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abstract: The COvID-19 pandemic has imposed new trends in the management of organizations, accompanied 
by fundamental changes in their structure and way of working. Scientific management based on the general the-
ory of management, which aims to develop and propose practical tools for management, taking into account the 
specific conditions of operation – this case of realities in the form of quarantine, self-isolation and „social distance”. 

Management as a scientific discipline based on many areas of scientific knowledge – sociology, psycholo-
gy, economic analysis and marketing, law. The pandemic has maximized the penetration of modern technolo-
gies and online services, built on a radically different attitude, as well as a completely new approach, which in 
turn has led to the need for professionals who have new, different skills, especially in the field of communica-
tions and work in an online environment. Along with this are the requirements for management staff to have 
specialized skills for research of the external and internal environment and knowledge of decision-making meth-
ods in the field of strategic planning, marketing, organizational processes and technologies in these extremely 
crisis conditions.
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2020 година завинаги ще остане в историята на човечеството, като началната година от една изклю-
чително тежка световна пандемия, резултат от заразяване с вирус, наречен COvID-19 или известен още 
като „коронавирус“. тази пандемия принуди много държави да обявят карантина, при която хората да ос-
танат в самоизолация по домовете си за месеци, а след това да спазват т. нар. „социална дистанция“. то-
ва от своя страна предизвика огромни сътресенията в световната икономика. Безпрецедентният иконо-
мически спад затруднява оценката на последиците, които COvID-19 ще окаже в дългосрочен аспект, но 
едно е сигурно – светът, който познаваме вече не е, нито ще бъде, същият. пандемията предизвика ряз-
ка и масивна промяна в поведението на всички сектори в държавата, в т.ч. производството, търговията, 
потреблението, образованието, културата и т.н. пандемията открои тенденции и посоки на икономиче-
ско, социално, дори политическо развитие, които до момента не бяха от първостепенно значение. тя на-
несе корекции в цялостния живот на хората, без значение от раса, пол, възраст или занимание. панде-
мията със сигурност има своето отражение и в мениджмънта, като теория на управлението, касаеща ло-
калната и глобалната икономика.

по своята същност мениджмънтът е активен процес, при който се изменя функционирането на обек-
та в зависимост от разбиранията и критериите на субекта на управлението. мениджмънтът също така е 
конкретен процес, защото винаги е свързан с конкретни обекти. той цели насочено въздействие, тъй ка-
то субектът се стреми да постигне предварително определени цели и резултати. мениджмънтът винаги е 
информационен процес. той е непрекъснат процес, защото се осъществява на отделни цикли, като след 
завършването на един цикъл започва друг. „мениджмънтът е процес, който се предприема от едно или 
повече лица за координиране на дейностите на други хора. С това се постигат резултати, които човек не 
би могъл да постигне, ако работи сам“1 . 

на друга плоскост стои изкуството на управлението – особен вид талант, който изисква наличието 
на определен набор от качества, необходими за ръководството, приемането и прилагането на ефектив-
ни решения. организацията е сложна система, която включва управление в динамична среда при нали-
чието на множество възможности за действие. техният избор в условия на липса на достатъчно инфор-
мация, в конкретния случай в условията на пандемия, често принуждава мениджърите, хората, овласте-
1 J. M. Ivanchevich, J.h. Donelly, J. L. Gibson, Management: Principles and Functions, BPI, IRWIN, 1989, p. 5.
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ни за извършването на дейностите по управлението и отговорни за ефективното използване на ресурси-
те на организацията, да вземат интуитивни решения, чието качество се определя и от техния опит и уп-
равленски талант. 

още в началото на настоящата статия следва да направим обаче, две важни уточнения. първото се от-
нася до заглавието и респективно до съдържанието й. В нея няма да се разглеждат пътищата за управле-
ние на пандемията от COvID-19, а ще става дума за изменения на някои аспекти от общата теория на ме-
ниджмънта като рефлексия от промените в средата, предизвикани от общата пандемичната обстановка. 
Второто уточнение се отнася до примерите в статията, които са извадени, основно от сферата на книгоиз-
даването и бизнеса с книги, най-добре познат на автора, и сравнително показателен за общите тенден-
ции в условията на настоящата криза.

