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Интервю на Албена Стоева за списание ИКОНОМИКА 

с Анастас Кехайов, управител на “Алфа Куолити Инт.” ООД 

 

 

 

 

Албена Стоева 

Кое е най-характерно за развитието на българския пазар за сертификационни услуги?  
 

Анастас Кехайов 
 

Пазар като всеки друг пазар за сертификационни услуги, но си има отличителни черти.  
 

Първата отличителна черта е, че се развива със закъснение. Спрямо Румъния сме назад 

с 2-3 години, спрямо Унгария и Чехия – с 6-7 години. А от шампиони като Англия, 

Швеция или Германия сме назад с 10 и повече години. По брой сертификати, отнесени 

към брутен национален продукт, доскоро твърдо отстоявахме третото място в Европа, 

отзад-напред, изпреварвайки Македония и Албания, като и те стемително ни догонват.  
 

Втора отличителна черта е, че нашият сертификационен пазар стръвно заимства всички 

лоши чуждестранни примери – като се почне от конфекционните методи на тандемите 

между органи за сертификация и консултанти, мине се през двойния аршин, с който се 

оценяват реални системи и менте-системи (няма случаи на отказани сертификации), та 

се стигне до коледни намаления на сертификационни цени и продажби на сертификати.  
 

Трета отличителна черта е, че при все свръхпредлагането, не доминират клиентите, т.е. 

организациите-внедрители, а доминира една малка група сертификатори, които, заедно 

взето, държат 90% от пазара. Един елементарен корелационен анализ сочи, че има ясна 

зависимост между това кой е дал право за полагане на СЕ-маркировка, или кой прави 

стоков контрол за експорт в ОНД, или кой извършва надзор на съоръжения с повишена 

опасност, или кой сертифицира заварчици, или кой одобрява корабостроителни изделия  

(това, от една страна) и кой е сертифицирал системата за управление (от друга страна).  

 

 

 

Албена Стоева 

Членството в ЕС промени ли състоянието на този пазар?  
 

Анастас Кехайов 
 

Имаше такива надежди и химери. Но необяснимата истина е, че темпът на нарастване 

на броя на сертификациите през 2007 г. е видимо по-нисък от този през 2006 г. и 2005 г.  
 

Това, което се усети в навечерието на 2007 г. и в първите й месеци е, че у нас на тълпи 

връхлитаха все нови и доста ентусиазирани мераклии за дял в сертификационния пазар. 

Дойдоха, видяха, разбраха и си заминаха – в картелиран пазар място за закъсняли няма.  
 

От гледна точка на здравия разум, би трябвало да се засили интересът към системи за 

самоконтрол по спазване на законови изисквания от типа на ISO 14001 (околна среда), 

BS OHSAS 18001 (безопасен и здравословен труд) и ISO 22000 (безопасни храни), но 

този интерес ще бъде към самите сертификати, а не към въвеждане на реални системи.  

 

 

http://www.alphaquality.org/bibl/bibl.html


 

Този документ е част от онлайн библиотеката на Алфа Куолити - www.alphaquality.org/bibl/bibl.html 

 

Албена Стоева 

Какви тенденции се очертават? 
 

Анастас Кехайов 
 

Тенденциите у нас би трябвало да копират изявили се в други страни тенденции, без да 

се повтарят грешките. Но вместо това, тенденциите у нас са чисто нашенски оригинали.  
 

Например, по света първи по пътя на сертификацията бяха тиловите ешелони – добив и 

първична преработка. У нас първите сертификации бяха на заводи за крайни продукти.  
 

Друг пример – по света надделява относителният брой на сертификатите на малките и 

средни фирми (брой сертификати, отнесен към брой фирми – малки, средни и големи). 

У нас натежава относителният брой на сертификатите на големи и много големи фирми.  
 

