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Дисертационният труд се състои от увод, изложение (в четири глави), изводи към 

всяка от главите, заключение и библиография. Общият обем на дисертационния труд е 460 

страници, от които 195 страници са приложения. Използвани са 9 илюстрации, 48 графи-

ки, 18 таблици и 153 кодови матрици на всяка от регистрираните по темата публикации. 

Цитираната литература обхваща 256 източника (книги и статии), от които 161 са на бъл-

гарски език, 60 на английски език, 9 на руски език и 2 на немски език. Използвани са и 20 

уебстраници на български език и 4 на английски език. 
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Актуалност на проблема 

Съвременният предприемач с неговата народностопанска функция, обществена ро-

ля и социално-етична отговорност е съществен елемент от развитието на модерната биз-

нес и предприемаческа култура, а дейността му в пазарното стопанство се превръща в 

пресечната точка на стопанство, политика, право, техника, психология и етика. 

В контекста на модерното предприемачество активна роля играе и жената предпри-

емач. Тенденцията към глобално преосмисляне на нейните традиционни задължения 

хвърля нова светлина върху целия процес на осмисляне на ролята ѝ в живота на едно об-

щество и на едно семейство. Когато говорим за ролевите приоритети в живота на българ-

ката от последните години, не можем да отминем влиянието на идеологията за еманципа-

цията на жената и равенството между половете, за все по-затвърждаващата се роля на ме-

диите и начините, по които те формират определени обществени нагласи, променят пред-

стави, създават нови образци на поведение – т.е. формират пълноценно или не дневния 

ред на обществото. Налице е необходимост от изясняване на въпросите относно това, до-

колко поднесената в медиите информация оставя възможност и време за сепариране на 

различните тематични и/или пространствени области в сферата на женското предприема-

чество. От друга страна е важно да се отбележи, че в своята цялост тази информация е 

амалгама от създавани трансформации, премодулирани идентификационни модели и ре-

жисирани нови „сценарии” на женскостта. Търсенето на „положителните герои”, в лицето 

на жената предприемач, не само придава променливи стилистични окраски на популяри-

зирания женски образ, но и се опитва да се включва в обществения дебат, породен от гло-

балната финансова криза и новите икономически реалности. 

Изказаната теза извежда на дневен ред значимия въпрос за връзката заявени наме-

рения – реално отразяване на създадената представа за публичния образ на жената предп-

риемач, което стана повод и за избора на настоящата тема. 

Обект на изследване е образът на жената предприемач, изграждан от конкретни 

печатни медии в периодите 1999/20001 г. и 2009/20102 г. Разглеждат се свързаните с обек-

та на изследване свойства, обединени в система от взаимосвързани елементи. Изучава се 

неговото развитие във времето, като не се пренебрегва и моментното състояние на факти-

те. Едновременно с това се търси и логиката във всички връзки и отношения, на които 

обектът е функция, а не следствие. 

Предмет на изследване е разкриването на съществени страни от публичния образ 

на жената предприемач, проследен в сравнителен план в избраните за целта печатни изда-

                                                 
1 Периодът от месец януари 1999 година до месец декември 1999 година включително (предвари-
телно заложен в темата на дисертацията). 
2 Периодът от месец януари 2009 година до месец декември 2009 година включително (предвари-
телно заложен в темата на дисертацията). 
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ния – вестниците „Пари” и „Капитал” и списанията „Мениджър” и „Жената днес”. Изс-

ледването се провежда при следните ограничения в тематичната област: 

1. Изследването се основава на съществуващата и развиваща се система за светов-

на, европейска и регионална политика в сферата на женското предприемачество в перио-

дите 1999 и 2009 година. 

2. Изследването се основава на медийното отразяване на публикации, имащи пряко 

отношение към темата на дисертационния труд. 

3. Изследването е съсредоточено върху конкретни печатни медии и проследява на-

чините, формите и методите, чрез които е представен публичния образ на успялата и 

предприемчива българка. 

Основната цел на изследването е да се направи сравнителен анализ на образа на 

жената предприемач чрез неговото проследяване и анализиране в четири печатни медии, в 

конкретния случай във вестниците „Пари” и „Капитал” и списанията „Мениджър” и „Же-

ната днес”, като се очертаят функционалните и дисфункционалните ефекти на този образ 

в периодите 1999/2000 г. и 2009/2010 г. Разглежда се спецификата на медийната и бизнес 

среда, в контекста на популяризирането на реалния образ на жената предприемач, за да се 

анализират факторите на влияние (нагласи, предразсъдъци, представи) на медиите и об-

ществото за изграждането на определен женски образ. 

Изходната теза на настоящия дисертационен труд е, че създаваният от медиите 

публичен образ на жената предприемач в България не е универсален, а е производна на 

обществените (журналистическите) представи и нагласи като форма на стереотипизация 

на класическото разбиране за жената. Работната теза се свързва с това, че чрез последо-

вателна, целенасочена и систематизирана медийна политика, медиите в страната (в конк-

ретния случай вестници и списания) са в състояние да стимулират процеса на популяри-

зиране на успешния образ на жената предприемач и да променят съществуващите стерео-

типни схващания, че жената не може да бъде равнопоставена в условията на съществува-

ща бизнес конкуренция или ако е успяла, то това става в ущърб на пълноценната и роля 

като майка и съпруга. 

Задачите, които се решават за достигане на поставената в дисертационния труд 

цел са: 

1. Изследване на процесите и явленията в съществуващата бизнес среда в глобален 

и национален мащаб като фактор за развитие на предприемаческия процес – влияние на 

бизнес средата върху формирането на предприемаческата култура в страната. 

2. Изследване на научни трудове, литературни източници и медийни публикации, 

отразяващи общата рамка на публичния образ на деловата жена ( в конкретиката на насто-

ящото изследване – на образа на жената предприемач). 

3. Дефиниране на основните характеристики на предприемаческия профил, с ак-

цент върху характеристиките, очертаващи профила на жената предприемач. 

4. Изследване на проблематиката за медийното отразяване на публичния образ на 

предприемчивата българка в системата на съществуващите бизнес отношения. 

4 



 „Образът на жената-предприемач в публичното пространство” СУ „Св. Климент Охридски” 2012 
 

5. Реконструиране на журналистическата рамка на изучаваните печатни медии чрез 

анализ на изграждания от тях образ на жената предприемач. Съпоставяне на медийния 

женски образ, съобразно двата предварително зададени периода. 

6. Дефиниране на функционалните и дисфункционалните ефекти на образа на же-

ната предприемач в публичното пространство. 

По този начин настоящият труд търси пресечните точки в изследваната тематика, 

най-вече на базата на изучаване на медийното отразяване на образа на предприемчивата 

българка, а не чрез проблематизиране на темата в смисъла на класическото теоретично 

разбиране за това понятие. 

Основните хипотези на проучването са: 

1. Изследваните медии създават впечатление за избирателност и непоследовател-

ност при изграждането на публичния образ на жената предприемач. 

2. Изследваните медии изразяват предпочитание към представянето на жени мени-

джъри, отколкото на жени предприемачи, с което в публичното пространство се насажда 

мнението, че жената по-скоро е успешна като управленец на чужд бизнес, отколкото като 

ръководител на свой собствен. 

3. Изследваните медии отразяват преди всичко реално съществуващите и функци-

ониращи традиционни, а не модерни форми на отразяване на образа на предприемчивата 

българка. 

Методите, които са използвани в дисертационния труд са: контент-анализ и аксе-

ологематичен метод. Контент-анализът се използва най-вече, за да се направи анализ на 

явното и скрито съдържание на обема изследван материал. При него се използват класи-

фикации, таблици, диаграми, извършва се оценяване на ключовите символи с цел устано-

вяване на определен ефект или значение. Аксеологематичният анализ позволява „уп-

лътняване” на процеса по разкриване намеренията на комуникатора (дори да не са пред-

намерено афиширани), както и неговото отношение към персоналния имидж на предста-

вяната личност. Тези факти подсилват ролята и значението на метода, разкриват връзката 

между интенцията на комуникатора и конкретната текстова реализация (Петров, 2005:134-

135) и увеличават неговата практико-приложност. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

УВОД 

ПЪРВА ГЛАВА – СЪСТОЯНИЕ НА БИЗНЕС СРЕДАТА КАТО УСЛОВИЕ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ПРОЦЕС 

1.1 Бизнесът в глобален и национален мащаб 
1.1.1 Бизнесът и времето за труд (разпределение на работната сила) – влияние и тенденции 
1.1.2 Влияние на демографската криза върху развитието на бизнеса в България 

1.2 Политики за развитие на бизнеса и в подкрепа на женското предприемачество 
1.2.1Европейска социална политика 
1.2.2 Национална политика на Република България 

1.3 Изводи към първа глава 

ВТОРА ГЛАВА – ПРЕДПРИЕМАЧЪТ – ОСНОВЕН ФАКТОР НА 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ПРОЦЕС 

2.1 Предприемачески профил – теоретична обосновка 
2.1.1 Общи характеристики на съвременния предприемач 
2.1.2 Характеристики на жената предприемач 

2.2 Обществено мнение и бизнес отношения 
2.2.1 Общественото мнение – теоретични постановки 
2.2.2 Обществото и труда като ценност 
2.2.3 Роля на комуникацията в бизнеса и предприемачеството 
2.2.4 Обществото за/против жената предприемач 

2.3 Бариери пред реализацията на жената предприемач 
2.4 Изводи към втора глава 

ТРЕТА ГЛАВА – КОМПОНЕНТИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС 

3.1 Икономическите кризи на прехода – съпоставка между изследваните периоди януари-декември 
1999 година и януари-декември 2009 година 

3.1.1 Първи период – 1999 година 
3.1.2 Втори период – 2009 година 

3.2 Медиите като фактор за създаване на медийна реалност – характеристика на изследваната ме-
дийна съвкупност 

3.1.1 Вестник „ПАРИ” 
3.1.2 Вестник „КАПИТАЛ” 
3.1.3 Списание „МЕНИДЖЪР” 
3.1.4 Списание „ЖЕНАТА ДНЕС” 

3.3 Методологическа рамка – методи за събиране и анализ на информацията  
3.4 Методология – описание на изследвания масив 
3.5 Изводи към трета глава 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНОТО 
ИЗСЛЕДВАНЕ 

4.1 Сравнителен анализ на получените резултати 

4.2 „Анатомия” на прототипа жена предприемач – изводи 
4.2.1 Функционални ефекти 
4.2.2 Дисфункционални ефекти 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Първа глава – „Състояние на бизнес средата като условие за развитие на 

предприемаческия процес” е посветена на изучаване състоянието на бизнес средата в 

глобален и национален мащаб. Проследяват се съвременните тенденции на развитие на 

глобалното общество, които все повече се превръщат в национално състояние за днешния 

бизнес. Очертава се необходимостта от промени във фирмите и организациите, наложени 

от динамично развиващите се бизнес реалности и появата на качествено нови концепции и 

технологии; от нови парадигми и подходи, които да осигуряват конкурентоспособност на 

компаниите в световен и регионален мащаб. 

Разгледана е динамиката във всички области на обществения живот, характеризи-

раща се с постоянно развитие на социалните и икономически процеси, с промени в начина 

на мислене и ценностната система на обществото и необходимостта от нова мотивация на 

стопанските субекти за изграждането на модерни, ефективни и конкурентоспособни сто-

пански структури в условията на политическа, стопанска и културна нестабилност.  