и така, от гледна точка на общата теория, разглеждан като комплекс от разнообразни функции, ме-
ниджмънтът в най-опростения си вид, може да бъде определен като процес на поставяне и постигане на 
цели на организацията чрез изпълнението на няколко основни функции: планиране, организиране, ръ-
ководство, мотивация и контрол. такова представяне, като съчетаване на основни управленски функции, 
помага изключително много за практическото разбиране на същността му, а оттам – и на мениджърска-
та дейност. общите функции на управлението се реализират от мениджърите на всички нива на управле-
ние. единствената разлика е в обхвата и съдържанието на задачите. колкото по-високо е управленското 
ниво на мениджъра, толкова повече вниманието му е концентрирано върху стратегическите цели. мени-
джърите на средно и ниско ниво в по-голяма степен се съсредоточават върху изпълнението на избраната 
стратегия, докато мениджърите на високо ниво най-често се концентрират върху глобалните цели на ор-
ганизацията в условията, зададени от външната и вътрешната среда, в която тя функционира.

След като положихме основите на теоретичната конструкция, можем да се спрем конкретно на все-
ки един от основните елементи на менидмънта, в контекста на конкретните промени, които нанесе и ще 
продължава занапред да нанася пандемията от коронавирус. 

планирането е процес на поставяне на цели и решаване как е най-добре да бъдат постигнати. плани-
рането може да бъде отнесено към началния етап на процеса на управлението. Същността на планиране-
то се състои в определяне на това какво, как, кога и от кого трябва да бъде направено. грешките в плани-
рането в последствие се отразяват при изпълнението на други функции за управление. Логичният въпрос 
е как изобщо може да се планира какво и да е при липсата на ясна перспектива, например в резултат от 
пандемия, била тя краткосрочна или дългосрочна? Разбира се този въпрос стои на дневен ред пред всич-
ки организации и тук на помощ идва системата от общи принципи на мениджмънта, на които се подчи-
нява бизнеспланирането. като цяло планирането е сложен творчески процес и много често среща реди-
ца затруднения, пречки и проблеми при осъществяването. на първо място е външната среда, след нея ид-
ва и вътрешната среда на самата организация. Цялостната идея на бизнес плана е да се координират уси-
лията в условията на нестабилна и динамична среда. при много силно изразена динамика обаче, бързи 
и непредвидими промени, планът може да се откъсне от действителността и да стане ненужен. очевид-
но е, че в условията на пандемия планирането става още по-сложно. много сериозна причина да се за-
трудни планирането може да окаже вътрешната среда на фирмата, например фактът, че само по себе си 
то винаги е свързано с бъдещи промени, а това може да предизвиква естествената съпротива на служите-
лите във фирмата. Затруднения могат да произлязат от това, че планирането е свързано с разход на вре-
ме и ресурси, например възможно е, и дори е доста често срещано явление в периода на социална изо-
лация, резултат от пандемията на COvID-19, необходимите за планиране ресурси да се насочат другаде, 
където в момента изглеждат по-нужни. друга причина може да бъде системата за мотивиране на служи-
телите. но може ли да търпи промяна системата на възнагражденията при една пандемична обстановка, 
с намалено работно време, промяна на работния цикъл, дори работа в „домашни условия“? очевидно е, 
че това макар и силно непрепоръчително, е възможно. практиката от последните няколко месеца го до-
каза. но едно е важно да се знае – при недобре организираната система за възнаграждения във фирма-
та промените могат да предизвикат конфликт на интереси, например ако в центъра на вниманието е са-
мо крайният финансов резултат и във фирмата се стимулират само тези, които пряко реализират печалба, 
планирането сигурно ще бъде подценявано, без да се отчита, че това води след себе си проблеми, които 
ще се отразят в по-късен период на бъдещите финансови резултати.