Трети пример – в другите страни по света регионалната плътност на сертификациите 

зависи от регионалната плътност на индустрията и другите сфери на бизнеса. У нас тя е 

функция на географския профил на сертификационната инфраструктура – в София, 

Варна и Пловдив има най-голям относителен брой сертификати (брой сертификати в 

региона, отнесен към произведен в региона брутен национален продукт), защото в тези 

градове са седалищата на сертификаторите и офисите на повечето консултантски къщи.   

 

 

Албена Стоева 

Кои основни слабости в управлението на българските фирми бихте изтъкнали? 
 

Анастас Кехайов 
 

Има много слабости в управлението – това е дълга тема, но нека се ограничим до тези, 

които се дължат на грешки в прилагането на стандартизираните системи за управление. 

Най-честите грешки са четири, те са типични и се проявяват все по един и същи начин.  
 

Първата грешка е да се въвежда система под натиск отвън, заради участие в търгове и 

конкурси по ЗОП (ЗОП се оказа много вреден закон по отношение на сертификацията), 

защото, в случая, като правило, ръководството няма свои ясни очаквания към системата 

и я приема като необходимо зло, с което трябва да се справи по най-лекия път, колкото 

може по-бързо и колкото може по-евтино. Търси се консултант-конфекционер с готови 

заготовки на документи и сертификатор-арабия с вързани очи, избира се служител, 

който да се бори със задачата, плаща се за сертификацията, после системата се забравя.  
 

Втората грешка е да се делегира отговорност за системата на служител от нисък ранг, 

секретарка например, и това е т.нар. “упълномощен представител на ръководството”.   

В стандарта (ISO 9001 и други подобни) няма такава постановка – обратно, изисква се 

член на висшето изпълнително ръководство да поеме отговорностите на Представител. 

В този случай системата олеква, среща съпротива и, в края на краищата, остава ялова.  
 

Третата грешка е парадоксална – както българинът не обича документи, нито да пише, 

така някои изпадат в писателска еуфория и натворяват толкова бюрокрация и бумаги, 

че вместо системата да работи в полза на фирмата, фирмата почва работи за системата.  
 

Четвъртата грешка е окичването на системата с разкрасени организационни структури 

и още по-съчинени длъжностни характеристики (на одиторите тъй им било по-удобно). 

Те са преписани отнякъде механично, без да отчитат реалностите на конкретния бизнес. 

Никой не ги разбира и никой не смее да ги променя, а те пречат, защото са измислени.  
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Албена Стоева 

В кои области от стопанската дейност сертификацията е навлязла най-успешно?     
 

Анастас Кехайов 

“Най-успешно навлизане” може да значи “относително най-голям брой сертификации”, 

може да значи и “относително най-голям брой на успешно функциониращите системи”.  
 

Ако говорим за второто, има добри примери във всички области на стопанска дейност. 

Има добри примери в текстила (техническия текстил и леката конфекция), хартиените 

опаковки, добива на инертни материали, металургията – но тези примери са единични.  
 

Като че ли най-много добри примери намираме в специалното и общо машиностроене, 

в тютюневия бранш, в електрониката, в пластмасовите изделия и в тежката химия.  
 

Успехът на системата само донякъде зависи от бранша (от строгостта на изискванията 

към продукта), но повече зависи от интелигентността и амбициите на топ-мениджърите  

и от образователно-квалификационното ниво на средните мениджъри и специалистите.  

 

 

Албена Стоева 

Как бихте оценили средата за бизнес днес?  
 

Анастас Кехайов 
 

Съвсем доскоро средата за бизнес беше хладна и враждебна. Тръгнала е да се затопля и 

дори има белези на очовечаване, но сме далече от рая на комфортно ситуирания бизнес.  
 

Не бива да виним само държавата. Трябва време, за да се избистри мътилката, да стане 

преходът от дивия капитализъм, през преразслояванията на капитала, към успокоена и 

нормализирана бизнес-среда – с цялата мъчителна метаморфоза в съзнанието на всеки 

чиновник, и всеки собственик, мениджър и изпълнител, че нормите и правилата трябва 

да се спазват, защото ние сме ги създали, за да защитават устоите на нашето общество.  