Чрез „Прес пакет” – „Европа за жените” е представено мнението на Европейската 

комисия, според която на съвременния етап на развитие, светът на големия бизнес е все 

още главно мъжка територия. Изведени са данни, от които е видно, че в Европа по-малко 

от 3 % от най-големите публични компании са водени от жени (бордовете на тези компа-

нии се състоят от 89 % мъже и само 11 % жени), което показва, че във време на финансова 

криза, финансовата политика е до голяма степен все още в мъжки ръце. Прави се паралел 

между съществуващия у нас бизнес климат и другите страни от Източна Европа, като се 

очертават факторите за осъществяване на едновременен преход към нова икономическа 

система, към нова мениджърска и предприемаческа икономика. Предложени са тези, ос-

новани на теоретичните концепции, че oт възможностите, които икономическата свобода 

разкрива, се възползват не само мениджърите на старите предприятия, но и хиляди сво-

бодни хора, които искат да постигнат материалната основа на своята независимост, т.е да 

станат предприемачи. (Коев , 2002:17) 

Подчертава се актуалността на темата – съвременна социална политика – която из-

правя бизнеса пред редица трудноразрешими предизвикателства, като се извеждат по-

главните от тях, а именно: големите цифри на безработицата; непрекъснатото увеличаване 

на социалното неравенство между най-горния и най-долния от обществените слоеве; со-

циална неравнопоставеност на половете, етносите, възрастите; разрушаване на класичес-

ките семейни ценности; трудностите при създаването на средна класа. (Димова, Кусев, 

2003:96-97) 

Проблемът се изследва и като пряко свързан с тезите на Дж. Порас, Ст. Емери и М. 

Томпсън, според които здравословните, поддържащи се общества изискват създаването на 

здравословни, поддържащи се организации, а те могат да се изградят само от хора, спо-

собни да развиват и създават значим успех. (Порас, Емери, Томпсън, 2008:17) Тези неста-

билни времена се разглеждат като времена, които предизвикват мениджърите да вземат 

решения, чрез които да балансират рисковете и печалбите си в условията на нарастваща 
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несигурност. Истинското състояние на нещата очертава период, в който мениджърския 

екип се превръща в ключ към превръщането на добрата идея в успешен бизнес. (Недялко-

ва, 1993:54) 

Акцентира се върху факта, че с настъпването на ХХІ век светът, страните от Евро-

па, в това число и България, се изправиха пред нови предизвикателства, които неминуемо 

дадоха отражение върху икономическото мислене и оттук – върху икономическата актив-

ност на организациите. Смяната на модела на икономическата система в страната се разг-

лежда като процес, който породи много и сложни провокации на всички равнища на на-

ционалното стопанство. Очертава се ролята на икономическото законодателство, което 

макар и бавно, се стреми да се доближава до стандартите на европейските пазарни иконо-

мики, като се обръща внимание и на това, че държавата постепенно започва да се разгра-

ничава от непосредственото функциониране на стопанските субекти и да осъществява 

предимно икономическо въздействие върху тях. В ход с икономическото преструктурира-

не на собствеността постепенно се промени и съотношението между малки, средни и го-

леми предприятия. В условия на плурализъм на формите на собственост и при автономно 

и равнопоставено пред закона функциониране на фирмите те тепърва се налага да доказ-

ват „правото си на живот” в конкурентната борба. 

Така поставени проблемите в съвременния бизнес са много и разнопосочни, което 

поражда необходимост от последователното им изясняване в теоретичен и практичен ас-

пект. Това дава повод да се изведе становището, че разрастването на бизнес сектора в за-

падните страни (в частност на дребния бизнес) се оценява като сигнал за преход от мени-

джърски към предприемачески вид икономика, а познанието (с изключение само на пъл-

ния монопол) като придаващо на продуктите онази лидерска позиция, от която изцяло 

зависят успехът и оцеляването на бизнеса. (Drucker, 1954) 

В теоретичната обосновка за състоянието на бизнес средата е проследен и процеса 

на преразпределение на труда, в контекста на това, че правото на труд, свободата и зак-

рилата на труда са сред основните постижения на човечеството. За да бъде оценена и из-

мерена степента на равенство на постиженията в достигането на равни възможности на 

мъжете и жените на пазара на труда, е разгледана необходимостта от отчитане на обема и 

структурата на съвкупното време за труд на двата пола и особено тяхното участие в пла-

тения и неплатения труд. (Cooke, 2011:46) 

Във връзка с последиците от неолибералните реформи, провеждани в страната от 

началото на 90-те години (а в света от началото на 80-те), е представена и значимостта на 

новите икономически реалности, разпределението на труда в публичния, частния и до-

машния сектор, които в период на криза и преход търпят непрекъснато развитие както в 

глобален, така и в регионален мащаб. Актуалността на темата се свързва и с различните 

парадигми, проследяващи преразпределението на времето за труд между мъжете и жени-

те. Достигнатото почти поравно участие на двата пола в платения труд постепенно през 

90-те години отстъпи водещото място на мъжете, докато жените традиционно запазиха за 

себе си домакинския труд и повишиха участието си в домашното производство. Това до-

веде до увеличаване на неравенство между половете в сферата на труда, както от гледна 
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точка на натоварването с труд, така и от гледна точка на икономическите ресурси, което 

дава повод да се установи връзка между новите социално-икономически условия и същес-

твуващия конфликт семейство – платена заетост (тук е очертан начинът, по който тази 

дилема се отразява върху отношението към семейството, личните и обществени отноше-

ния и разместването на социалните роли). 

В първа глава се разглежда и влиянието на демографската криза върху развитие-

то на бизнес отношенията в страната, като се търси връзката между равнищата на трудова 

активност за мъжете и жените и овладяването на демографския срив. Очертава се корела-

цията между икономика и демографска ситуация; между икономика и стабилност на се-

мействата и доброто родителство; между икономика и градивна приемственост между 

поколенията; между икономика и възпроизводство (количествено и качествено) на основ-

ните и структурно важни професионални групи и общности; между икономика и съхраня-

ване на сплотеността и жизнеспособността на нацията като цяло. 

Изведена е тезата, че колкото повече жената навлиза в системата на обществено 

структурните и функционални връзки, толкова повече тя открива двупосочността между 

сферата на материалното производство и икономиката, от една страна и сферата на 

семейството и възпроизводството на населението от друга. Проследена е връзката 

между икономиката (производство на стоки и услуги и търговия), която създава и предос-

тавя нужните материални, технически и финансови средства за добър живот на семейства-

та и икономиката, която създава условия за възпроизводство на населението и трудовия 

обществен ресурс. Очертана е важността на сферата на възпроизводство на населението и 

семейството като базов неикономически фактор за ефективност на инвестициите, за про-

изводителност и качество на продукцията на фирмите и институциите, за технологично 

развитие и възможност за въвеждане на модерни форми на организация и управление, за 

потребителско търсене и взискателност към пазара. 

Разгледани са различни компоненти на икономическия процес като печалба, произ-

водителност на труда, модернизация и икономическо развитие на женския труд в условия-

та на демографска криза – фактори, които не се влияят само и единствено от наличието на 

капитали и пазари, труд и суровини, материали и технологии. Очертана е и не по-малката 

роля на редица неикономически фактори – обществени норми и вярвания, психологическа 

мотивация, властнически връзки и пр. Това е фундаментален въпрос, дефиниран още от 

Макс Вебер, а след него и от автори като Даниел Бел и Вернер Зомбарт – въпрос, който не 

може да бъде пренебрегван теоретически и практически в нашето съвремие. Доказва се 

тезата, че в икономиката се вливат и участват много „елементи на жизненото поведение”, 

които се формират и лимитират в другите обществени сфери и които не могат да бъдат 

игнорирани – особено що се отнася до участието на жените във всяка сфера от публичния 

живот. 

За целите на дисертационния труд са представени резултатите от преброяванията, 

проведени през 2001 и 2011 година на Националния статистически институт, според които 

значителна част от населението не успява да реализира репродуктивните си желания и 

намерения, независимо, че те с времето непрекъснато се занижават. Посочват се и други 
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причини за намаляване на населението у нас – преминаването от модел на семейство с две 

деца към модел на семейство с едно дете, икономическата обстановка в страната, броя на 

застаряващото население и т.н. Търси се отговор на въпроса „Доколко тези фактори са по-

скоро следствие на други фактори, а не преки причинители на намаляване на население-

то?”. В подкрепа на предложените данни служат и резултатите от проучване на Институт 

„Отворено общество” и Световната банка, които показват, че засегнат от глобалната све-

товна криза се оказва всеки пети българин. Проучването регистрира и ръст на крайните 

мерки, като съкращаване на работни места и спад в палиативните грижи (намаляване на 

работното време, принудителен отпуск и намаляване на заплатата), а това неминуемо 

оказва влияние върху справянето с демографската криза в страната. 

Разглежда се връзката между икономическата криза и нейното влияние върху нор-

малното демографско и гражданско възпроизводство, като се достига до заключението, че 

това е неизбежно когато: жизнените ресурси станат ограничени; икономиката стане ниско 

производителна; рязко намали своята способност за печалба и развитие или настъпи при-

роден катаклизъм. Това е обществена и икономическа ситуация, която силно притиска 

раждаемостта към отлагане и намаляване, към изнасяне и денационализиране. Това е си-

туация, която деформира социалната структура на раждаемостта. Точно това се случи в 

страната ни през последните две десетилетия. 

Във връзка с темата на дисертационния труд се разглеждат и политиките на Ев-

ропейския съюз и България, насочени в подкрепа на женското предприемачество. За 

постигане на по-висока заетост и достъп до пазара на труда се разчита главно на полити-

ките и действията за развитие на икономиката и увеличаване на заетостта, на социалните 

и целенасочени политики, които създават предпоставки за постигане на равнопоставеност 

на двата пола на пазара на труда и на условията на заетост и професионално развитие. 

Специфичните политики и действия за равнопоставеност на половете се счита, че съдейс-

тват, насочват и допълват тези общи политики за икономическо и социално развитие и за 

постигане на фактическо равенство между жените и мъжете. 

Представени са основните документи, на които се основава политиката на Евро-

пейския съюз, респективно на отделните държави, за равнопоставеност на половете: До-

говор за Европейския съюз; Директиви за равно третиране на мъжете и жените в труда и 

социалната област; Пътна карта за равнопоставеност на жените и мъжете (2006-2010); 

Рамкова стратегия за равнопоставеност на половете и др. Разгледани са изискванията на 

Европейския съюз към държавите членки за справяне със съществуващите джендър не-

равновесия в равнищата на заетостта и безработицата, заплащането на труда и доходите, 

джендър сегрегацията на пазара на труда, а също и за предприемането на мерки за разви-

тие и улесняване съвместяването на професионалния и семейния живот. 

В контекста на Европейските политики в сферата на женското предприемачество е 

очертана и ролята на Европейската стратегия по заетостта, която предвижда насърча-

ване на предприемачеството и частните инвестиции, предотвратяване на дискриминацията 

на пазара на труда и др.; Програмите на Общността в подкрепа на развитието на малките 

и средни предприятия и предприемачеството (1983, 1987, 1994, 1997, 2000); Европейска-
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та харта за малките предприятия; Зелена книга за предприемачеството; Планът за 

действие (2004). 

Разгледана е важността на Европейския социален фонд, сред чийто основни при-

оритети бе именно развитие на предприемачеството и създаване на условия за улесняване 

разкриването на нови работни места. Очертани са двата подхода, насочени към политика 

за равнопоставеност на половете, която обхваща джендър измерението във всички прио-

ритети на Европейския социален фонд и специфични дейности, които целят наемането на 

жени на работа и задържането им на работното място. 

Изяснена е актуалността на концепцията Small Business Act, която представлява 

възможност за самите предприемачи да допринесат за по-добра икономическа среда, пос-

редством засилване на своето сътрудничество и изграждането на контакти помежду си; 

чрез по-пълното използване на потенциала на малките и средни предприятия и по-

специално на семейните предприятия, като важна основа за подготовка на предприемачи, 

както и за стимулиране на социално отговорно поведение. 

В рамката на социалната политика на Европейския съюз са представени и Евро-

пейската мрежа на посланици за женско предприемачество, чиято цел е насочена към 

преодоляване на неравнопоставеността между половете и увеличаване на броя на жените 

в Европа, които започват стопанска дейност, както и програма „Еразъм” за обмен на мла-

ди предприемачи – програмата е пилотен проект по инициатива на Европейския съюз и 

има за цел да помага на млади предприемачи да придобият нужните способности, за да 

могат да управляват малки и средни предприятия. 

Специално внимание е отделено на националната политика на Република Бъл-

гария, насочена в подкрепа на женското предприемачество, в която принципът на равенс-

тво на половете (джендър принципа) има своето съществено място. Актуалността на тема-

та е свързана с членството на страната ни в Европейския съюз и с факта, че българската 

социална политика трябва да е синхронизирана с политиките на Общността в сферата на 

предприемачеството (в частност на женското предприемачество).  

