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Резюме: Компаниите и държавните и обществени организации не 

функционират във вакуум. За да оцеляват в условия на криза, от особено 
важно значение е да осъществяват успешни стратегически маркетингови 

партньорства. Истинското предизвикателство се крие именно в прилагането 
на знанията и уменията на практика на мениджърите на компаниите и 
държавните и обществени организации. Именно изучаването на този вид 

партньорства и разкриването на специфичните особености ще повиши 
подготовката за осъществяването на целенасочени и успешни партньорства, 

които да бъдат от полза както за отделните партньори, така и за крайните 
потребители. 
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Маркетингът навлиза във всички сфери на живота и безспорно и 

в дейността на държавните и обществени организации. 

Маркетинговите инструменти трябва да се използват ефективно 

във всички етапи на подготовка, приемане и изпълнение на решения 

за управлението, включително приемането на ефективни закони. По-

конкретно, държавната администрация трябва да обърне внимание на 

необходимостта от използване на инструменти на маркетинговите 

комуникации, което ще допринесе за по-отворена и демократична 

система за управление и в частност в създаване на ефективни бизнес 

партньорства с различни бизнес организации. 

За да отговорят на предизвикателствата, свързани с исканията 

за подобряване на предоставянето на услуги в рамките на бюджетните 

ограничения, организациите в публичния сектор трябва да извършват 

съвместни действия в областта на маркетинга и комуникациите и по-

конкретно създаване на бизнес партньорства. Резултатът следва да 

бъде изпълнение на програми и услуги с по-висока скорост, качество, 

ефективност и удобство. 

Принципите и методите на ефективните бизнес партньорства са 

приложими там, където маркетинговите усилия на компаниите се 

целят към такава промяна на поведението на хората, която позволява 

да се подобри  тяхното здраве, да се избегнат травмите, да се защити 

природата или да се подобрят локалните общества.  Поведението 

винаги е в центъра на стратегическия маркетинг. 

Целта на статията е да се покажат специфичните особености на 

създаването на стратегически маркетинг партньорства между 

държавните и обществени организации и компаниите от различни 

отрасли. 

Безспорно, за по-ефективното функциониране на държавните и 

обществени организации би могло успешно да се използва 

стратегически маркетинг и в частност създаването на стратегически 

маркетинг партньорства с различни компании, които създават 

взаимоизгода и за двете страни. Управляващите в държавните и 



3 

 

обществени организации отлично познават ползите, които могат да 

бъдат извлечени от тези партньорства. От голямо значение е да се 

намери именно подходящият партньор и да се използва най-

ефективно неговия потенциал. 

И двете заинтересовани страни се нуждаят една от друга, а 

именно държавните и обществени организации се нуждаят от ресурси, 

с които разполага частния сектор, а той на свой ред желае да получи, 

които могат да бъдат предоставени само и единствено от държавните и 

обществени организации. На мениджърите в компаниите /като в много 

случаи не присъстват неправителствените организации/ са им 

необходими ресурси, за да изпълнят своите стратегически цели по 

точно определен начин. Успоредно с това на компаниите са им 

необходими различни държавни агенции, които да подкрепят 

дейността на компаниите. 

В светлината на тези взаимоотношения стратегическият 

маркетинг е необходим, за да се намери и привлече най-добрият 

партньор за осъществяване на целите и на двете страни. Именно 

отношението към потенциалните партньори като към клиенти се 

осъществява с концентриране на усилията към най-добрите от тях, за 

да се получи положителен отговор на предоставената оферта за 

сътрудничество. А несъмнено в тези действия се намесва 

стратегическият маркетинг. 

Тенденциите при развитието на партньорството между 

държавните агенции и компаниите от частния сектор, а също така и 

нетърговски организации, се поддават трудно на измерване и 

обяснение. В световен мащаб тези сътрудничества растат с бързи 

темпове. 

Например, големите корпорации правят големи стратегически 

разчети при осъществяване на това какво ще пожертват не само 

финансово, но и от гледна точка на всички ресурси, при избора на 

партньор и инициативите, които да отразяват техния имидж в 

обществото под слогана: „правим добро и го правим правилно”. 
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Мениджърите в държавни и обществени организации могат да 

открият все повече компании, които стесняват областта си на 

стратегическо внимание, с цел то да отговаря на корпоративните им 

ценности и да поддържа целите на техния бизнес. Така, например, 

според изследване проведено в САЩ, повече от 69% от компаниите 

планират да повишат в бъдеще интереса си към социалните въпроси.1 

В таблица №1 се показват какви изгоди получават различните 

видове организации при различните си взаимодействия. 

 

Табл.№1 Изгоди, които се постигат при партньорството между 

държавните агенции и компании от различни сектори. 

