
глобална общност. Цел на статията е да анализира някои показатели на семейния
бизнес в Република България и да изведе възможни направления на ценностноориентираното управление на семейните предприятия.
Ключови думи: ценности, управление, семеен бизнес

Abstract: The family business as a form of organizing and implementing product
solutions is above all value-oriented as asset management and management of cultural
interactions of family members in their midst. An essential need of the family business is to
realise selfactualization by setting up and maintaining a philosophy with a certain continuity
built on new meanings of generations’ differences and up-to-date competencies in the context
of the developing global community. The aim of the article is to analyze some indicators of
the family business in the Republic of Bulgaria and to provide possible directions of the
value-oriented management of the family enterprises.
Key words: values, management, family business

Въведение
В първата „Книга на фамилния бизнес в България 2017“1 се подчертава още в
уводното встъпление как „успешните бизнеси навсякъде по света си приличат по това,
че постигат успехите си благодарение на изключителния продукт, който създават, и на
безупречната организация и управление на хора, ресурси, процеси. Успешните
фамилни бизнеси са водени от същите принципи, но имат едно силно предимство 1
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силата на семейните ценности, дух и култура.“ Доколкото ценностно-ориентираното
управление създава добавени стойности и извежда философията на различни
поколения в приемствеността им на бизнеса, би могло да се търси професионалното
развитие на концептуално ниво не само в технологичните аспекти на средата и нейните
фактори, но и в съхранението на традиционни виждания и практики за живота на
хората. Семейният бизнес благоприятства създаването на културни активи и
взаимоотношения в разнопосочни направления, фокусирани около семейството и
ценностите му, свързани с труда, с пазарната му ориентация, със склонността да се
почива и да се допринася за благосъстоянието на членовете на фамилията. В този
смисъл ролята на семейните предприятия е обвързана както с възпроизводството на
човешки капитал за икономиката на една страна, така и с индивидуализма, базиран на
екипната работа и ценностното развитие на философията на поколенията в бизнеса.

Количествени и качествени показатели на семейния бизнес в Република
България
Една четвърт от активните през 2015 година предприятия в България са
семейни, според анализ на Националния статистически институт по Проекта
„Статистика на фамилния бизнес в България“, субсидиран от

Европейската

изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (EASME). В изпълнение на
дейностите по проекта, осъществени през периода февруари 2016 г. - март 2017 г., са
събрани и анализирани данни за фамилния бизнес в България за 2015 година.
Резултатите от изследването отчитат, че добавената стойност на фамилния бизнес в
България към БВП е 10.5%. Заетостта във фамилния бизнес е 16.23% от общата заетост
в страната. Делът на оборота на семейните фирми спрямо общия оборот на всички
фирми в страната е 12.42%. През 2015 година най-голям дял на фамилните
предприятия е регистриран в сектора на търговията и ремонтите на автомобили и
мотоциклети - 40.3%

(41 694 предприятия). Следват секторите „Професионални

дейности и научни изследвания“ - с 9.3% и „Преработваща промишленост“ - с 8.6%.
Най-малък е делът на фамилните предприятия в добивната промишленост - 0.1%.
Относителният дял на фамилния бизнес е по-малък спрямо дела на нефамилния бизнес
във всички икономически сектори. През 2015 година броят на заетите лица във
фамилния бизнес е 399 414 души като в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети“ работят 31.3% от лицата, заети във фамилни предприятия, в сектор
„Преработваща промишленост“ - 27.0%, в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ 2