Акцентирано е върху ролята и значението на следните стратегии и планове: Наци-

онална стратегия за заетост (2003); Национален план за действие по заетостта (2004, 

2007); Първи Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на 

жените и мъжете (2005); Национален план за икономическо развитие на страната; 

Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и 

мъжете (2008 – 2009 г.); Национална стратегия за насърчаване на малките и средни 

предприятия (2007 – 2013 г.); Стратегия за насърчаване на равнопоставеността на 

половете (2009 – 2015 г.). 

Разгледана е необходимостта от прилагането на политики и практики на принципа 

на равенство на половете (джендър принципа) и употребата на подходящи инструменти 

като: джендър статистики; данни за равнопоставеността на половете и други показатели, 

открояващи разликите между жените и мъжете на пазара на труда; прилагането на интег-

риран подход, който включва джендър аспектите във всички правителствени политики и в 

националните планове за действие, т.е. равенството между половете да бъде интегрирано 
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във всички политики, програми и планове от участниците в процеса на създаване на поли-

тиките на всички нива и на всички етапи. 

Изведена е тезата, че активните политики по заетостта сами не могат да допринесат 

значително за достигане на високите европейски цели; за повишаване на заетостта и за 

постигане на равнопоставеност на двата пола в достъпа им до заетост, подобаващ статус и 

доходи. Само прилагането на интегриран подход за взаимно допълващи се икономически, 

социални, образователни и други политики може да направи необходимото и те заедно да 

съдействат на основата на джендърния подход да се постигнат поставените цели, за да 

няма противоречие или разнопосочни действия. В тази посока е целесъобразно прилагане-

то на политики, програми и мерки, които съдействат за увеличаване заетостта на повече 

жени вместо (или наред с) политиките за създаване на заетост на отделни, малки групи 

жени – следователно е нужно развитие на политики, които непряко, индиректно повиша-

ват женската заетост. 

На базата на теоретичната обосновка са предложени изводи, очертаващи обобще-

ната рамка на бизнес климата като фактор за развитие на предприемаческия процес – ро-

лята на новите икономически реалности; необходимостта от ново отношение към засил-

ващата се конкуренция и към мултикултурната интернационална бизнес среда; преразпре-

деление на заетостта и работното време; смекчаване на последствията от демографската 

криза и тяхното влияние върху бизнес процесите в страната; необходимостта от специ-

фични политики и действия за равнопоставеност на половете и за включването им в ико-

номическия и социалния живот на страната, както и тяхното синхронизиране с цялостната 

европейска политика.  

Във втора глава „Предприемачът – основен фактор на предприемаческия 

процес” е очертан основния предприемачески профил, разгледана е етимологията на 

понятието „предприемач” в исторически план и е представен широк спектър от различни 

теоретични обосновки на самия термин (от Средните векове до началото на миналия век). 

При ретроспекцията на понятието акцентът е поставен върху постановките на Ришар Кан-

тийон, Бодо и Жан-Батист Сей, които представят предприемача като личност, която поема 

рискове, различни от тези, които поемат предоставящите капитали; като личност, която 

поема риска да планира, контролира, наблюдава, организира и притежава; като личност, 

която прехвърля икономически ресурси от област с по-ниска производителност в област с 

по-висока производителност. (Дракър, 1992:31) 

В контекста на по-новото виждане за предприемачеството (началото на XX век) е 

изведена тезата на Йозеф Шумпетер, който разглежда предприемача като креативен инди-

вид, намиращ нови комбинации от фактори на производство, за да развие нови продукти/ 

услуги и да създаде нови пазари и пазарни ниши. Неговите мотиви са егоистични по осо-

бен начин – в смисъл на решителност и безцеремонност, доколкото той е лишен от вся-

какви връзки и традиции. В същото време предприемачът е по особен начин рационален, 

поради факта, че отначало той е двигател на иновациите, чрез които се създава това, което 

другите получават в готов вид. 
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Като допълваща концепция е представена теорията на Артур Кол, който определя 

предприемачеството като целенасочена дейност, включваща цялата поредица от решения 

на индивида или група от сдружили се индивиди по започването, поддържането и пови-

шаването изгодността в производството и разпространението на икономически блага и 

услуги. (Sills, 1968:89)  

Съвременният етап в развитието на теорията за предприемачеството е представен 

чрез постановките на водещия американски учен от австрийски произход Питър Дракър 

(1909-2005), който достига до заключението, че предприемачеството е по-скоро социално-

психологическо, отколкото икономическо явление и издига тезата за т.нар. „предприема-

чески мениджмънт”. Представени са и теоретичните постулати и дефиниции на понятието 

„предприемач” на автори като Ван Прааг, Бул и Вилард, Лъмпкин и Дес, Хеберт и Линк, 

Сандер Венекерс и Рой Турик, Кен Елдред. (Елдред, 2007:13) 

Предприемаческият профил е разгледан и чрез постановките на редица български 

автори. Отделните изследователи акцентират върху една или друга специфична страна на 

българското предприемачество, а именно: в отношението на хората към новопоявилите се 

предприемачи (Драганов, 1992), техните характеристики (Давидков, 1992), техния произ-

ход (Христосков, 1996), формалните характеристики на предприемачеството (Димитров, 

1994), влиянието на работата в Западна Европа като източник на опит и първоначален ка-

питал (Йозолдиаш, 1993), тайните на предприемаческия успех (Тончев, 1993; Пехливано-

ва, 1999), предприемача като главно действащо лице в предприемачеството (Манолов, 

2006) (Манолов, 2006:26-27), откриването на възможности за бизнес там, където другите 

виждат само хаос (Дойков, 2007). Описани са общите личностни характеристики на съв-

ременния български предприемач и са обособени качествата (вродени и придобити), като 

част от четирите стълба на успешния бизнес – личност, продукт, пазар, финанси. 

Особено внимание е обърнато на определящите характеристики на жената като 

предприемач. Проследена е актуалността на проблема за мястото и ролята на жените в 

предприемаческия процес, като е очертана връзката между тяхното символично присъст-

вие във върховите управленски постове и факта, че те са непропорционално (спрямо мъ-

жете) представени в мениджърските професии на средното и високо равнище в организа-

ционната йерархия. 

Представени са гледните точки на К. Хаким – за разширяващите се образователни 

възможности на жените (Hakim, 1991:101-121), Антъни Гидънс – за все по-голямата женс-

ка икономическа активност, Ч. Бернард – за основните функции на жената ръководител, 

като овладяваща социалните сили в организацията (Баун, Брейди, 1993:77), Наполеон Хил 

– за ролята на инициативността (Хил, 1997:28), Дж. Баун и К. Брейди – за умението на 

жената да прави промени и в съответствие с идеите и ценностите си, да приветства и ак-

тивно да търси властта, Питър Дракър – за способността на жената да носи отговорност, 

да взема решения и да разполага с власт. (Дракър, 2003:6) 

Разгледани са тезите на редица български автори – изследователи в областта на 

бизнеса и предприемачеството, според които: женското присъствие в бизнеса засилва тен-

денцията към перфекционизъм (Давидков, 2002:17), жените усвояват мъжки модели на 
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поведение и потискат или елиминират женските си черти (О. Стоянова), ангажираността 

на жените във всички сфери от публичния живот и активното им участие на пазара на 

труда все още нямат самостоятелно цифрово измерение – т.е. няма данни за ролята и при-

носа към икономиката на страната от български фирми, собственост на жени предприема-

чи (Г. Прохаски, А. Дамянова и А. Сланчева). 

Най-общо ролите на жената в деловия свят са обособени по следния начин: 

 предприемач (едър собственик); 

 мениджър (ръководител); 

 собственик на малка фирма (състояща се от няколко човека); 

 участник в управленския процес на семейната фирма; 

 самонаета – работеща сама за себе си жена (най-често като ЕТ). 

За най-успешни и реализирани жени можем да говорим, насочвайки се към пози-

циите предприемач и мениджър, но задължително условие е да можем да направим разг-

раничение между тях. Жените-предприемачи (задължително собственици на бизнес) са 

експерти на промяната. Те оптимизират съществуващи бизнеси, могат да бъдат открити 

навсякъде и са описани буквално като точните хора на точното място в точния момент. 

За целта на дисертационния труд детайлно са разгледани активаторите на поведе-

ние на жената предприемач, в които се съдържат вътрешно-психологически механизми 

като: предпочитания на определена бизнес дейност пред друга; ентусиазъм и значимост на 

личните отговорности при реализацията на бизнес целите; упорство спрямо организира-

ните начини за действие за постигане на поставените цели; предпочитания за работа с оп-

ределени хора в екип; вътрешна убеденост за значимостта на решаваните проблеми. Дава 

се отговор на въпроса: „Какви качества притежава още днешната жена предприемач?”, 

обобщени по следния начин: 

 актьорско майсторство и психология – жените са гении на превъплъщаването; 

те играят различни роли, без сами да забелязват това, с което печелят допълнителни точки 

в играта на бизнес; освен това, че деловите дами са прекрасни актриси, те са и велико-

лепни психолози – това предимство е заложено от природата и често се използва подсъз-

нателно; 

 тактичност и внимателност – жените по-добре от мъжете чувстват отношени-

ята между хората, също така и отношението към себе си; бизнес-дамите не са толкова на-

пористи, не използват мъжки тактики, а обратното, адаптират се към ситуацията, нагаждат 

се към събеседника; всяка жена умее не само да слуша, но и да чува събеседника си – по 

думите му, по интонацията, по мимиките и жестовете тя може да състави ясна картина, 

която често не съвпада с тази, която искат да и поднесат; 

 интуиция (задължително е да се спомене и знаменитата женска интуиция) – не 

можем да отричаме, че повечето жени притежават това удивително чувство, което позво-

лява, понякога подсъзнателно, да се избегнат неприятностите и да не изпуснат своя шанс; 

вероятно определен процент от мъжете също имат такава способност, но практически ни-

кой от тях не я използва в бизнеса – те традиционно се доверяват на логиката и практич-

ността си. 
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Доказва се връзката между представените характеристики и новите теории, според 

които този тип жени (съвременното разбиране за предприемач) имат по-внимателна пре-

ценка на риска, по-добри способности за диалог и компромис и са по-склонни към сът-

рудничество. Те проявяват по-висока инициатива и адаптивност към променящите се цен-

ности в преходния период или както казва Здравко Райков: „Днес печелят единствено оне-

зи, за които провалът не е бедствие, а ръководство за успех”. (Райков, 2009:39) 

На тази теоретична основа се извежда съждението, че предприемчивата и успешна 

българка в период на криза вярва, че истинската жена трябва да може да преодолее всяка 

една малка пречка в живота си, както и всяка една криза. Това е временно състояние на 

духа, което независимо доколко и в каква степен е повлияно от рецесията, може да има и 

своето благоприятно въздействие. За много от българските жени на кризата може да се 

погледне и положително – тя може да се приеме като явление, чрез което да се отсеят 

най-добрите в дадена област, за което са необходими качества като: страст за работа и 

развитие; комуникация между жената лидер и екипа; активно слушане със загриженост и 

уважение към нуждите на другия; мотивиране на екипа; бизнес логика, съчетана с интуи-

ция; невероятно въображение, прилагано към реални казуси от практиката; фокус върху 

позитивите и бъдещето, синхронизирани с ценностите; различно възприятие на идеята за 

власт в компанията; търсене на по-добро разбиране на предизвикателствата на средата и 

пазара. 

Представена е и ролята на общественото мнение, като фактор, влияещ върху раз-

витието на предприемаческата инициатива, в частност на женското предприемачество. 

Изложени са различни теоретични постановки, които в значителна степен обуславят същ-

ността на общественото мнение и предопределят неговата важност в процеса на формира-

не на определени нагласи към мястото и ролята на жената в българското общество. 

В контекста на разглежданата проблематика (във връзка с изследването на предп-

риемаческия профил) трудът като ценност се разглежда както в българския фолклор и на-

родопсихология, така и от гледна точка на съвременните трудови ценности – ценности, 

които формират ново отношение към формите на труд и предприемаческа инициатива. 