организирането от своя страна е свързано с определяне и подреждане на материалните и нематери-
алните ресурси, които притежава организацията, по най-подходящия начин за постигане на набелязани-
те в плана цели. тази функция включва подготовка и поддържане на всички необходими за изпълнението 
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на плана елементи: логистична и технологична база, стоков мениджмънт, човешки ресурси и т.н. постига-
нето на корпоративните цели в условията на пандемия се осъществява като се раздели трудовият процес 
на индивидуални задачи. тяхното разпределение се определя от съответната структура в цялостната ор-
ганизация. Самата структура предполага разпределянето на задачите по звена и взаимодействието им с 
цел постигане на поставените цели и задачи. проектирането и институционалната реорганизация е една 
от областите, в които се реализира функцията. В нейните рамки се формират трудовите ресурси на пред-
приятието, наемат се работници, осъществява се тяхното адаптиране, обучение с цел да се повиши тях-
ната квалификация. глобалната цел е персоналът да отговаря на променящите се параметри на външна-
та и вътрешната среда, което за много организации означава оптимизиране на работната ръка предвид 
реалностите на коронавиросната обстановка. Ръководството включва въздействие върху поведението на 
служителите за осъществяване на целите на организацията. чрез прилагането на тази функция се пости-
га най-пълно използване на потенциала на човешките ресурси. Въздействието в среда, повлияна от пан-
демия, може да се реализира единствено чрез използване на формална и неформална власт, въз осно-
ва на специфични форми, техники и методи, най-важните от които се основават на формите за мотивира-
не на работника или служителя. основната задача на мениджъра е да се формира желание у работника 
или служителя за изпълнение на задълженията му в домашна обстановка в пълен обем и с нужното ка-
чество. мениджърът в конкретните условия на пандемия, трябва да се стреми да оптимизира процеса на 
въздействие и да поддържа най-добрия баланс между резултат и разходи за постигането му. мотиваци-
ята е процес, чрез който се стимулират служителите на фирмата да спазват определено трудово поведе-
ние и да изпълняват дейности, насочени към постигане на фирмените цели. Вече стана дума, че не е пре-
поръчително от психологическа гледна точка, заплащането на труда да бъде коригирано поради „работа-
та от къщи“, намаленото работно време или загубите, които търпи организацията в резултат на COvID-19, 
но теорията е едно, а практиката понякога съвсем друго. мотивацията може да бъде насочена към отдел-
ната личност или към група и цял колектив. В практиката са познати различни форми, базирани на мате-
риалната и социално-психологическата мотивация. правилният микс между тях оказва комплексно въз-
действие върху персонала и осигурява на мениджмънта възможности за гъвкавост в управленските ре-
шения дори в условията на пандемия. контролът е процес на регулиране на действията на организацията 
така, че състоянието й да отговаря на очакваните организационни цели и стандарти. макар често да бива 
подценявана, функцията „контрол“ е една от най-важните в рамките на дейността на мениджъра, защото 
никоя от предходните функции не може да бъде ефективно приложена при липса на подходящ контрол. 
В условията на пандемия при тази функция се оценява качеството на планирането и пропуските в органи-
зацията и ръководството, като се сравняват планираните и действителните резултати. Всяко отклонение 
е показателно за наличие на недостатъци в системата. Задачата на мениджъра е своевременно да иден-
тифицира причините за проблема и да вземе адекватни мерки за справяне със ситуацията.

основен опорен пункт на мениджмънта в тази изключително критична ситуация, свързана с панде-
мичната обстановка в резултат от коронавирусната инфекция, е системата за анализ и класифициране на 
информация за състоянието и динамиката на външната среда. този анализ на практика се явява инфор-
мационната база за формулиране на логиката на цялостния управленски процес. той позволява да се на-
прави прогноза за визирания период и да се вземат съответните управленски решения. методите за про-
гнозиране се определят от спецификата на дейността и условията, в които работи организацията. 

анализът на средата е процес, при който се открояват спецификите на заобикалящата действител-
ност, в т.ч. социална, нормативна и др. с цел разкриване на възможностите и рисковете. на първия етап 
се определя системата от фактори, които влияят пряко и косвено върху организацията. на тази основа се 
формира системата от показатели за оценка. анализът на външната среда трябва да се концентрира вър-
ху следните области: 1. клиентите (в смисъл на потребителите, например ако става въпрос за организа-
ция, работеща в сферата на културата като един театър, то под „клиент“ ще се разбира зрителят), които 
независимо от пандемичната среда, налагаща условия на първоначална самоизолация, а в последствие 
на дистанциране, няма да изчезнат, а ще търсят нови условия и форми за задоволяване на техните по-
требности. отговорът на съответните организации в тази ситуация може да е обвързан и възможностите 
на технологиите; 2. пазарът, който очевидно е доста комплициран поради пандемията, но анализът сле-
ди параметри, отнасящи се до обемите в съответния регион, съответствие на стоковия асортимент, жиз-
нения цикъл на продуктите и услугите, сезонност, нови продукти и услуги в сферата на интересите на ор-
ганизацията, техните потребителски качества, функционалност, дизайн, тенденции, промени и подобре-
ния. анализира се динамиката на средното ниво на цените и размера на ценовия диапазон и пр. и всичко 
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това се случва в среда, силно засегната от реалностите на наложени от Covid 19. 3.технологиите – в пове-
чето случаи именно те се явяват отговорът на организациите на резките промени в средата, предизвика-
ни от карантината и социалната дистанция. Всички сме свидетели на това как за месец, два цялата систе-
ма на образованието в България се пренастрои за дистанционна работа, чрез използването на различни 
онлайн платформи като Zoom, Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams и др. Същото се случи и с биз-
неса. Скоростното преминаване почти изцяло в „онлайн режим“, обаче донесе както позитиви, така и не-
гативи в краткосрочен план. на следващите редове като илюстрация на казаното ще дадем няколко при-
мера, в сферата на книгоиздаването и бизнеса с книги. 