7.2%, и в сектор „Строителство“ - 6.8% . По данни на НСИ около 50% от заетите лица
във фамилния бизнес са от пет области: София (столица) - 83 785, Пловдив - 40 842,
Бургас - 23 607, Варна - 28 792, и Благоевград - 19 064 души. Най-малък е делът на
заетите във фамилния бизнес в областите Силистра - 3 901 заети лица (0.98%), Разград
- 4 109 (1.03%), Търговище - 4 422 (1.11%), Видин - 4 440 (1.11%), и Перник - 4 540
(1.14%). Под 2% е делът на заетите лица във фамилния бизнес и в областите Монтана 5 330 (1.33%), Ямбол - 6 022 (1.51%), Кюстендил - 6 130 (1.53%), Смолян - 6 423
(1.61%), и Кърджали - 7 632 (1.91%)2.
Стефан Гугушев, управляващ партньор и основател на адвокатско дружество
„Гугушев и партньори“, на пресконференция през ноември месец на 2017 година по
повод 10-годишнина на „Сдружение на фамилния бизнес – България“ в качеството си
на председател на тази неправителствена организация обобщава, че в България 75% от
компаниите са семейни предприятия като над 16.2% от трудоспособното население е
заето в тях. В Сдружението, създадено през 2007 г., към 2017 година членуват 64
български семейства, заедно с техните фамилни компании от различни сектори на
икономиката, сред които високи технологии, туризъм и хотелиерство, строителство и
търговия с недвижими имоти, земеделие и др3. Компаниите осигуряват заетост за над
25 000 човека в страната и имат общо годишен оборот от над три милиарда лева.
В първата книга на фамилния бизнес в България са представени семейни
предприятия от различни индустрии, които са иноватори и пазарни лидери. „Всички те
имат изключителни истории, преминали са през редица предизвикателства, от които са
извлекли своите уроци. Уроци, запазени в спомените на основателите, повлияли
ценностите на компаниите днес и отразени в гордостта на служителите им. Направи ми
впечатление, че когато трябва да споделят важните отличителни черти на фамилните
бизнеси, всички говорят за труд, дисциплина, отговорност, професионализъм и
коректност. И добавят доверие, сплотеност и традиции.“, се подчертава от Николай
Гърнев – управляващ съдружник на EY за България, Албания, Македония и Косово.
Ключовите ценности са качествен показател за успеха на семейните компании,
селектирани от изданието, и са представени като специфика на културната
идентичност на фамилния бизнес в Република България (таблица 1).
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Таблица 1. Семейният бизнес в Република България (2017) – показатели за успех
Компания

Споделени ценности
(ключови думи)

„Атаро
Клима“ ЕООД

визия,
професионализъм,
свобода, труд,
позитивизъм
качество, иновации,
упоритост,
оптимизъм,
удоволствие
традиции, общуване,
качество,
постоянство,
удовлетворение
принципност,
екипност, отдаденост,
целенасоченост,
мащаб

„Веломания“
ЕООД

Винарска изба
„Вила
Мелник“ ООД
Продуцентска
къща „Global
Group“ –
„ГЛОБАЛ
ФРЕЙМ“ ООД

Заети в
Годишен
Собственост
компанията оборот (2016)
(2016)
650
65 млн. лв
Атанас
Рогачев

110

10 млн. лв

Драгомир
Кузов

20

1 млн. лв

Любка и
Никола
Зикатанови

150-200

10 млн. лв

Магърдич и
Джуди
Халваджиян
Асен Чанков
Силвестър
Йорданов
(Entrea Capital
Partners)
Йонка ГетоваХристанова
Славина
Христанова
Ангел
Христанов
Димитър и
Марияна
Зорови

„Медицинска
Техника
Инженеринг"
ООД

отговорност, грижа,
издръжливост,
сплотеност, иновация

75

19,5 млн. лв

„Зоров 91“ ЕТ

труд,
упоритост,
непреклонност,
почтеност,
принципност,
традиции,
сплотеност
традиции,
трудолюбие,
професионализъм,
коректност, доверие,
задружност

220

30 млн. лв

430

27 млн. лв

доверие, отговорност,
дисциплина,
перфекционизъм,
традиции

170

24 млн. лв

„Розаинвест
Холдинг“ АД

„Тандем В“
ООД

Димитър
Георгиев
Милена
Георгиева
Атанас
Георгиев
Кирил Вътев
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Стратегически насоки за управлението на семейния бизнес
В литературата се застъпва виждането за важността на ценностното
ориентиране на фамилния бизнес към бранда (Bravo, R., J. Cambra, E. Centeno, I.
Melero, 2017)4, т.е. във философията на компанията се разискват въпроси и
възможности