Партньори Принос в партньорството Изгода от партньорството 

Частен сектор 

Наличност 

Природни услуги 

Стоки 

Достъп до каналите за 

разпределение 

Повишаване на значението на 

комуникациите 

Информиране 

Доброволци 

Технически знания 

Увеличаване на 

предпочитанията към 

определен бранд 

Повишаване на обема 

продажби 

Увеличаване на имиджа на 

местни организации 

Влияние в обществото 

Улесняване на привличането, 

задържането и 

удовлетвореността на 

служителите 

Нетърговски 

сектор 

Технически знания 

Таланти на специалистите 

Местни цели 

Доброволци 

Доверие 

Достъп до каналите за 

разпределение 

Информиране 

Допълнителни ресурси 

Повишаване на познаваемостта 

 

Технически знания 

Общонационални цели и 

контакти с държавните агенции 

Други 

държавни 

агенции 

Влиятелни фигури 

Достъп до целевите пазари 

Технически знания 

Достъп до каналите за 

разпределение 

Поддържане на мисията и 

целите на  агенциите 

Допълнителни ресурси 

Повишаване на познаваемостта 

Технически знания 
 

Днес, дори в условия на криза, почти във всички компании се 

обръща внимание на корпоративната социална отговорност като 

                                                 
1 Kotler,Ph.,Nancy Lee,Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your 

Cause, Hoboken,NJ:John Wiley &Sons, 2005,p.5 
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изключително важна част от развитието на бизнеса като цяло. Много 

често тази корпоративна социална отговорност се залага като важен 

елемент в стратегически маркетинг дейности на компаниите. 

В своята книга „Corporate Social Responsibility: Doing the Most 

Good for Your Cause” Филип Котлър представя шест различни социални 

инициативи, които осъществяват корпорациите, за да внесат насоки за 

разрешаването на социалните проблеми. Като цяло те действат в 

сферата на здравеопазването, удовлетворяването на основни човешки 

потребности, предотвратяване и превенция на редица травми, 

развитие на редица кампании и защита на околната среда. Тези 

инициативи включват: 

§ стимулиране на осведомеността за причините; 

§ благотворителен маркетинг; 

§ корпоративен социален маркетинг; 

§ корпоративна благотворителност; 

§ социална отговорност на бизнеса. 

Компаниите разполагат с редица ресурси, които могат да 

предоставят на разположение на държавните агенции при 

необходимост: 

§ Налични средства; 

§ Опит; 

§ Достъп до каналите за разпределение /дистрибуционни 

канали/. 

§ Естествени /природни/ услуги. 

§ Стоки. 

Партньорството с държавните агенции може да бъде както 

краткосрочно, така и дългосрочно, в зависимост от предварително 

начертаните стратегически цели. Но независимо от своята 

продължителност и двете страни получават взаимоизгода, която в 

повечето случаи е в интерес и на обществото като цяло. 
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От своя страна различните партньорства имат и различна цел и 

своя специфика, която несъмнено рефлектира на начина, по който се 

определят и стратегическите маркетингови цели. 

По своята същност те могат да бъдат: 

§ Партньорства на базата на благотворителен маркетинг; 

§ Партньорство на базата на стимулиране на информирането за 

причините на това партньорство; 

§ Партньорство на базата на социалния маркетинг в компаниите; 

§ Партньорство на базата на използването на доброволци от 

компаниите. 

При партньорството на основата на благотворителния маркетинг 

компаниите се стремят да покажат специална благотворителност на 

програмите и се стремят да  постигнат предварително фиксиран 

процент печалба от продажбата на определен продукт. Такъв вид 

инициатива е характерна за партньорството, при което определена 

програма позволява да се събират пари за благотворителност и 

успоредно с това компаниите увеличават своите продажби. 

Партньорството с държавните агенции се състои във внасянето на част 

от парите във фонд, който се поддържа от държавните организации. 

Следващият вид партньорство се базира на стимулирането на 

информирането на причините за съответния вид партньорство. 

Обикновено такъв вид партньорство е тясно обвързано със 

загриженост, свързана със социални проблеми /наркомания, 

тютюнопушене, СПИН и др./, поради тази причина е наложително да 

се стимулира и осведомеността за причините да се обединят редица 

компании и различни държавни агенции. Този вид информираност 

може да бъде насочено в направление да се убедят хората да оказват 

помощ: 

§ да познават по-добре проблема; 

§ да пожертват време, за да направят нещо конкретно, свързано 

с този проблем; 
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§ да изхарчат определена сума пари, за да разрешат този 

проблем; 

§ да пожертват непарични средства; 

§ да участват в редица мероприятия. 