Във връзка с бързо променящите се бизнес условия, променящо се отношение към труда 

като изконна наша ценност и в позицията на нация, която върви към демографски срив, 

особено актуален днес е въпроса: „По какъв начин социално-демографските характерис-

тики на предприемачите влияят върху ценностното отношение на българина към труда?”. 

Отговорът на този въпрос се представя чрез тезата на Цветан Давидков, който ги ранжира 

по следния начин: труд – възраст; труд – пол; труд – семейно положение; труд – образова-

ние; труд – социално-професионален генезис. 

Възприемането на труда като ценност неминуемо влияе върху нашите нагласи и 

създава в тях определени образи, т.е. формира нашето обществено мнение. А доколкото 

все още не можем да „избягаме” от традиционните си разбирания за „мъжки” и „женски 

труд”, за „мъжки” и „женски” успех, много по-лесно можем да даваме своята положител-

на или негативна оценка за проспериращите около нас личности (особено, ако те са жени). 
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Изяснена е ролята на ефективната комуникация, която удвоява човешките въз-

можности – веднъж като взаимна координация, втори път като вербален израз на конкрет-

ни предизвикателства, намерения или социални очаквания. В подкрепа на казаното се из-

вежда тезата, че способността да комуникираш „по правилния начин” дава възможност 

посланието ти да бъде чуто, успехът ти да стане обществено достояние, а паралелно с това 

води и до повишаване на имиджа ти в публичното пространство – условия, които в значи-

телна степен предопределят значимостта на факторът обществено мнение. 

Направен е опит да се докаже, че ние общуваме непрекъснато и навсякъде, но кога-

то говорим за ролята на комуникацията в бизнес средите, говорим за конкурентоспособ-

ността и професионализма в тази област. Бизнес комуникацията е представена като ос-

новно умение, от което в значителна степен зависи успеха на всеки бизнес. Независимо 

дали е писмена или е устна, тази комуникацията е проводника, чрез който бизнесът говори 

на своите потребители или както казват Andrews и Andrews: „…ролята на информацията в 

бизнес комуникацията варира в зависимост от целта на документа или на разговора”. В 

най-широк аспект те определят трите основни цели на бизнес комуникацията в организа-

циите по следния начин: комуникация, която да записва; да информира или да убеждава. 

Често пъти трите се застъпват и това може да се окаже от съществено значение за изграж-

дане на правилна бизнес комуникация, а от тук и за постигането на удовлетворителни 

бизнес отношения. (Andrews, 2002:43) В следствие на изложените в дисертационния труд 

постановки е изведено заключението, че без успешна комуникация не може да има успе-

шен бизнес, а всеки съвременен предприемач, който иска да се реализира в сферата на 

бизнеса и предприемачеството трябва да овладее нейните тънкости, за да може да я изпол-

зва по най-ефективния начин. 

Специално внимание е отделено на отношението на обществото към жената 

предприемач и на начините, по които то влияе върху изграждането на образи и представи 

за жената като майка, съпруга, социално ангажирана личност и жена с кариера. В ретрос-

пективен план се проследява развитието на ролята на жената и нейния достъп до властта, 

който я поставя в ситуация на double bind: ако действа като мъж, жената се излага на 

опасността да загуби задължителните атрибути на женствеността и поставя под въпрос 

естественото право на мъжа на властови позиции; ако действа като жена, изглежда неспо-

собна и неприспособима към ситуацията. (Catalyst, 2007:22-24) 

Развитието на женската роля в общественото съзнание е разгледана в различни ис-

торически периоди – от Древния Египет и елинския град-държава Спарта, когато жените 

са били въвлечени в бизнеса и са притежавали своя собственост (Salisbury, 2001:330-331), 

през времето на протестантската Реформация (XVI век), когато бракът се е дефинирал 

като взаимоотношение между двама духовно равни партньори и мъжете са имали по-

малък контрол над жените си (Crowther, 2010:137:138); епохата на Ренесанса, когато обра-

зованите жени са станали по-активни участнички в обществените интелектуални и поли-

тически дебати (Brown, 2005:149), до окончателното предефиниране на мъжко-женските 

роли, за което А. Тофлър твърди, че е започнало след Втората световна война. 
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Дава се отговор на въпроса: „Каква е обстановката в нашата страна и доколко об-

щественото мнение отговори адекватно на променящите се тенденции в смяната на се-

мейните роли?”, като се очертават следните параметри на влияние: кризата удари по-

силно работещите мъже, отколкото техните половинки – въпреки това те запазиха доми-

ниращото си положение на пазара на труда; тенденцията остава стабилна през всички го-

дини от 1990 година насам – безработните жени продължават да са повече от безработни-

те мъже; новите икономически (бизнес) реалности неминуемо водят до промяна в начина, 

по който обществото възприема новия бизнес-лидер, новия човек с предприемаческо мис-

лене; старият модел на командване и контрол с един лидер, държащ в ръцете си цялата 

власт за вземане на решения, вече се счита за ограничен и задминат. 

Представена е идеята за учене през целия живот (lifelong learning) – важна част от 

публичната концепция за ролята на жената предприемач в съвременното общество, осно-

вано на познание. Проследява се корелацията между нарастващия темп на промяна в ико-

номиката, в технологиите, в образованието и като цяло в обществото и необходимостта от 

способност за адаптация и периодично допълване и актуализиране на нейното познание. 

Като твърдение се привежда факта, че днес общественото мнение е в посока на това, че 

съвременните жени безспорно имат повече възможности за професионална реализация, а 

съществуващите обществени нагласи са в пряка зависимост от реалните условия на тру-

дова, семейна и друг вид женска заетост. В същото време се разглежда и тяхното високо 

участие в платения и неплатения труд, което прави проблемна професионална им кариера, 

поддържа чувството им на вина и неудовлетвореност, увеличава риска им от заболявания. 

Подчертава се и новата роля на общественото мнение, което все повече се прев-

ръща в широк спектър от различни по своята същност характеристики, които Жил Липо-

вецки определя като важни за трансформацията на постмодерното общество в хипермо-

дерно. Според него ние като общество вече сме навлезли в ерата на хиперконсумацията, 

хиперкомуникацията и хипернарцисизма. „Време за кариера или време за деца?” – това е 

според Липовецки въпросът, пред чието решение е изправена съвременната жена. Като 

отчита колко време „похарчва” днес жената за домакински труд, той посочва, че именно 

жените ще започнат битката за преразпределение на времето. (Липовеци, Шарл, 2005:83-

85) От изложените данни се достига до заключението, че излизането на жените от семей-

ната среда, както и почти вманиаченото преследване на професионална кариера и личнос-

тна реализация, е абсолютен исторически прецедент. 

Като алтернатива в тази глава е разгледан и феминисткия модел за нов тип управ-

ленски и организационни практики, очертан от J. Koester, J. Marshall и P. Martin. Те поста-

вят под съмнение универсалните правила в институциите, което от своя страна води до 

контекстуализиране на различията между мъжете и жените, между омъжените и неомъ-

жените, между хората, принадлежащи към различни етноси, възрасти и пр. Изследва се 

ролята на съзнателността, насърчаване духа на кооперативност, общност, групова иден-

тифицираност и взаимозависимост – в понятието власт се влага предимно положителен 

смисъл, различен от негативните конотации на думата като сила, контрол върху хората 
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или експлоатация и се създават т.нар женски „приятелски настроени компании” (women 

friendly company). (Martin, 1993:274-298) 

Чрез постановки на автори като Дияна Димитрова и Евелина Мутафова се доказва, 

че все по-често българската жена развенчава мита за невъзможната комбинация от май-

чинство и кариера – т.е. областите, в които навлиза нежната половина на човечеството се 

увеличават и жената все по-успешно се справя с ролята на предприемач, политик или 

учен. Тук е разгледано понятието „икономическа женска заетост”, което от позициите на 

отделната личност постепенно започва да се превръща в амалгама от потребности, инте-

реси и ориентации, които се възпроизвеждат в конкретната социална обстановка, повлия-

ни са от общественото мнение и надхвърлят категоричността на дилемата работа – дом – 

финансова свобода. 

В рамките на равнопоставеността на жената в предприемаческия процес са предс-

тавени и бариерите, които възпрепятстват нейната пълноправна реализация като майка, 

съпруга и жена с кариера. Изяснено е понятието „стъклен таван”, като фактор, възпре-

пятстващ реализацията на съвременната жена. Получилата популярност през 80-те години 

и валидна и до днес метафора, илюстрира твърдите и практически непреодолими от жени-

те бариери по пътя на професионалното им израстване. Наред с това се подчертава, че 

жените в бизнеса са изправени пред проблеми, свързани още с: липса на доверие; по-

ниско заплащане за равнопоставен труд; затруднен достъп до финансиране и т.н. 

Очертана е дилемата „семейство или работа” – т.е. бедност или свръхнатовареност 

с труд (платен и в семейството) и с вина за недостатъчно време и усилия за другите. Кон-

фликтът „семейство-кариера” се разглежда като фактор, който може да редуцира профе-

сионалните аспирации и цели на жените и да възпрепятства трудовите им постижения. От 

особена важност се оказва и различието по пол. То предопределя най-вече различния тип 

отговорности и различния характер на труда, който изпълняват мъжете и жените в отдел-

ните сфери на заетост в дома и извън него. 

Проблемите с преодоляването на т.нар. „стъклен таван” са проследени и в уеб ин-

дустрията – територия, доскоро запазена само за мъже. Чрез данни от различни изследва-

ния се показва, че в глобален мащаб броят на мъжете в тази сфера все още многократно 

надвишава този на жените, а тези от тях, които работят в уеб бранша, биват повишавани 

много по-рядко и не достигат до толкова високи позиции, колкото колегите им мъже. 

Анализира се и положението в България, като се привеждат примери/показатели, 

илюстриращи не само наличието на преднамерена дискриминация от страна на работода-

телите, но и по-ниските очаквания на самите жени, които са готови на повече компроми-

си, не само по отношение на възнаграждението, но и на естеството на работа.  

Изложената във втора глава теоретична обосновка за профила на предприемача, 

характеристиките на жената предприемач, влиянието на общественото мнение, труда като 

ценност, комуникацията като условие и бариерите, пред които е изправена съвременната 

предприемчива българка, дават основание да се каже, че: феминистката перспектива отк-

рива един съвършено нов, различен поглед към корпоративните реалности; личността на 

днешната жена предприемач е събирателен образ на огромен сбор от качества; обществе-
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ното мнение все повече създава, модифицира и регулира възгледи и възприятия; новата 

ръководна позиция на жената е в пряка зависимост от личностните бариери (като основна 

доминираща пречка), а обществените нагласи възпрепятстват процеса на съвместяване на 

семейните с професионалните ангажименти. 

В Трета глава „Компоненти на изследователския процес” е направено съпоста-

вително представяне на двата кризисни периода, обект на настоящото изследване и са 

потърсени предпоставките, обуславящи появата на предприемачеството в България. Очер-

тана е връзката им с реабилитирането на частно-предприемаческата дейност – естествена 

среда за изграждане на модерната пазарна икономика. 

Изборът на разгледаните кризисни за българското общество периоди в рамките на 

годините 1999 и 2009 е свързан със съществените промени, настъпили в малкия и среден 

бизнес в България. Различните икономически особености, пазарните условия, новите да-

дености в развитието на българската предприемаческа култура дават основание да се тър-

сят паралелите, обуславящи кризата като една от причините за голямо преформулиране в 

сферата на бизнеса и предприемачеството (в частност на женското предприемачество). 

Разгледани са съществените промени (за 1999 година), свързани с новите икономи-

чески реалности, които изискват от хората с предприемаческо мислене голяма гъвкавост, 

активност, бизнес нюх, риск и прилагането на иновативни бизнес тактики и стратегии – 

все качества, без които процесът на приватизация не би могъл да се осъществи. Ако разг-

ледаме приватизацията като един от възможните фактори за развитие на предприемачест-

вото, то този факт се оказва особено свързан със зараждащите се не само в глобален, но и 

в национален мащаб нови условия за създаване и развитие на собствен (частен) бизнес. 