относно

управлението

на

идентичността

и

възприятията

на

заинтересованите страни. Понятието за бранд през последните години се разшири като
обхват и включва не само продуктите и услугите на един бизнес, а и търговските
фирми, хора, места, организации и идеи (American Marketing Association 2017)5, което
практически позволява да се анализират, създават и поддържат контакти с всички
контрагенти на пазара, като някои аспекти на корпоративната им идентичност биха
могли да се приемат като добавени маркетингови стойности за един фамилен бизнес в
стремежа му да управлява брандовите си взаимоотношения. Bravo, R., J. Cambra, E.
Centeno и I. Melero извеждат някои предложения в управлението на семейни
предприятия относно6:
Първо. Управлението на идентичността чрез:
■ анализ на взаимовръзките между семейната идентичност, управлението на
корпоративната идентичност и управлението на идентичността на търговските
продукти;
■ изследване на детерминантите зад видимостта на статуса на семейна марка и
въздействието му върху управлението на марката;
■ анализ на стабилността на ценностите, които съставляват корпоративната
идентичност и са свързани със семейните ценности.
Второ. Възприятията на заинтересованите страни чрез:
■ анализ на взаимовръзките между възприятията на дадено семейство,
корпоративната марка на този семеен бизнес и марката на продуктите, продадени от
тази компания;
■ анализ на възприятията на марката „семеен бизнес“ и тяхното въздействие
върху индивидуалността на корпоративната марка и марковите асоциации като цяло;

4

Bravo, R., J. Cambra, E. Centeno, I. Melero. The Importance of Brand Values in Family Business. Journal of
Evolutionary Studies in Business, July-December, 2017, 2 (2): 16-43.
5
https://www.ama.org/resources/pages/dictionary.aspx?dLetter=B
6
Beck, S. Brand management research in family firms. A structured review and suggestions for further research.
Journal of Family Business Management, 2016, 6 (3): 225-250. Bravo, R., J. Cambra, E. Centeno, I. Melero.
The Importance of Brand Values in Family Business. Journal of Evolutionary Studies in Business, JulyDecember, 2017, 2 (2): 16-43.
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■ анализ на връзките между различните възприятия на заинтересованите страни
в семейните фирми.
Трансферът на управленския контрол и необходимостта от професионализация
на управлението (Керезиев, 2017)7, на организацията на бизнеса към следващото
поколение (Hjorth & Dawson, 2016)8 са стратегически аспекти от планирането и
развитието на семейните предприятия, в които унаследяването е придружено с
дейности по непрекъснато осигуряване на конкурентоспособността и приемствеността
на ценности за съхранение на културна идентичност и пазарни позиции. Планът за
непрекъснатост на процесите и приемственост на семейните предприятия9 включва:
Първо. Осигуряване на ангажираност на семейството чрез:
■ проучване на нивото на ангажимент към бизнеса от страна на членове на
семейството;
■ идентифициране на същинските семейни ценности;
■ съгласие за философията на семейния бизнес;
■ разви тие на семейна визия за бизнеса и бъдещето.
Второ. Насърчаване на участието на семейството чрез:
■ оценяване на естеството и източниците на конфликти и на модел за
подобряване на справедливостта и честността на семейството;
■ разбиране на важността на семейните срещи и развитието на семейни
съгласия.
Трето. Подготовка на следващото поколение семейни мениджъри и лидери
чрез:
■ разпознаване на начина, по който жизненият цикъл влияе върху кариерата и
преходите в управлението;
■ оценяване предизвикателствата по подготовката на следващото поколение
членове на семейството за бизнес и на фамилните лидерски роли;
■ разработване на системи за подпомагане на съдържателни кариери в
семейството.
7