Маркетинговите комуникации и в частност убеждаващата 

комуникация, са изключително важни при осъществяването на този 

вид партньорство. Понякога компаниите организират такива кампании 

самостоятелно, но в много случаи създават и партньорства с различни 

неправителствени организации или държавни агенции. 

Не по-маловажно е и партньорството на базата на социалния 

маркетинг в компаниите. Самата същност на социалния маркетинг е 

свързана с внедряването в компаниите на иновации за промяна на 

поведението им в направления свързани с подобряване здравето или 

безопасността на населението, опазване и защита на околната среда. 

Промяната на поведението на компаниите не е безцелно, а винаги е в 

съподчиненост и на стратегическите цели за постигане на желаните 

резултати. В много случаи тези кампании са поддържани и се 

повеждат с партньорството на държавни агенции и се разработват и 

реализират с помощта на професионалисти, които работят в тях. И за 

двете страни е важно какъв тип взаимообвързаност ще бъде 

създадена, за да бъде максимално ефективна съответната кампания. 

Партньорството на базата на използването на доброволци от 

компаниите е последният, но не по маловажност тип партньорство. 

Най-ясно резултатите при този тип партньорство се виждат, когато е 

налице инициатива по привличането на доброволци, които доброволно 

участват, работници от компанията, в дейностите на местните 

организации и техните мероприятия. Използването на доброволци се 

основава на техните знания, умения, опит и възможността да 

изпълняват редица поставени им задачи. Взаимодействието на 

доброволците с държавните агенции може да се осъществи под 

различни форми: 
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§ участие на специалистите от компаниите в различни 

консултативни съвети; 

§ помощ при провеждането на местни тържества и концерти; 

§ провеждането на мероприятия на компаниите. 

От своя страна благотворителността на компаниите се превръща 

в традиционна по отношение на почти всички социални инициативи. В 

съподчиненост на темата на разработката следва да се отбележи, че 

партньорството между компаниите и държавните агенции 

изключително много подпомага осъществяването на 

благотворителността на компаниите. 

Успоредно с това мениджърите в компаниите не бива за 

забравят, че корпоративната благотворителност се гради с години. За 

да се постигне наистина стабилност при корпоративната 

благотворителност трябва да се получи баланс между материалните 

интереси на собствениците и очакваната социална отговорност от 

страна на обществото. 

От друга страна партньорството на държавния сектор с 

нетърговските организации е също важно, а понякога дори и в по-

голяма степен взаимоизгодно. Този тип партньорство поражда по-

малко противоречия в сравнение с гореописания вид. Евентуална 

друга причина, поради която се предпочита този тип партньорство, е 

свързана с това, че партньорите често предлагат една обща 

организационна мисия, която е тясно обвързана и с маркетингови 

действия. Не по-маловажна причина за по-честото реализиране на 

този тип партньорство е свързана с факта, че мениджърите в 

държавния сектор познават много добре своите нетърговски партньори 

и при взаимодействието с тях имат по-малко проблеми. 

По своята същност служителите на нетърговските организации 

крият в себе си огромен ресурс от знания и технически умения, които 

могат да помогнат на държавните агенции, за да подобрят своите 

програми и услуги и в резултат да се повишат и показателите за 
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удовлетвореност на гражданите или да се намали цената на 

определена услуга, предлагана от конкретна държавна агенция. 

Служителите на тези организации могат да са много талантливи 

и да предоставят своите знания и умения в различни области. Тези 

знания и умения се използват при двустранното сътрудничество между 

организацията, в която тези талантливи служители работят и 

държавните агенции могат напълно да се възползват от тези знания и 

умения. 

Нетърговските организации могат да предоставят и 

допълнителна ценност под формата на достъп до канали за 

разпределения и в същото време да се поддържат своите мисия и 

визия. 

От друга страна нетърговските организации имат разнообразни 

ресурси, които могат да бъдат изцяло концентрирани и използвани за 

оказване на съдействие на държавните агенции за рекламиране на 

редица социални мероприятия и промяна на поведението на 

населението. Доброволците също могат да допринесат за 

осъществяването на тези дейности. 

Друг вид партньорство е това между различни държавни 

агенции. Този тип партньорство е най-разпространено и разбираемо от 

гледна точка на маркетинговата изгода от този тип взаимодействие. 

Независимо от типа партньорство съществуват обективни 

фактори, които оказват съществено влияние върху взаимната изгода 

на двете страни. 

На първо място партньорството изисква значителен разход на 

време, повече отколкото при осъществяването на единична дейност. 

Разходва се време за осъществяване на контакт с евентуалния 

партньор, неговото проучване, съвместно вземане на решения и 

одобряване и заключение на постигнатите резултати. 