Характерно за периода е това, че глобализацията предизвика размяна в ролите на прави-

телствата и бизнеса, което в значителна степен предопредели пътя на развитие на частната 

инициатива в страната. (Ferthold, 2008:219) 

Изяснени са проблемите, пред които в този период са били изправени българските 

малки и средни предприятия, а именно: затруднено кредитиране и високи данъци; бюрок-

ратично-административни проблеми; проблеми, свързани със законодателството; висока 

корупция; липса на гаранции за вложените инвестиции; липса на квалифицирана работна 

ръка и пр. Обособени са и основните причини, направили възможен процеса на привати-

зация – икономически, политически, законодателни и криминални. 

Вторият изследван период (2009 година) също се характеризира като особено кри-

зисен за българската икономика. Годината се оказа период, в който светът, в частност и 

България, се изправиха пред най-сериозната икономическа криза от Великата депресия 

насам. Създалата се ситуация изискваше бързи и смели решения от страна на правителст-

вените и бизнес лидери за превръщане на кризата във възможност и за възвръщане на 

икономическия растеж. България трябваше да преосмисли своята икономическа политика 

и да излезе с интегрирана стратегия за икономически възход на основата на иновациите, 

технологичното развитие и науката. 

Представени са двата най-вероятни сценария за излизане от кризата като възможен 

избор за всеки стопански субект – т.нар. „мек” сценарий и/или т.нар. „спонтанен сцена-
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рий”. Разгледана е и философията на ситуационното мислене, което би позволило на 

предприемачите, в частност на жените предприемачи, да разработят по-адаптивни и ефек-

тивни стратегии за оцеляване на организациите, да намерят по-лесно нестандартни реше-

ния на проблемите по време на криза и дори да извлекат неочаквани ползи от кризисните 

ситуации. 

Проследяването на развитието на женския предприемачески образ в два различни 

периода и неговото всеобхватно анализиране доказва, че независимо от икономическата, 

социална, политическа и образователна среда, българката винаги има силата, достойнст-

вото, амбицията, твърдостта и последователността да запазва, развива и усъвършенства 

своята позиция; да отстоява мястото си и да работи за затвърждаване имиджа на жената 

като успешен предприемач, като еманципирана личност, с равни възможности и равни 

права; да участва пълноценно в икономическия и социалния живот на страната. 

Като компонент на изследователския процес е описана ролята на медиите – фак-

тор за създаване на медийна реалност. Търси се отговор на въпроса: „Доколко са кодирани 

в представата за положителния герой на днешното общество не само непосредствената, 

перцептивна страна на персоналното възприемане, но и специфичните, присъщи само на 

отделната национална журналистика методи на подбор, информационна селекция, отразя-

ване и възприемане от аудиторията на внушенията за личността?”. 

За да бъде разбрано влиянието на медиите върху индивида, се отчита способността 

им да пресъздават реалността, в която живеем, но с акценти, които манипулират и с ма-

щаби, които ограничават. Това им дава възможност да изградят у реципиента определена 

режисирана представа за света, в който съществува – представа, в много отношения по-

силна от възникващата под прякото влияние на ежедневието. 

Представена е гледната точка на Джон Томпсън, който опирайки се до известна 

степен на трудовете на Хабермас, анализира връзката между медиите и развитието на ин-

дустриалните общества. Неговата теория за медиите е обяснена чрез разграничаването на 

три типа взаимодействия: взаимодействие лице в лице; опосредствано взаимодействие и 

опосредствано квази взаимодействие. Изведени са основните характеристики на печатни-

те медии и е очертана тяхната значимост в живота на съвременното общество – способ-

ността им да тиражират модели на поведение, да предават социален опит между поколе-

нията, да подпомагат ориентацията и адаптацията на публиката към промените в околната 

среда. 

Медиите, които са анализирани с цел изследване публичния образ на жената пред-

приемач са: вестник „Пари”; вестник „Капитал” и списанията „Мениджър” и „Жената 

днес”. Изборът им е предопределен от тяхната тематична насоченост, жанрова специфика 

и влиятелност в публичното пространство. Неслучайно са предпочетени печатни медии с 

различна периодичност на издаване: вестник „Пари” е всекидневник; вестник „Капитал” – 

седмичник, а списанията „Мениджър” и „Жената днес” са месечни, но с аудитория, имаща 

отношение към жената и нейното развитие в личен и професионален аспект. Целта е да се 

установят начините и формите, чрез които едни от най-известните печатни медии в Бълга-

рия (с основна читателска аудитория, имаща отношение към бизнеса и предприемачество-

20 



 „Образът на жената-предприемач в публичното пространство” СУ „Св. Климент Охридски” 2012 
 

то) представят успешната и делова българка. Изхожда се от тезата, че тези издания отра-

зяват българската медийна среда в национален мащаб, изразяват и формират доминира-

щите нагласи в българското обществено съзнание и оказват влияние върху неговото от-

ношение към образа на жената предприемач. Чрез проследяване броя на публикациите, 

съобразно тяхната периодичност и жанрово многообразие, се добива по-пълна представа 

за начините, по които българските медии с бизнес насоченост формират определени об-

ществени представи и нагласи за жената със собствен бизнес, а различните периоди дават 

по-пълна представа за нейният цялостен облик и настъпилите в него промени в рамките на 

десет годишен период.  

Всяка от изследваните печатни медии е представена чрез следните характеристики: 

история, пазарен дял, читателска аудитория, периодичност, тираж, обем, структура, фор-

мат, развитие, ценности и награди. 

Като метод за събиране и анализ на информацията е очертана и методологичната 

рамка на самото проучване, работните дефиниции, периода и етапите на провеждане и 

съответните методологически бележки. Прилаганата за целта на дисертацията методика е 

изградена на базата на няколко основни принципа, а именно: определяне на критерии за 

съпоставимост; създаване на хипотетичен модел на показателите и определяне на същест-

вените базови характеристики – в качеството на базов параметър се използва този, който 

притежава екстремална стойност от множеството параметри на всички изследвани мате-

риали; използване на метода на многократното сравняване на отделните критерии, чрез 

осъществяване на корелационни връзки между отделните параметри. 

Използването на различните методики позволява да се установят, и съответно де-

финират, базисните характеристики и показатели за съпоставимост, т.е. да се установят 

количествените/качествените характеристики на основните елементи и поделементи на 

предварително обработените материали; да се ранжират по важност в съответствие с при-

лаганата методика; да се намерят закономерностите между различните послания, съобраз-

но установените функционални и дисфункционални ефекти и индивидуалното журналис-

тическо виждане по темата; да се проследят тенденциите на тяхното влияние в публично-

то пространство. 

Представени са двата типа единици на анализа – записни единици и контекстуални 

единици. В конкретното изследване записните единици са разгледани като единични ду-

ми/цели теми или социални характери (мъжът, жената и пр.), както и като граматични 

форми – изречение, метафора, параграф. В някои случаи записните единици са анализира-

ни и разбрани само в контекста. Тогава се ориентираме към анализ на самия контекст и 

търсим контекстуалните единици. Контекстуалните единици са разгледани като грама-

тически категории, съдържание на текст, параграф или изречение. Колкото по-голям кон-

текст е взет предвид, толкова по-точен е контент-анализа. 

Публикациите в настоящия дисертационен труд се подлагат на контент-анализ в 

две насоки. В контекста на конкретното изследване е разбирането на самия текст (публи-

кация), а не изучаване процеса по неговото създаване. Емпирични показатели на анализа 

са: темата, жанрът, видът информация (събитийна, коментарна, художествена, справочна), 
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модалността на изказването (директивност, консултативност, неутралност), целите на ко-

муникаторите, критичността на информацията, степента на отразяване в текста на различ-

ни мнения (на ръководителя, на комуникатора и др.), значението – денотативно и конота-

тивно (подтекст) и др. 

Детайлизираното представяне на етапите на контент-анализа се осъществява чрез 

определяне на: целта и задачите на изследването; теоретичната основа; обекта на изслед-

ване; набора от съответстващи качествени и количествени единици; кодировка на текста; 

заключение от предварителното изследване; кодировка на целия масив от регистрирани 

текстове; статистическа обработка на получените количествени данни; интерпретация на 

данните на основата на задачите и теоретичния контекст на изследването. 

Очертан и измерен е характера на журналистическото въздействие и неговия аксе-

ологически и тематичен параметър. Аксеологемите се изследват чрез тяхната съдържа-

телна и формална структура. Съдържателната им структура отразява конкретното назова-

ване или обезпечаване на ценностни качества и разкрива както начина на кодиране – раз-

кодиране на ценностното качество, така и словесните носители на това качество в текста. 

Формалната структура (съвкупност от форми/проявления) се проследява в два различни 

аспекта: логически и езиково-стилистичен. 

Първият назовава пряко качеството или характеристиката на тенденцията, процеса, 

събитието (констатирани аксеологеми) и постига крайно внушение, което е резултат от 

интерпретативните усилия на реципиента (резултативни аксеологеми). Вторият изследва 

подбора и съчетанието на ключовите думи, композицията и използваните различни рито-

рични похвати. (Петров, 2005:139-146) В обобщение се извежда съждението, че поради 

сложността на семантичните структури – носители на ценностно обагрени характеристи-

ки, в персоналната журналистическа представа, както и поради неразвитостта на понятий-

ния апарат на младата журналистическа наука, явлението не може да бъде „сведено” до 

по-прости структури и затова е целесъобразно да се изследват връзките на разглеждания 

феномен с другите, както и неговата вътрешна структура. 

Изброените съображения дават основание да смятаме, че в настоящия дисертацио-

нен труд е логически оправдано и емпирично доказуемо както използването на метода 

контент-анализ, така и използването на аксеологематичния метод. Докато първият позво-

лява по-голяма детайлизираност и логическа обоснованост, то вторият, чрез използването 

на отделните структурни единици, служи като допълнение към очертаване на изследвания 

женски образ, като определяща типологична основа, обективирана заедно с описанието на 

реално присъщите качества на персонажа – оттук и по-голяма всеобхватност на текстово-

то съдържание на изследвания медиен масив. 

За целта на изследването са въведени следните работни дефиниции: Публикация, 

Ключова дума, Записни единици, Контекстуални единици и Полезна площ. 

В методологическите бележки са зададени параметрите на броя записни, контекс-

туални единици и площ за всяка от регистрираните публикации, както и броя на основни-

те области, в които се реализира жената предприемач. 
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За нуждите на контент-анализа се въвежда индикатора „залог” на понятието жена 

предприемач, като са очертани неговите две възможни стойности – като „деятелен” и като 

„страдателен” залог. При деятелния, това понятие е в активна позиция, а при страдателния 

то е в пасивна позиция. Този индикатор се съотнася към ролята на жената предприемач 

като основен или второстепенен участник във всяка от регистрираните публикации. 

За оценка на „относителното тегло” на различните смислови категории в общия 

обем на текстовете (в конкретното изследване – най-често срещаните записни единици, 

имащи пряко отношение към образа на жената предприемач) е използвана формулата на 

А. Алексеев: (Ядов, 1999:54) 
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YКС – „относително тегло” на дадена смислова/ записна единица 

KГЛ – число на случаите, когато смисловата/ записната единица се е оказала главна 

KВТ – число на случаите, когато смисловата/записната единица се е оказала второстепенна 

∑ – сума на анализираните текстове 

 

За постигане на конкретност на самото изследване е направено обобщение на съб-

раната информация, получените данни са експлицирани, с цел провокиране на емоцио-

налната сфера на реципиентите и мотивиране изявата на поведение или реакции. Извър-

шено е и структуриране, т.е. обособяване на директните и индиректните писмени знаци, 

използвани отвъд манипулирането и упражняването на скрито влияние чрез открити и 

явни апели, което е представено чрез специално изготвена за целта на изследването кодо-

ва матрица, включваща 15 различни модула (кодовата матрица е създадена от автора на 

дисертационния труд). 

Надеждността на кодирането в настоящата дисертация се оценява съотнесено към 

два различни периода: януари-декември 1999 година и януари-декември 2009 година. 

Целта е да се установят вариациите на различност/еднаквост в представянето на публич-

ния образ на жената предприемач в рамките на посочените периоди. Вътрешната стабил-

ност на процеса на кодиране/декодиране отразява степента на промяна на начина на коди-

ране/декодиране и анализиране на едни и същи характеристики през различните години. 

Проследяват се тенденциите, характеризиращи промяната в обществените нагласи, като се 

изследва корелацията на представения женски образ в контекста на разглежданите кри-

зисни периоди. 

