
РЕЗЮМЕТА 

на 

д-р Марин Петров Георгиев 

за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцент" в област 

на висшето образование 9. ,,Сигурност и отбрана", 

професионално направление 9 .1. ,,Национална сигурност" 

Резюме на публикции с номера от предоставен списък на научната 

продукция във връзка с представените за участие в конкурса научни 

трудове 
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Социалната политика стои в основата на развитието и управлението 

на всяка страна. Независимо от това, че върху нея оказват влияние твърде 

голям брой фактори и проблеми, то тя до голяма степен определя 

физическото и психичното състояние на населението, както и 

взаимоотношенията и взаимовръзките между хората. От друга страна, 

социалната политика дава възможност за по-глобално изучаване и 

решаване на жизнено важни социални проблеми на гражданското 

общество. На базата на програмите и действията на политическите партии 

и на държавните органи се очертават насоките за развитие на обществото. 

Социалната политика следва да се разглежда като дейност за регулиране 

отношенията на равенство или неравенство между различните индивиди и 

социални групи в обществото. Нейното значение се определя от 

възможността на базата на комплексния подход да се установят: 

икономически позиции на различните социални групи и индивиди, като се 

определят различията между тях по отношение на доходи, потребление, 

условия на труд, здравеопазване и др; да се разкрият причините за 

неравенството; да се търсят конкретни и специфични мерки за 

преодоляване на възникналите социални различия. 

№: 10; 11; 12; 14; 15; 35; 36; 37; 38; 39; 45; 47; 48; 49; 51 

Управлението е процес с универсално проявление. Управленското 

въздействие е винаги целенасочен процес, чрез които субектът на 

управлението се стреми да постигне предварително поставените цели. 

Чрез него се преследва постигането на някакви предварително определени

резултати. Но тяхното постигане не трябва да става „на всяка цена", т.е. то

не трябва да води до нарушаване на равновесието или унищожаване на

обекта. За управление се признава само тази намеса, при която се постигат

целите на субекта без да се унищожава или поврежда системата. 



Независимо от вида и характера на системата, управлението е 

присъщо на нея, т.е. не може да съществува система без управление. Тъй 

като всяка система се състои от множество елементи, притежаващи 

определени свойства и особености, то всеки един от елементите има 

определена самостоятелност и може да се разглежда като подсистема. 

Това означава, че всеки от елементите може да проявява инициатива и да 
се саморегулира, но е задължително да се координира тяхната дейност, 
което се осъществява чрез управлението. 

No: 33;34; 40;46;52 

Целта на настоящите изследвания е да се натрупат достатъчно 
доказателства и аргументи, за да получи обществото необходимата степен 
на увереност, че по пътя на промени в мисленето и най-вече на ефикасно 
практическо приложение на обосновани от адаптирането на управленски 
модели като Балансираната карта за оценка (БКО) могат да бъдат 
достигнати по-високи нива на ефективност на управление на всички 
йерархически нива. Авторът търси възможности и подходящи 
алтернативи за ефективното внедряване на модела и апробирането му в 
различни системи и нива на управление. 

No:16; 17;30;31;42; 43 

Едно от най-важните открития в човешката история, изиграли 

голяма роля за развитието на цивилизацията е появяването на пазара. 
Пазарът е елемент на високоразвитата човешка цивилизация. Пазарът е 

сферата, където талантът и усилията на човека като производител и 

търговец намират безпристрастна оценка. ,,Единствено на пазара може да 

се реализира и свободата на човека като потребител". Свободата, в т. ч. и 

икономическата, означава право на избор на поведение. За всички 
индивиди, включително за стопанските субекти, е от жизненоважно 

значение изборът на поведение, което да гарантира постигането на 

предварително и свободно избраните му цели. За организациите, един от 

най-отговорните въпроси, които трябва да се решават, е оптимизирането 

на избора на поведение в съответствие с нейните цели и възможности. 

Реализирането на целите в условията на конкретен пазар, изключват 
съобразяването на избора на поведение с изискванията на този пазар. 