данните от статистическите агенции показват, че макар в Западна европа и америка кризата в книго-
издателския бранш също да се е усетила, при тях нещата не са толкова лоши. Въпреки че повечето физи-
чески магазини в Съединените щати бяха затворени и икономиката е в драстичен спад, продажбите на 
книги като цяло са се увеличили през април, според компанията за пазарни проучвания NPD Group. 

В статия за „Publishers Weekly“ кристен макЛийн, изпълнителен директор на NPD Books, споделя, че 
продажбите на печатни книги през първата половина на 2020 г. са се задържали на относително добро 
ниво, независимо от сътресенията в световната икономика. В периода 1 март – 4 април рязко се е пока-
чило търсенето на книги в категории като: занимания на открито (74% ръст на печатните издания в срав-
нение с миналата година), както и друга занимателна литература (например книги за оцветяване и стике-
ри) – ръст с 32%; учебни помагала за началните и средни училища и др. Веригата Barnes & Noble отбеляза 
голямо увеличение на продажбите на учебните и детски книги. пазарният дял на Amazon по подразбира-
не, е нараснал с малко над 50% за периода. „книжният пазар исторически се е представил добре по вре-
ме на икономическа рецесия, причинена от COvID-19 и първите шест седмици показват, че няма вероят-
ност да има спад в търсенето на книги“, заключава анализаторът на NPD2 . 

В Югоизточна европа нещата обаче не изглеждат като в СаЩ. например в албания заради COvID-19 
са затворени няколко издателства и търговци на книги са фалирали. В момента там броят на новите загла-
вия е много малък. В Босна и Херцеговина след първите месеци от пандемията книжарниците са затво-
рени, а издателствата са намалили значително производството си. В Хърватия за съжаление 2020 година 
донесе нови предизвикателства и публикуването в момента е в несигурно положение. до април е изглеж-
дало, че пандемията няма да засегне книжната индустрия в страната, но статистическите данни го опро-
вергават. отпечатването на нови заглавия е намаляло с почти 80%, книжарниците са затворени, а между-
народните партньори са силно редуцирани. В Сърбия след двумесечно прекъсване, причинено от коро-
навируса, публикуването изглежда се връща към нормалното състояние3 . 

В България, въпреки надеждите на издателите, че бързо ще преминат към онлайн решения, неща-
та не се случват точно така и през тази 2020 г. има огромен спад в продажбата на книги, заради панде-
мията от COvID-19 – между 50% и 70%. това проучване е проведено от браншовата организация асоциа-
ция „Българска книга“ сред книгоиздатели и книготърговци. В него са участвали 83 респонденти, от които 
80,5% издатели, 15,9% издатели и книготърговци и 3,7 % само книгоразпространители. проучването отчи-
та, че няма ръст в онлайн продажбите на книги. така секторът е изправен пред голяма икономическа кри-
за. 60 % от издателите са отложили планираните нови заглавия и допечатки заради пандемията. това се 
равнява на между 20% и 30% от общо планираните книги за издаване през текущата година. по време на 
карантината заради COvID-19 големи български онлайн търговци на книги (някои без налични физически 
магазини) като Ozone, Bookstore, Ciela и др., имаха изключително големи намаления на предлаганите за-
главия – започващи от 50% и достигащи дори до 90%. За тримесечието от март до юни месец бяха напра-
вени над 4 големи онлайн кампании по разпродажби от различни търговци4 .