Представената в трета глава информация за причините, поради които се проследява 

определен период, конкретни медии и се прилагат съобразени с темата на дисертационния 

труд методи на изследване, дават основание да се заключи, че в период на криза, медиите 

са олицетворение на комуникативната реалност и добър индикатор за развиващите се об-

ществени процеси. Избраните за изследване печатни издания обогатяват цялостния съ-

държателен анализ и дават възможност за изграждане на различна перспектива на пуб-
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личния образ на деловата жена, а използваната методологическа рамка очертава възмож-

ностите за проследяване на различната журналистическа перспектива и служи за устано-

вяване на определени екстремални стойности, имащи отношение към темата. Обособява-

нето на отделните елементи на анализираните медийни текстове и направеният между тях 

сравнителен анализ, очертават преимуществата на двата приложени метода като надеждни 

начини за постигане на по-цялостна и реална представа за образа на жената предприемач в 

публичното пространство. 

Четвърта глава „Сравнителен анализ на резултатите от проведеното изслед-

ване” представя подробния анализ на изследваната медийна съвкупност. В подкрепа на 

отчетените закономерности са представени и резултатите, получени при обработка на 

данните от използваните контент-анализ и аксеологематичен анализ. 

Общото количество изследвани печатни броеве е 658 (612 броя вестници и 46 броя 

списания), съдържащи 19 778 страници формат А3 и 5 804 страници формат А4 – т.е. об-

що страници 25 582. В тях са регистрирани 323 броя публикации за жената в бизнеса, от 

които 153 броя са за жената предприемач и 170 броя за жените мениджъри (обект на кон-

кретното изследване са 153 броя публикации, тъй като именно те имат пряко отношение 

към темата на дисертационния труд). 

Общият брой на изследваните контекстуални единици е 1353 – т.е. анализът е нап-

равен въз основа на най-характерните за всеки регистриран журналистически материал 

изрази, които способстват по-голяма конкретика, точност и прецизност на цялостното из-

следване и подпомагат читателското възприятие. Подборът на определен брой контексту-

ални единици е съобразен и с предварително зададените в методологическите бележки 

изисквания. 

Общият брой на изследваните записни единици е 696, разпределени равномерно 

във всяка регистрирана статия, съобразно нейната големина. Необходимо е да се направи 

уточнението, че в по-големите публикации (отбелязани в кодовата матрица на анализа 

като „Големи” и „Много големи”), записните единици са разположени с равномерна плът-

ност в цялостното изложение, докато в по-малките по обем материали (отбелязани в кодо-

вата матрица на анализа като „Средни” и „Малки”), записните единици са съсредоточени 

в началото и в края на текста. 

Този начин на прилагане е съобразен с психологическия фактор, според който из-

ползването им именно в началото и края на средните и малките по обем текстове, и в ця-

лостното изложение при по-големите текстове, не само води до избягване на нежелателно 

„разсейване” от страна на читателите, но и в значителна степен увеличава цялостното 

психологическо въздействие на конкретната публикация. 

Общата картина на публикациите по темата е показана в табличен вид (Таблица 1), 

с цел постигане на по-голяма яснота и прегледност на получените резултати. Тук е необ-

ходимо да се отбележи, че в дисертационния труд различните изследвани показатели са 

представени поотделно за всяко от четирите печатни издания и са проследени в сравните-

лен план (по периоди и по медии), а анализът на данните от кодовата матрица е изготвен 

за всяка една от петнадесетте предварително заложени в нея променливи. 
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Таблица 1 

Заглавие Броеве 
Брой 

страници 
(обем) 

Брой регистрирани 
публикации 

Публикации на брой 
(средна стойност) 

вестник „Пари” 510 12314 81 0.16 

вестник „Капитал” 102 7464 19 0.19 

списание „Мениджър” 22 3432 32 1.45 

списание „Жената днес” 24 2372 21 0.88 

Общо: 658 25582 153  

Данните от таблицата дават основание да се каже, че въпреки най-малкото 

издадени броеве на списание „Мениджър” (22 броя за двата периода), при него се 

наблюдава най-висока средна стойност на публикациите. Обратно пропорционални са 

показателите за вестник „Пари” – при общ брой издания 510 (отново за двата периода), 

средната стойност на публикациите е най-ниска – 0.16 публикации на брой. 

Контент-анализът започва с изследване на ключовите думи в заглавията на ре-

гистрираните по темата 153 публикации. Установено бе, че пет от тях са без заглавия (че-

тири в списание „Мениджър” и една в списание „Жената днес”). В останалите 148 загла-

вия не се отчете предпочитание към употребата на едни и същи думи, имащи отношение 

към образа на жената предприемач. Тук по-скоро като изключение, отколкото като прави-

ло, може да се приведе използването на думите: бизнес (13.42 %), жена (5.37 %), криза 

(5.37 %), успех (3.36 %), семеен (2.69 %) и мечта (2.01 %), но тяхната съотнесеност към 

разглежданата проблематика и използването им в самите статии дават основание тези ду-

ми да се приемат като ключови. Необходимо е да се отбележи, че в нито едно от заглавия-

та не е регистрирана думата предприемач, което по никакъв начин не омаловажава изс-

ледването на тези думи като важни при анализирането на всяко от заглавията. Посочените 

резултати са показателни за журналистическия подход, който не залага на привличане на 

читателската аудитория чрез ключови думи като жена, предприемач или успех, които са 

тематично най-тясно свързани с разглежданата проблематика. По-скоро се търси ефектно-

то и атрактивно заглавие („Амазонката от Гургулят”; „Уникалният скорпион” и др.), с 

цел провокиране на читателското любопитство, което потвърждава актуалността на мак-

симата, че „заглавието продава”. 

При анализиране на разпределението на регистрираните публикации по пол на 

автора се търси съотношението мъж/жена с цел откриване на пропорционал-

на/непропорционална зависимост между публикуваните материали и пола на автора. Из-

хожда се от презумпцията, че по-съпричастни към популяризирането на образа на жената 

предприемач би следвало да са жените журналисти. От всичките 153 регистрирани публи-

кации 72 % или 110 броя са написани от жени, 12 % (18 броя) – от мъже и 16 % (25 броя) 

са редакционни. Разгледани по години, резултатите и за двата периода, са отново в полза 

на материалите, написани от жени – съответно 65 % и 74 %. Значителна низходяща тен-

денция се забелязва при редакционните материали – от 25 % за 1999 година, те намаляват 

почти двойно до 13 % през 2009 година. Данните потвърждават предположението, че же-
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ните журналисти са по-ангажирани към обстойното представяне на успялата и предпри-

емчива жена в публичното пространство. 

Цялостния преглед на изследваните издания по периоди и автори даде основание 

да се направят следните заключения: 

 в първия период изданията залагат в по-голяма степен на тясно профилирани 

журналисти, които отразяват образа на жената предприемач – най-показателен е резулта-

тът от вестник „Капитал” за 1999 година (100 % от материалите са дело на един автор); 

 през втория период във всички изследвани издания се наблюдава голямо разно-

образие от автори, пишещи по темата, т.е. не се залага на конкретен/ресорен журналист, 

който да има възможността да вникне по-задълбочено в материята, съответно да я предс-

тави по-детайлно и професионално на читателската аудитория. 

Общото разпределение по позициониране в специализирани рубрики и прило-

жения показва, че от всичките 49 статии за 1999 година, 73 % (36 броя) са позиционирани 

в специализирани рубрики (57 %) и приложения (16 %) и само 27 % (13 броя) са разполо-

жени в други раздели, които не са свързани с темата за бизнеса и предприемачеството. За 

втория изследван период от общо 104 материала, 96 % (100 броя) са позиционирани в спе-

циализирани рубрики (83 %) и приложения (13 %) и само 4 % (4 броя) са публикувани на 

други страници, които нямат пряко отношение към разглежданата проблематика. 

Поместването на статии за жената предприемач, в специализираните рубри-

ки/приложения, от една страна придава по-голяма сериозност и „тежест” на женския образ 

в бизнеса, а от друга страна спестява време и улеснява читателя при намирането на жела-

ната информация. Тенденцията към увеличаване на броя публикации, позиционирани в 

специализираните страници на изданията, показва повишаване на професионализма в 

поднасянето на специализирани новини, по-голяма ангажираност при отразяването на 

професионалните аспекти на женския образ и проява на журналистическа отговорност 

спрямо читателя – човек със завишени критерии, малко свободно време и висока степен 

на критичност. 

При анализирането по жанрове се установи, че за първия изследван период са из-

ползвани разнообразни журналистически жанрове, като основно предпочитание е отдаде-

но на жанра – интервю. От всичките 49 регистрирани публикации, 35 % (17 броя) са ин-

тервюта. Следващият по приложимост жанр е портрета в съчетание с портретното интер-

вю – 22 % (11 броя). Останалите 43 % (21 материала) са разпределени по следния начин: 

16 % (8 броя) са информационни; 13 % (6 броя) са очерци; 8 % (4 броя) са коментарни; 4% 

(2 броя) са иконични информации и 2 % (1 брой) са репортажи. 

През 2009 година регистрираните публикации са разпредени по жанрове в следния 

ред: 58 % (60 броя) са портрети в съчетание с портретно интервю; 19 % (20 броя) са ин-

тервюта; 14 % (15 броя) са информационни; 4 % (4 броя) са коментарни; 2 % (2 броя) са 

иконични информации и по 1 % (по 1 брой) са в жанровете репортаж, очерк и портрет. 

Освен функционално определен, всеки журналистически жанр, използван в разг-

лежданите издания, може да се приеме, че отразява и акцентира върху определени страни 

на социалния факт (женско предприемачество), както и елиминира други такива, т.е. чрез 
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всеки жанр се визира предварително и точно определен тип въздействие. Следователно 

може да се приеме, че е различно внушението, постигнато чрез информационния образ на 

жената предприемач, от това, постигнато чрез интерпретативните или експресивни форми 

на нейното представяне. В този смисъл познаването на особеностите на жанровата систе-

ма в изследваните медии е много важно. То позволява преди всичко бързо селекциониране 

на информационният поток, което е показателно за решението на редакционния екип на 

съответната медия да предпочете точно определени жанрови форми, с чиято помощ по-

лесно и по-разпознаваемо за читателя да съумее да интерпретира социалният факт и да 

изрази своята т.нар. „информационна стратегия”. 

При анализирането на публикациите по обем, се установи тенденция към използ-

ването на журналистически материали с по-голям обем. Броят на регистрираните публи-

кации, определени като „Много големи” преобладава както в първия, така и във втория 

период – 74 % (36 броя) за 1999 година и 78 % (82 броя) за 2009 година. Останалите пуб-

ликации са разпределени съответно по следния начин: за периода януари-декември 1999 

година – 16 % (8 броя) са „Средни” по обем и 10 % (5 броя) са определени като „Големи”. 

За втория период това разпределение изглежда така: по 10 % (по 10 броя) статии са с обем 

съответно „Средна” и „Голяма”. Като изключение за същия период може да се отбележи 

наличието на 2 % (2 броя) публикации с размер „Малки”. 

Сравнителният анализ на публикациите по илюстрованост показа, че както за 

1999 година, така и за 2009 година, броят на неилюстрираните материали е много малък. 

От общо 49 статии за първия период само 8 % (4 броя) са неилюстрирани. Още по-малък е 

броят им за втория изследван период – само 1 % (1 брой) от общо 104 публикации. Илюс-

трираните с по една снимка материали за 1999 година са 56 % или 27 броя от всички пуб-

ликации; с между 2 и 5 снимки са 22 % (11 броя) и с над 5 снимки са 14 % (7 броя). За вто-

рия период статиите с по една снимка са 78 % (81 броя); тези с между 2 и 5 снимки са 19% 

(20 броя) и с над 5 снимки са 2 % (2 броя). 

При един по-обобщен преглед на начина, по който илюстрациите присъстват в изс-

ледваните печатни издания, може да се направи заключението, че всяко от тях, в зависи-

мост от своята специфика, тематична насоченост, жанрово съдържание и читателска ауди-

тория, акцентира на илюстрациите при представянето на образа на жената предприемач 

по-скоро като на вторичен субект, подпомагащ цялостното възприятие, отколкото като на 

основополагащ елемент в полза на разбиране на конкретното журналистическо послание 

(необходимо е да се отбележи, че този факт по никакъв начин не намаля ценността на 

илюстрацията като такава). 