Осъзнаването на това обстоятелство има революционно значение за 

теорията и практиката на стопанското управление. В него трябва да се 

търси и първоначалната идея, от която се развива теорията на маркетинга. 

Основна задача на маркетинга е изследване на характеристиките на 

потребителите и тяхното поведение. Необходимо е да се даде отговор на 
въпросите, свързани с поведението на потребителя преди, по време на и 



след покупката. Изследването на потребителското поведение има за цел да 

разкрие - как се взема решението за покупка, кой го взема, в резултат на 
въздействието на кои фактори се формира то и каква е реакцията на 
клиента. 

No: 18; 19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;32;44 

Целите, стоящи пред всяка една стопанска организация, могат да се 
постигат само като резултат от съвместния труд на целия й персонал. Те 
се постигат толкова по-ефективно, колкото по-адекватно са съобразени с 
външната среда и действащите в нея фактори, колкото по-добре са 
мотивирани кадрите на фирмата, но също така и колкото по-правилно е 
подбран персоналът или по-обективно са взети под внимание неговите 
възможности. 

Целта на набирането на персонал в организацията се състои в това 
да се създаде резерв на работни места с отчитане на следните 
обстоятелства: бъдеща промяна на организационните и кадрови 
отношения, уволнения, премествания, пенсиониране, преждевременно 
приключване на трудови договори, изменение характера на 
производствената програма. Преди да се вземе решение за набиране на 
нови сътрудници е целесъобразно да се определят други алтернативни 
варианти, които могат да се използват във фирмата. Към тях могат да се 

отнесат: извънредна работа и повишаване интензивността на труда; 

структурна реорганизация и използване на нови схеми на производство; 

реинженеринг; привличане на специализирани фирми за извършване на 

някои видове дейности. Набирането на персонал е отговорна задача и при 

вземане на решение за провеждането й трябва да се изхожда от 

оптималната численост на персонала. Не трябва да се допуска 

недостатъчен брой работници, последствията от които може да се окаже 

неизпълнение на производствената програма, да се появят трудови 

злополуки, конфликтни ситуации в колектива. Излишъкът на работна ръка 

води до увеличението на финансовите разходи свързани с работната 

заплата, намаляване на заинтересоваността за качествен и 

висококвалифициран труд, напускане на квалифицирани работници. 

Главният и основен ресурс на всяка организация са хората, които 

работят в нея. Поради това най-голямо значение трябва да се отделя на 

изследването на въпроси, отнасящи се до управление на тяхното 

поведение по време на работа, мотивацията на тяхната дейност. 

Работниците са тези, които създават продукцията на организацията и 

въпреки, че машините и уредите са станали „господори" на много 

технологически процеси, ролята на човека в организацията не само не 

намалява, а непрекъснато се увеличава. В съвременното динамично 

развитие на икономиката хората, работещи във фирмите, са твърде важни, 



но и скъпо струващ ресурс. За това хората, работещи в организацията, са 
главен обект на управление от ръководството. 

Монография 
№:53 

Социалната политика на дадена държава е съвкупност от 
специфични дейности, които целят да регулират социалните отношения 
между различни по своето социално положение субекти. Този подход към 
изясняването на социалната политика, разглежда социалната политика 
като дейност за регулиране на отношенията на равенство или неравенство 
в обществото. Той дава възможност да се търсят неравенства в 
икономическите позиции на индивидите във връзка със собствеността, 
труда и условията за труд, разпределението на доходите и потреблението, 
социалното осигуряване и здравеопазването, да се търсят източниците за 
тези неравенства и тяхната социална оправданост или неоправданост. 

Съвременната държава поема социални функции, чрез които се 
стреми да регулира дисбалансите, да защитава слабите социални позиции 
и да не позволява разпадането на обществената система. Тя регулира 
процесите в обществото, като хармонизира интересите и се 
противопоставя на маргинализацията. Всяка модерна държава развива 
социални дейности, които отразяват особеностите на конкретното 
общество, съответстват на неговото икономическо, политическо и 
културно състояние. Плод са на политически решения, целящи да 
насочват и регулират процеса на адаптация на националното общество 
към трансформациите на пазарната среда. 

д-р Марин Цетров Георгиев 