 

 

Албена Стоева 

Каква политика води държавата спрямо българския предприемач?  
 

Анастас Кехайов 
 

Говорим за сертификация на стандартизирани системи за управление и ще се произнеса 

само по една от важните политики на държавата – държавната политика по качеството.  
 

Някои наченки на такава политика бяха формулирани на Националната конференция 

по качеството през 1984 г. Впрочем, някои от тях и до ден-днешен са съвсем актуални.   
 

Оттогава насам, нищо че напоследък термините “държавна политика по качеството” и 

“инфраструктура по качеството” красят статутните документи на едно министерство и 

няколко ведомства, ако питате кой да е собственик или мениджър каква е тая политика, 

помага ли му тя и пр., ще ви отговорят с вдигане на рамене, ако не с нещо по-цветисто.  
 

Нека простят приятелите от инфраструктурата по качеството. Те са достойни българи, 

най-истински са загрижени за каузата на качеството и не жалят сили да работят за нея. 

Но ние нямаме, не сме имали и скоро няма да имаме държавна политика по качеството. 

Защото държавната политика по качеството не се състои в това да се прокарват закони 

и наредби, които не са нищо друго освен устройствени правилници на разни агенции, 

които задълбочават държавният монопол в акредитацията и ред свързани с нея области.  
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Всички удачни държавни политики по качеството, известни от втората световна война 

насам, са се характеризирали с четири важни направления на държавно подпомагане – 

информиране, обучение, стимули за нови продукти и технологии, облекчения за износа. 

Кое ли от тези направления е било прицел на държавната ни политика по качеството?!  
 

Добре спрягаме “конкуретноспособност” и “бизнес-инкубатори”, но правим ли нещо... 

А въпиющата неграмотност и пълзящата деквалификация във всички сфери и равнища 

си е съдбовен проблем, и както все го игнорираме, някой ден ще ни стане гробокопач.  

 

 

Албена Стоева 

Какви насърчителни мерки са необходими за засилване на конкурентоспособността на 

българските продукти? Например, в Чехия държавата субсидира до 60% от разходите 

за сертификация по схемата EMAS – стандарти за системи за екологично управление.  
 

Анастас Кехайов 
 

Отделни насърчителни мерки, мерки на парче, може и да помогнат, но ако са помощ за 

едни за сметка на други, ще породят дрязги в боричкания за облаги, които, като не 

стигат за всички, ще отклоняват вниманието на фирмите от горещите задачи на бизнеса 

и ще го пилеят в творене на обосновки за домогване до един винаги дефицитен ресурс.  
 

Нужни са насърчителни мерки, при ясни и прозрачни правила, общодостъпни и без 

ограничения и дискриминация – но не субсидии, а пълно рамбурсиране на обществено 

полезните разходи, включително авансово, и не всекиму на калпак, а за доказан ефект.  
 

Банките, например, си стоят встрани от проблема и с нищо не стимулират въвеждането 

на такива системи, но в логиката си те изпускат това, че едни успешно функциониращи 

системи са допълнителен и силен гарант за предвидимо снижаване на кредитния риск. 

Друг пример – няма данъчни облекчения за разходите по въвеждане на системи за 

управление или за специфични съпътстващи инвестиции, необходими за въвеждането.  
 

Държавата елегантно би могла да насърчава по линия на банковата и данъчна политика.  

 

 

Албена Стоева 

Очаквате ли, че по линия на еврофинансирането ще се ускори процесът на възприемане 

на международните стандарти за системи за управление? 
 

Анастас Кехайов 
 

Не! Но може да го затрудни и забави. Нищо друго досега не е нанесло толкова вреда на 

каузата на качеството както проектите на ФАР и Програмите за конкуретноспособност. 