Анализирането на публикациите по област на реализация на жената предприемач, 

разкрива професионалните сфери, в които най-често тя бива представяна. Всички данни 

по този критерий не показват ярко изразено предпочитание на журналистите/медиите към 

определени области на развитие на съвременната българка. Желанието и усилията на из-

данията и техните журналистически и редакционни екипи са по-скоро в посока на пости-

гане на реалистичен и всеобхватен образ на реализираната жена, отколкото в акцентира-

нето върху определени сфери или дейности на женско участие в бизнеса. Сравнителният 
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анализ предполага да се каже обаче, че известно предпочитание се забелязва към популя-

ризирането на женския публичен образ в сферата на производството и търговията, следван 

от услугите и туризма. Най-слабо застъпени, в процеса на това представяне, са области 

като земеделие, строителство, медии и IT технологии. 

Оценъчният тон на авторите е изследван, за да се установи какво е отношението 

на конкретния журналист/медия към публичния образ на жената предприемач. Тази оцен-

ка е показателна за начина, по който медията отразява образа на деловата българка, като 

така формира определени обществени нагласи и създава представи у читателите. Анали-

зът на получените данни за средно аритметичните стойности по месеци и периоди, показа 

отсъствие на ясно изразена тенденция към промяна в позитивна или негативна посока на 

отношението на отделните автори. Отчетените средни стойности – 7.0962 за втория пери-

од, спрямо 6.8979 за първия период, показаха по-скоро известна, макар и слабо изразена 

тенденция към повишаване на позитивизма при отразяване на женския образ. 

За получаването на по-пълна и цялостна представа на начина, по който конкретни-

те медии представят жената предприемач, е направен подробен анализ на най-често сре-

щаните записни единици. Обект на изследване са 220 записни единици (с общо 696 пов-

торения), от които най-често използваните 13 броя (с общо 200 повторения) са представе-

ни в таблица 2, в която е описано и тяхното „относително тегло” (изчислено по формулата 

на А. Алексеев). 

Таблица 2 
Записна единица Повторяемост KГЛ KВТ YКС 

трудолюбива 27 21 6 8.47 

креативна 27 14 13 7.24 

отдадена 22 19 3 5.90 

успешна 18 9 9 3.18 

отговорна 14 12 2 2.38 

професионалист 14 11 3 2.29 

последователна 13 11 2 2.04 

амбициозна 12 8 4 1.57 

борбена 11 10 1 1.51 

рискуваща 10 7 3 1.11 

гъвкава 11 4 7 1.08 

предприемчива 10 6 4 1.05 

стилна 11 3 8 1.01 

От данните в таблицата е видно, че думите с най-голяма повторяемост имат и най-

голяма „относителна тежест” в текста. Това се дължи на факта, че в повечето случаи разг-

лежданите записни единици са използвани в текстовете като главни (135 пъти) и два пъти 

по-малко (65 пъти) като второстепенни. Честата употреба на тези записни единици ги оп-

ределя като ключови за отразяването на образа на жената предприемач и предполага под-

лагането им на по-задълбочен анализ (в дисертационния труд е направен подробен анализ 

на всички основни записни единици по периоди и медии). 
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Останалите 207 записни единици са разделени на две групи, като едната съдържа 

думи, характеризиращи образа на жената предприемач (136 броя), а в другата попадат ду-

ми (71 броя), свързани с икономическата обстановка в страната (като икономически фак-

тор, свързан с развитието на женското предприемачество). В дисертационния труд тези 

групи са подробно описани чрез броя повторения на всяка от записните единици, както по 

периоди, така и по медии. 

В процеса на сравняване на използването на думата предприемчива, с най-често 

срещаните записни единици, се установи, че при представянето на образа на жената пред-

приемач, журналистите все още сравнително рядко прибягват до това определение, като 

по-скоро залагат на прилагателни като трудолюбива, креативна, отговорна и др. Този 

факт е показателен за традиционализма в журналистическото мислене (писане), но може 

да бъде разгледан и като проява на журналистическо неумение в използването на изрази, 

които са част от съвременния бизнес речник. 

В обобщение е изведено заключението, че и в двата изследвани периода предпри-

емчивата българка е била принудена да работи в трудни пазарни условия, при наличие на 

висока и нелоялна конкуренция, затруднен достъп до финансиране и липса на добре под-

готвена работна ръка. Начинът, по който в тези условия тя не само оцелява, не само учас-

тва в семейния бизнес, но и успява да развива свой собствен, е показател за нейните лич-

ностни качества и достойнства и затвърждава образа ѝ на трудолюбива, отдадена, борбе-

на, рискуваща и предприемчива жена (тук акцентът е поставен върху сбора от качества, 

чрез които е извършено описанието на жената предприемач, а именно – използването на 

220 различни записни единици с общо 696 повторения). 

Като се изхожда от разбирането, че степента на четивност е правопропорционал-

на на възприемането на журналистическото послание, то анализирането на регистрирани-

те публикации по този показател се прави с цел да се установи доколко представеният 

женски образ е разбираем или не за читателската аудитория. От общо 153 регистрирани 

публикации 93.46 % (143 броя) са с максимална оценка на четивност 10; с оценки 7 и 8 са 

по 2.61 % (по 4 броя) и 1.32 % (2 броя) са с оценка 5 (данните по този показател се свърз-

ват с предварително посочена оценъчна скала, с конкретни точки в областите: 10 – разби-

раема; 5 – слабо разбираема и 1 – неразбираема). Цялостният анализ дава основание да се 

каже, че езикът на авторите в изследваните издания се характеризира с липса на използва-

нето на специализирана лексика, избягване на дългите и сложносъставни думи и изрази и 

с обезпечаване на максимално допустимо семантично излишество, което е необходимо за 

повишаване на разбираемостта на текстовете. Спазен е принципът „краткост”, като по 

този начин се търси възможно най-простата структура на използваните изречения, което 

улеснява процеса на възприемане на поднесената информация. 

Постигането на определена емоционална ангажираност у читателя е критерий за 

това до каква степен журналистическия материал може да бъде убедителен, вдъхновяващ, 

да доставя естетическа наслада и да подбужда към размисъл. Оценката на показателя е 

извършена по предварително посочена скала, с конкретни точки в областите: 10 – силна 

ангажираност; 5 – слаба ангажираност и 1 – не подбужда към емоции. Тук в обобщение 
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може да се каже, че и за двата изследвани периода, като цяло, регистрираните публикации 

по-скоро ангажират емоционално читателя, отколкото предизвикват безразличие и липса 

на читателски интерес. Получените почти еднакви данни (средно аритметични стойности 

7.5306 и 7.3269), както за първия, така и за втория период не показват съществена промяна 

в изследвания показател, т.е. наблюдава се запазване на журналистическия тон и начина, 

по който авторите пресъздават своите послания, с цел да предизвикат определена емоцио-

нална ангажираност в читателската аудитория. 

Анализирането по степен на полезност за читателя се прави, за да се установят 

онези страни от личността на жената предприемач, които биха я представили най-добре в 

публичното пространство и биха ѝ позволили да се разгърне най-ефикасно като експертна 

и продуктивна индивидуалност или като корпоративна формация. Присъствието на жена-

та предприемач в медиите е особено ефективно, когато води до раждането и излъчването 

на новини, когато носи социални блага и когато пряко е свързано с обществените интере-

си на гражданите и обществото като цяло. За оценка на показателя отново се използва 

предварително посочена скала, с конкретни точки в областите: 10 – наличие на социални 

блага; 5 – без социални ползи и 1 – наличие на социална вреда. 

От всички регистрирани 153 публикации в почти 86 % (131 броя) се отчита сравни-

телно високо ниво на полезност (средна оценка 8.39) на информацията. За това допринася 

използването на контекстуални единици като: организира благотворителна изложба; по-

магат на Червения кръст; и до днес помага на всеки, който моли за помощ; социално от-

говорна; споделям целите, които са от обществена полза; ангажирани сме в обществено 

значими каузи; помагат на деца и хора с увреждания. Чрез тези изрази журналистите 

спомагат за изграждането на образа на жената предприемач като личност, отговорна както 

за своя бизнес и своя екип, така и като човек, чиято дейност носи определени социални 

ползи и е насочена в подкрепа на различни социалнозначими за обществото каузи. 

От съществено значение за популяризирането на образа на жената предприемач е и 

начинът, по който тя е представена в различните медии – като основен или второстепе-

нен участник в изграждането, управлението и развиването на даден бизнес. Това предста-

вяне предопределя журналистическото послание, поражда определени внушения, създава 

различни ефекти (функционални и дисфункционални) и формира определени позитивни 

или негативни обществени нагласи към публичния женски образ. При сравняването на 

данните по този показател се получиха резултати, показващи че от общо 153 регистрирани 

публикации за двата изследвани периода в 58 % (89 броя) жената предприемач е предста-

вена като основен участник в бизнеса, а в останалите 42 % (64 броя) като второстепенен. 

Подробното анализиране и сравняване на данните доказа, че въпреки по-високия дял на 

статиите, в които жената предприемач има основна позиция в цялостното текстово съдър-

жание, е важно да се обърне внимание и на относително високия процент публикации, в 

които нейното представяне е по-скоро част от представянето на даден бизнес, а не реален 

процес на отразяване на определен женски образ. Това в известна степен неглижира жена-

та като равноправен участник в икономическите процеси и я приравнява повече до ролята 

на изпълнител, отколкото до тази на успешен ръководител. 
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Комплексната структура на публичния женски образ и необходимостта от вторично 

интерпретиране на неговата многопластовост, в контекста на конкретната текстова реали-

зация, предопредели разглеждането и изследването му и в рамките на аксеологематич-

ния анализ. Обект на настоящия аксеологематичен анализ са всичките 153 публикации, 

отразяващи медийното присъствие на жената предприемач в изследваните вестници и 

списания. 

 В дисертационния труд подробно са анализирани всички контекстуални единици, 

разгледани в зависимост от това дали аксеологемата се използва/разглежда като събитие, 

факт, оценка или цитат и са направени съответните корелационни връзки между получе-

ните резултати и данните, охарактеризиращи женския образ чрез проследяването му в 

конкретността на предварително заложената кодова матрица. 

Сравнителният анализ на изведените аксеологеми доказа, че аксеологемата-

ситуация е сред едно от най-любимите средства при изграждането на персоналната предс-

тава за личността. Чрез нейното използване, като допълнителен изразен елемент, журна-

листите обогатяват читателското възприятие, въвличайки го в полето на различните жи-

тейски и професионални ситуации, в които популяризираната успешна личност проявява 

самообладание, взема бързи и смели решения, изявява се като лидер или се противопоста-

вя на случващото се.  

За мотивиране и обогатяване на съобщения от журналиста образец сравнително 

често се използва и аксеологемата-оценка, следвана от приложението на аксеологемата 

като факт. Най-рядко срещани се оказаха аксеологемите-цитати. Въпреки тяхната пригод-

ност в подкрепа на журналистическото внушение, от направения сравнителен анализ е 

видно, че авторите на изследваните публикации не проявяват предпочитание към този 

похват. При активирането на представите за жената предприемач се прибягва по-често 

към използването на собствената оценка/мнение, респективно – проява на отношение, от-

колкото към използването на чужди твърдения, описания или внушения. 

Чрез анализ на различните показатели се установи, че употребата на аксеологемата 

(като честота на използване), по никакъв начин не нарушава ценността на ползата от при-

лагането на аксеологематичния метод при изследването/анализирането на конкретното 

текстово съдържание. По-скоро може да приемем, че методът послужи като още едно пот-

върждение при извеждането на конкретни ползи за читателската аудитория. Обстоятелст-

вото се допълва и от факта, че съвместяването на двата метода – контент-анализ и аксео-

логематичен анализ – е още едно доказателство в подкрепа на тезата, относно необходи-

мостта не от механичното прилагане на определени подходи/методи, а от тяхното обога-

тяване и модернизиране. Поради факта, че характерът на персоналната представа е мно-

гопластов и многопосочен и често неговото интерпретиране зависи от различни извънкон-

текстуални фактори и значения, то съчетаването на двата метода само подсилва визуали-

зацията на представяния женски образ. 