Керезиев, И. Трансфер на управленския контрол и професионализация на управлението на фамилния
бизнес: осигуряване на устойчиво развитие на българските фамилни фирми. Сп. „Бизнес посоки“,
Свищов, бр.1, 2017, стр.34-48, http://www.bposoki.bg/bg/2017/broy-1
8
Hjorth, D., А. Dawson. The Burden of History in the Family Business Organization, Organization Studies,
2016, DOI: 0170840615613375
9
Carlock, R., J. Ward. Strategic Planning for the Family Business. Parallel Planning to Unify the Family and
Business. PALGRAVE, 2001, p.16
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Четвърто. Развитие на ефективни собственици чрез:
■ разпознаване как цикълът на живот влияе върху промяната в собствеността;
■ разглеждане на избора на бъдещи структури на собственост;
■ р азработване на системи за подпомагане на развитието на способни
собственици;
■ подготовка на планове за имоти, които да отразяват финансовите нужди,
данъка върху недвижимите имоти/наследството и бъдещата собственост;
■ р азработване на ефективна система за семейно и бизнес управление.
Планът за бизнес стратегия (Carlock & Ward, 2001) на семейните предприятия
се подготвя като процеси и дейности по:
Първо. Оценяване на стратегическия потенциал на фирмата чрез:
■ оценка на вътрешните възможности на фирмата в областта на финансите,
маркетинга и организацията;
■ разбиране на външните сили на околната среда, които ще повлияят върху
бъдещите възможности и заплахи;
■ анализ на индустрията и пазарите на фирмата;
■ определяне на стратегическия потенциал на фирмата.
Второ. Проучване на възможните бизнес стратегии чрез:
■ изследване дали да се поднови, преформулира или регенерира бизнеса;
■ оценка на възможните бизнес стратегии за фирмата;
■ р азпознаване на факторите, които влияят върху избора на бизнес стратегия;
■ използван е на уникалните предимства на семейния бизнес в разработването на
бизнес стратегия.
Трето. Финализиране на стратегическите и реинвестиционни решения чрез:
■ п рилагане на матрицата за реинвестиране на семейния бизнес за
идентифициране на възможностите и целите на планирането;
■ балансиране на бизнес изискванията и семейните такива при вземането на
инвестиционни решения;
■

оценяване

на

влиянието

на

ангажимента

на

семейството

върху

инвестиционните решения.
Концепцията „Предприемачество навсякъде“ има три критични точки (Hornsby,
Messersmith, Rutherford & Simmons, 2018)10. Първо следва да си отговорим на въпроса:
Hornsby, J., J. Messersmith, M. Rutherford, S.Simmons. Entrepreneurship Everywhere: Across Campus,
Across Communities, and Across Borders. Journal of Small Business Management, 2018, 56(1), pp. 4–10
10
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„Някъде ли сме, ако сме навсякъде?“. На второ място е фокусът върху значението на
сътрудничеството. Третото, което следва да се вземе предвид, е важността на
стратегическото планиране и да се дискутира как усилията на семейния бизнес се
намесват или се интегрират в по-широката екосистема на всички останали бизнеси. В
изграждането на философия на приемственост и развитие на семейния бизнес се
акцентира

както

върху

подобряване

и

постоянно

усъвършенстване

на

комуникационната култура на взаимодействие, така и върху съвместна работа по
извеждане на глобални приоритети, които следва да бъдат отразени с ценностна
натовареност в стратегическите намерения и планове за разгръщане на семейния
бизнес в съответствие с нови изисквания, правила на глобалния пазар, променени
вкусове и предпочитания на клиентите, конкурентни брандове и т.н.

Заключение
„Семейният бизнес се характеризира с вплитане на семейството и бизнеса, a
това вплитане създава уникална връзка между наследството от миналото, настоящата
идентичност и бъдещото развитие.“ (Rondi, 2015)11. Би могло да се обобщи, че:
Първо. Семейният бизнес е консервативна форма на организация на ресурси,
репутация и структурни взаимоотношения в рамките на ценностните ориентации на
семейството, притежаващо и управляващо активи на фамилното предприятие.
Второ. Добрите практики и приемствеността на бизнеса се изграждат с години
и в непрекъснато комуникиране на семейни ценности и утвърдени поведенчески
модели за културни взаимодействия с други бизнеси, институции, държавни
предприятия и частни собственици.
Трето. Стратегическите аспекти на семейния бизнес са преди всичко процесно
мислене и активно търсене на отговори относно визията, ценностите, философията и
перспективите за балансирано управление и семейно благополучие.
Четвърто. Позиционирането както на бизнеса, така и на усилията в
екосистемата на глобалната икономическа организация е ключов фактор за успеха на
взаимодействията на семейните предприятия и за развитието на човешкия потенциал и
ценностните значения за съвременните хора.

11

Rondi, E. Process thinking and the family business. In: Mattias Nordqvist, Leif Melin, Matthias Waldkirch
and Gershon Kumeto (ed.), Theoretical perspectives on family businesses (pp. 119-136). Cheltenham: Edward
Elgar Publishing, 2015, https://doi.org/10.4337/9781783479665.00014
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