Вярно! Доста фирми се окичват със сертификати. Но никоя от тези фирми няма реално 

действаща система. Европейските и българските чиновници са си отчели работата и 

искат още работа, за да си запазят местенцата, консултантите и сертификаторите са си 

взели парите, и още пари биха взели, нали им ги дават, само дето всичко е за сметка на 

фирмите, които не че не са положили усилия, а насреща са получили само една хартия.  

 

Има поне четири причини да сме скептични към всяка форма на външно финансиране.  
 

Първо, не е вярно, че разходите са по-ниски – ако рамбурсирането е например 50%, то 

сертификатори и консултанти са дигнали цените двойно, т.е. като ти върнат 50% от два 

пъти по-високи разходи, пак плащаш толкова, колкото ако плащаш без рамбурсиране.  
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Второ, като се залъгват, че с чужда пита помен правят, мениджърите не са взискателни 

нито към работата на консултантите, нито към участието на собствения персонал – при 

това положение системите прашасват по чекмеджетата и никой хал хабер няма от тях.  
 

Трето, загубеното време по кандидатстване, планиране, отчитане и доказване на мними 

резултати е съпоставимо с времето, необходимо за наистина сериозно документиране и 

внедряване на системата. Като така, парата отива в свирката и корабът си стои намясто.  
 

Четвърто, не страдаме от шпиономания, но не бива да подценяваме фирмените тайни и 

да ги правим достъпни на организации и лица, които по никакъв начин не гарантират 

опазването им. Има хора, които вземат пари от две места, и не сме застраховани от тях.  

  

 

 

Албена Стоева 

Примери за добри фирмени практики от Вашия опит на консултанти? 
 

Анастас Кехайов 
 

Примери – много, не мога да ги изброя всичките. И ако посоча едни фирми, а пропусна 

други, някой с право ще се разсърди. Затова ще изброя някои добри фирмени практики, 

без да давам имена на конкретни фирми. Ще нарека тези практики “гаранции за успех”.  
 

Първо – интелигентно, модерно мислещо и убедено висше ръководство, което вижда в 

системите не само търговски медал, но най-вече добрия механизъм за усъвършенстване 

на вътрешния организационен ред, за почистване и подреждане в управленската кухня.  
 

Второ – удачно избран мениджър на системата, който е мотиватор и организатор на 

една трудна, но полезна промяна. Неудачният избор на този човек е голям фал – той 

може да се превърне в оторизирана спирачка пред системата и да блокира напредъка й.  
 

Трето – всеобщо участие на компетентните лица и звена в проектирането на системата. 

Често е ходходящо да се формират колективни органи – работни групи, Съвети и пр.  
 

Четвърто – обмислено и сериозно пробно внедряване, толкова продължително, колкото 

е необходимо, за да се уверим, че новите правила са адекватни, приложими и действат.  
 

Пето – подбран и добре обучен екип от вътрешни одитори, който подпомага процесите 

на пробно и редовно внедряване, поддържането и постоянното развитие на системата.  
 

Шесто – достатъчно чести по време и отговорно подготвени и проведени прегледи от 

висшето ръководство, в края на всеки от ключовите етапи при въвеждане на системата.  
 

Седмо – обучение и пак обучение! – уводно обучение преди планирането, текущо 

обучение в хода на проектирането, инструктивни обучения при пробното и редовното 

внедряване, специализирани обучения за вътрешни одитори и мениджър на системата, 

психотренинги за демонстриране на системата в навечерието на сертификацията и пр.  
 

И осмо, девето и десето – да се избере подходящият момент за стартиране на работата; 

да се въвлекат противниците, като им се дадат конкретни задачи с ясно видим резултат; 

да се оповестяват проблемите и постиженията; да се стимулира участието и приносите.  

 

Тайната на всичко е да се върви така, че хората да разберат и поискат да сътворят нещо 

полезно и добро за фирмата си, което ще направи работата им по-спорна и ефективна 

 

 

 

София, 29-31 януари 2008 г. 

http://www.alphaquality.org/bibl/bibl.html