При изследване на „анатомията” на жената предприемач се установи, че трябва да 

се имат предвид устойчивите, трайните, повтарящите се ценности, наречени „стереотипи”, 

които целенасочено се разпръскват в публичното пространство така, че да доведат до 
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формирането на определена позитивна/неутрална/негативна представа за обекта на конк-

ретното изследване. В подкрепа на това становище бе очертана и активната роля на меди-

ите. Анализирайки различните посоки на публичния женски образ, свързани с медийното 

му „битие”, се достигна до следните изводи: това не са „чисти” посоки на разпростране-

ние, те по-скоро съществуват паралелно, преплитат се, взаимно се допълват, както и доня-

къде имат известно противостоене; обобщеният (публичен) образ на жената предприемач, 

интерпретиран от масмедиите, е проекция на нейната дейност, доминиращи ценности, 

материални и нематериални ресурси, символи, знаци и ритуали, а цялата амалгама, която 

отличава една личност от друга, като във фокус се концентрира върху медийния имидж. 

За целта на дисертацията се отговаря на въпроса: „Какви са основанията даден ме-

диен женски образ да бъде подложен на управление и анализ?”. Отговорът на този въпрос 

се съдържа в тезата, че представата за дадена личност, разпространявана в и от печатните 

медии, не е и не може да бъде константна величина. Веднъж конструирана, тя се захранва 

с информационни единици, съдържащи данни, факти и митове, които подсилват, поддър-

жат или отслабват първоначалното масово впечатление. Технологията и управлението на 

медийното отразяване в настоящото изследване се съсредоточават във възможно най-

добрия начин за представяне на бизнес личността в публичното пространство и инкасира-

нето на позитивни нагласи от страна на общественото мнение. 

В конкретното проучване образът на жената предприемач е представен най-вече 

като съвкупност от фактори, културни наслагвания и стереотипи на общуване и възприя-

тие, които правят в една или друга степен възможно влиянието на персоналните имиджи 

чрез медиите. В този смисъл изследването показва стремеж към изява на комплекс от яв-

ните и скрити характеристики на женския образ, вградени в многообразните журналисти-

чески текстове. 

Въз основа на направения анализ се потвърдиха следните две хипотези, заложени в 

уводната част на дисертационния труд: 

 Изследваните печатни медии създават впечатление за избирателност и непосле-

дователност при изграждането на публичния образ на жената предприемач. 

 По-голямата част от общия брой статии по темата разкриват жената преди 

всичко в ролята ѝ на мениджър, което насажда в публичното пространство мнението, че тя 

е по-успешна като управленец на чужд бизнес, отколкото като ръководител на свой 

собствен. 

Потвърдените две хипотези са доказателство за съществуването на медийна поли-

тика, която не насърчава и не провокира излизането на мисълта за жената в бизнеса от 

„коловоза” на действащите в обществото стереотипи, а по-скоро цели придържане към 

общоприетите разбирания за ролята на жената като успешна, но само в рамките на т.нар. 

„мъжко господство”. 

Не се потвърди хипотезата, че медиите, обект на настоящото изследване, отразяват 

преди всичко реално съществуващи и функциониращи традиционни, а не модерни форми 

на популяризиране на образа на предприемчивата българка – налице са публикации, разк-
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риващи и двата образа, като се забелязва тенденция към извеждане на модерността като 

част от съвременния образ на жената предприемач. 

Изложените факти дават основание да се изведат конкретни функционални ефек-

ти, свързани с това, че медиите (в конкретното изследване – вестници и списания) допри-

насят за популяризиране на успешни модели в сферата на женския бизнес и предприема-

чество. В основната част от публикациите преобладават случаите, в които журналистите 

сами търсят силните и атрактивните сюжети, без да разчитат да ги получават наготово. 

Превес имат описанията и оценките, за сметка на обясненията, „подплатени” с приложен 

към тях снимков материал. Всички изследвани печатни издания, и през двата периода, 

поддържат основно неутрална (балансирана) и положителна линия в отразяването на те-

мата за женското предприемачество. Стилът на журналистите е характерен за всяко от 

изданията, а не е израз на моментно състояние, следствие от специално отношение към 

конкретната тема или към самата личност. 

Жената предприемач е представена като добре интегрирана в икономически и со-

циален аспект. Не се лансира стереотипът, че жените имат шанс да успеят в каквато и да е 

сфера в бизнеса, само ако са привлекателни – т.е. ако се има предвид субективността на 

категорията „красота”, то жените са поставени в доста стабилна позиция, а използването 

на експресивна стилистика при тяхното описание по-скоро е в подкрепа на изграждането 

на цялостния образ на съвременната жена, отколкото да е основен акцент, върху който се 

разгръща многопластовият женски образ. 

Различните прояви на женска бизнес активност, дават някаква фактологична осно-

ва, върху която се опира „говоренето” на медиите за жената като ръководител в бизнеса 

(включително в текстове неекспониращи конкретни случки), т.е. женският образ се очер-

тава чрез факти и тълкувания, а не като конструкт, произведен повече от квалификации. 

Тези прояви представляват реалности, в които наред с фактите, даващи на читателя извес-

тна възможност за самостоятелна оценка, присъстват и условия за „морализиране” на ме-

дийния дискурс. 

И четирите издания имат специфичен принос към позитивната стереотипизация на 

образа на предприемчивата българка, но това е само първата стъпка към изграждане на 

стабилна медийна политика в областта на женското предприемачество. 

Анализирането на публикациите по темата дава основание да се изведат и някои 

дисфункционални ефекти, свързани основно с това, че изследваните издания говорят за 

явлението „жена предприемач” много по-малко, отколкото реално то съществува. Разг-

лежда се виждането, че съвременните медии са лишени от възможността сами да създават 

социални и културни модели и стереотипи, в това число и джендър модели – те само 

свеждат за информация до масите, създадените в общественото съзнание модели за реали-

зация на жената. Темата за образа на жената предприемач в публичното пространство е 

периферна за тях и много рядко попада сред водещите им материали – това определя и 

нейния малък относителен дял спрямо останалите теми, застъпени в изданията. 

Установява се наличието на известна консервативност, която се дължи на създаде-

ната стереотипна читателска представа за „традиционността”, респективно традиционния 
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образ на успялата жена, като нещо по-консервативно, т.е. налично само в рамките на на-

ложените обществени нагласи, разбирания и модели. Жената предприемач е представена 

твърде еднопосочно – най-вече в ролята на професионалист, но не и в ролята на отговорна 

майка, която успешно може да съчетава ръководенето на своя бизнес със задълженията 

към семейството, т.е. останалите женски роли са „медийно зачертани”. 

Образът на жените предприемачи, като активна част от населението, определено не 

е поле на засилен медиен интерес – той е в полезрението на журналистите, но в по-голяма 

степен е извън общия обем на техните материали, публикувани за двата периода. Доказа-

телство за това е фактът, че темата за жената предприемач присъства едва на 242 от всич-

ките 25 582 страници на изследваните издания, т.е. за резултатност на медийните усилия 

би могло да се говори само ако конкретните случаи на успешни „женски” бизнеси не ос-

тават „заключени в изолирани текстове”, а станат обект на по-задълбочено и развито във 

времето представяне. Извежда се тезата, че липсва осъществяване на пряко и/или недвус-

мислено въздействие (като аспект на журналистическото внушение), относно това, че же-

ната предприемач може/трябва да бъде възприемана като личност-еталон или личност-

образец. Прибягването към тази форма на журналистическа оценка в значителна степен би 

променила възпитателната страна на самото въздействие и би повишила степента на възп-

риемчивост на конкретното журналистическо послание. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Съвременният бизнес е социално поле на изява, в което личността на предприемача 

се явява преносител на старите традиции, облечени в „нови дрехи”. В този процес основна 

роля играят и медиите. Целта им е да формират у читателя такава индивидуална ориента-

ция, при която конформизмът на стремеж към успех да съхранява и да „възпроизвежда 

социалността” на обществото. 

Медиите винаги са продуцирали (и продължават да продуцират) непрекъснат про-

цес на научаване на модели на поведение. Поради възприемането им като авторитетен 

източник на информация, демонстрираните от тях успешни модели на женско участие в 

бизнеса стават образци на подражание за всяка предприемчива жена. Когато са достатъч-

но привлекателни, те се запомнят и мисловно се проиграват, ставайки част от човешките 

познавателни нагласи. 

Обстоятелството, че предлаганите от тях модели на поведение и абстрактни сцена-

рии от полето на женското предприемачество, директно променят човешките нагласи, не 

означава нищо друго освен пряк път на убеждаване. Особеното тук е, че веднъж създаде-

ни, тези нагласи се използват за оказване на влияние по периферен начин, включително и 

за собствени комерсиални цели, което на свой ред ги затвърждава до автоматизъм. На 

практика по този начин медиите осъществяват възпроизводство на убеждаващо влияние и 

създават предпоставки за формиране на определени обществени нагласи спрямо реалния 

образ на жената предприемач. И това е съвсем естествено, тъй като силата на това влияние 
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се предопределя от масовия характер на самите издания и от тяхната способност да създа-

ват нови „медийни образи” на успелите в бизнеса. 

Анализът насочва вниманието и върху връзката, която съществува между картина-

та, нарисувана от медиите и публичното говорене и възприемане на жената предприемач. 

Възниква въпросът кой на кого повече влияе. До каква степен обществото черпи инфор-

мация от медиите и до каква степен информацията, върху която те градят своите публич-

ни послания е подадена от журналистите? Можем ли да говорим за интерференция на ко-

херентни вълни или по-скоро за „ефект на огледалото”, когато анализираме публичността 

по темата за мястото на жената в бизнеса на всички нива? 

От направения сравнителен медиен анализ може да се изведе заключението, че изс-

ледваните четири печатни издания не произвеждат събития – те по-скоро ги отразяват. 

Отразяват означава: първо, че вървят след събитието и рефлексията им е вторична и вто-

ро, че в оптиката на техните окуляри (журналистически/медиен интерес) попадат дифузни 

картини, силно зависими от „сноповете светлина” в публичното пространство и от тяхната 

социална аберация. 

Дали чрез съотнасянето към еталоните на „референтните групи”, дали чрез „мре-

жата на взаимосвързаните индивиди, служещи като канали за масова комуникация”, дали 

чрез неизследвани досега социално-психологически механизми се извършва обединяване-

то около определена водеща личност, каквато може да се явява личността на жената пред-

приемач, все още е трудно да се каже. 

Като извод от направеното изследване и в обобщение на разгледаните в дисертаци-

онния труд тези, може да се изведе становището, че медийния образ на жената предприе-

мач все още е крайно непълен, неточен, дори на моменти различен от действителността, 

което дава повод за неговото допълнително и детайлно изучаване. 
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НАУЧНИ ПРИНОСИ  

1. Извършен е подробен емпиричен „разрез” и оценка на публикациите, разкри-

ващи съвременния медиен образ на жената предприемач в конкретни печатни медии (вест-

ник „Пари”, вестник „Капитал”, списание „Мениджър” и списание „Жената днес”) и в точ-

но обособени периоди (1999 година и 2009 година);  

2. Очертана е „медийната рамка” и са изведени реални „медийни” модели на жен-

ска активност, избягващи традиционализма и консерватизма в публичното изграждане на 

положителния женски образ – определени са очакваните и неочаквани резултати от „ме-

дийното говорене” по темата за успеха на съвременната жена предприемач.  

3. Анализирани са причините, водещи до т.нар. „херметичност” на медиите, в 

опитите им да популяризират модерни форми на женско предприемачество в страната, в 

посока на тезата, че само чрез възпроизвеждането на социален престиж (но без „замъгля-

ване” на темата) може да се избегне произвеждането на митологизирани имиджови обра-

зи, които изместват основния акцент за ролята на жената в бизнеса и отлагат темата като 

нещо ненавременно, дори ненужно. 

4. Изведени са съществени взаимозависимости между фактори, които моделират 

образа на деловата жена в медийното пространство и са систематизирани предпоставки за 

манипулативни ефекти в процеса на публичната комуникация. 
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