както е видно от примерите по-горе, анализът в този случай следва да бъде насочен преди всичко 
към състоянието на организацията в областта на технологичните процеси, информационните техноло-
гии, логистиката и др. Разглежда се възможността за внедряване на новостите. Събира се информация за 
тенденциите за усъвършенстване на техническите средства и оборудването. 4. Финансови пазари. База-

2 Kate Knibbs. The Coronavirus Pandemic Is Changing How People Buy Books. In: Wired, 04.27.2020. Available from: https://
www.wired.com/story/coronavirus-book-sales-indie/ [21.06.2020]
3 Booktrade and publishing in Southeast Europe during the pandemic in 2020 . In: British library, 05 .06 .2020 . Available from: 
https://blogs.bl.uk/european/2020/06/booktrade-and-publishing-in-southeast-europe-during-the-pandemic-in-2020.
html
4 клуб Z. За времето на пандемията: между 50 и 70% спад в продажбата на книги. В: клуб Z, 09.06.2020. Available 
from: https://clubz.bg/99730-za_vremeto_na_pandemiqta_mejdu_50_i_70_spad_v_prodajbata_na_knigi
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та данни включва информация за потенциалните инвеститори, инвестиционния климат и финансови ин-
струменти за управление на финансовите активи и измененията в тяхната политика и конкретна практи-
ка, свързани с пандемията от COvID-19. 5. трудови ресурси. принципната цел на анализа е да се опреде-
лят най-обещаващите пазари на труда. дори в условията на пандемия, следва да се изследват се основ-
ните характеристики на отделните сегменти на пазара на труда: търсене и предлагане, капацитет, струк-
тура и качество на предлагането – пол и възраст, професионални качества, образование, опит, стойност, 
особености на инфраструктурата на труда пазара и др. 6. държавно регулиране. анализира се норматив-
ната база, регулираща дейността на съответната организация и промените във връзка с коронавирусната 
инфекция: закони за подкрепа на предприемачеството и малкия бизнес, данъчни и трудови закони, зако-
ни за социална защита на населението, здравето и безопасността на работeщите, закони за защита на по-
требителите, закони за защита на околната среда, ценообразуване, инвестиционни и данъчни политики, 
и т.н. 7. конкуренция в условия на пандемия. информацията за конкурентите дава възможност да се оп-
редели пазарната ниша при избора на специализация. анализът на конкурентите включва: история, цели 
и стратегии за развитие, силните и слабите страни, позиция на пазара, имидж, асортимент и ценова поли-
тика, технологии, постигнати резултати и др. 8. Възможности за коопериране, сътрудничество и информа-
ционна среда. В конкретната обстановка, инспирирана от коронавирусната инфекция, външната инфор-
мационна среда на бизнеса представляват средствата за масова информация, формиращи общественото 
мнение към бизнеса като цяло, и за дейностите на конкретната организация в частност, мненията, които 
могат да окажат въздействие върху бизнеса, социални и психологически фактори, културни фактори и на-
ционални особености, отразени в пресата, радиото, телевизията и в интернет. 9. международната среда. 
анализират се факторите, които определят функционирането на организациите на международните па-
зари: държавна политиката за защита на интересите на националния бизнес, особеностите на търговска-
та дейност в отделните страни. проучва се информация за отделните чуждестранни дружества, взаимо-
действието, което е от интерес или може да окаже влияние върху организацията.

пандемията от COvID-19 наложи нови тенденции в мениджмънта на организациите, съпътствани от 
фундаментални промени в тяхната структура и начин на работа. научният мениджмънт се основава на 
общата теория на управлението, която има за цел да разработи и предложи практически инструментари-
ум за управление, като се вземат предвид конкретните условия на функциониране – този случай на ре-
алностите под формата на карантина, самоизолация и „социална дистанция“. управлението като научна 
дисциплина се опира на много области от научното познание – социология, психология, икономически 
анализ и маркетинг, право. пандемията засили до максимална степен навлизането на съвременните тех-
нологии и онлайн услуги, изградени върху коренно различно отношение, както и на цялостен нов подход, 
а това от своя страна доведе до необходимостта от специалисти, които имат нови, различни умения пре-
ди всичко в областта на комуникациите и работата в онлайн среда. наред с това са и изискванията към уп-
равленските кадри за наличие на специализирани умения за изследване на външната и вътрешната сре-
да и познаване на методите за вземане на решения в областта на стратегическото планиране, маркетин-
га, организационните процеси и технологиите в тези изключително кризисни условия. 
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