На второ място, за да има наистина отлични бизнес 

взаимоотношения е необходимо да са налице взаимни компромиси. 
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На трето място съществува вероятност корпоративния или 

нетърговски партньор в последствие да промени своето поведение и 

да прояви субективно отношение към редица предварително 

планирани задачи. 

Не по-маловажни са и допълнителните специфични проблеми, 

характерни са всеки тип взаимоотношения. Партньорството на 

държавните агенции с компании от частния сектор трябва да осигурят 

одобрението на потенциалните потребители и да се разсеят всякакви 

подозрения за това, че компанията рекламира даден продукт, с една 

единствена цел да спечели от продажбата на даден продукт или 

услуга. 

В отношенията си с нетърговските организации, държавните 

агенции би следвало да имат и притеснения по отношение на 

следното: 

§ държавните агенции могат да имат много други заявки от 

подобни организации за съвместно сътрудничество или изпълнение на 

редица маркетингови дейности; 

§ контролът по маркетинговите комуникации може да се окаже 

много труден, при наличието на отчетност, например пред 

обществото; 

§ ресурсите на агенциите могат да се окажат изчерпани, поради 

обстоятелството, че нетърговските организации разполагат с 

ограничени ресурси и разчитат на държавна подкрепа /или на 

субсидии от евро-фондове/. 

Главният недостатък на партньорството с други държавни 

агенции се крие във факта, че много често този тип партньорство се 

осъществява с много голям разход на време и сили за приемане на 

решенията и одобряване на резултатите. Маркетолозите не бива да 

забравят, че много често при различните видове партньорства има и 

много бюрокрация, която в неочаквани моменти може да отнеме време 

за осъществяване на предварително начертани цели. 
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От особено важно значение за различните видове партньори е 

маркетинговия подход за привличане на големи и стабилни партньори 

и минимизиране на риска. 

За да се постигнат отлични резултати от различните видове 

партньорства, Филип Котлър2 обособява десет важни действия, които 

да гарантират ефективността на тези партньорства, а именно: 

§ Да се започне с разработването на план за разходване на 

допълнителните ресурси, които ще трябват на държавните агенции за 

постигане на специфичните цели на програмите или такива като 

финансиране, технически познания, допълнителни материали, 

подобряване на каналите за разпределение, надеждна реклама и др. 

§ Да се състави кратък списък на организациите, които могат да 

имат отношение към конкретни социални проблеми, с отчитане на 

участието на бизнеса, неговите стоки и услуги, складови бази, броя на 

работниците, особеностите на местните общества и история на 

благотворителната дейност на компаниите. 

Работната група преди всичко изготвя списък на организации, 

които биха могли да проявят интерес. Ако предварително се разгледат 

мисиите, базата клиенти и предишни взаимоотношения с партньори на 

потенциалните такива, може да се окаже, че такива партньори могат 

да бъдат финансови институции, университети, различни магазини, 

фондове и някои държавни агенции. Към всеки от отделните 

категории могат да се включат много организации, но най-важно е да 

се знае от мениджърите, че включването на определени организации 

трябва да бъде базирано на това какви решения ще се вземат и какви 

точно маркетингови цели ще се поставят. 

Работната група трябва да е особено внимателна към тези 

организации, които могат да имат спорни претенции по редица 

въпроси и партньорството ще бъде осъществено трудно. 

                                                 
2 KotlerqPh.,N.Lee,Corporate Social Responsibility,NJ,2005,p.263-276. 
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§ Да се разгледат внимателно потенциалните партньори, за да се 

научи повече за техните приоритетни социални въпроси и тяхната 

евентуална заинтересованост за съвместно сътрудничество. 

§ Да се заинтересоваме от деловите потребности на 

потенциалните партньори. 

На този етап членовете на работната група се срещат с 

ръководителите на организациите или разговарят с тях по телефона. 

На тази среща се обсъждат редица маркетингови въпроси относно 

създаването на индивидуален образ на бранда, изграждане на отличен 

имидж и отлична комуникационна стратегия като цяло, определяне на 

целевите групи и др. 

§ Да се дискутират с потенциалните партньори въпросите 

свързани със социалните проекти, които поддържат организацията, 

въпросите за инициативите, които се разработват или за ресурсите и 

силните страни на организацията. Трябва да им се обясни кое е най-

силната страна на организацията. 

По време на тези срещи представители на организацията трябва 

да покажат материали за програми, в които са участвали и 

резултатите, които са постигнали в тях. На тези срещи могат да се 

покажат рекламни материали, постери, таблици, спонсорска подкрепа. 

§ Да се подготви оферта или предложение и да се предаде на 

тази организация, която е най-много заинтересована да създаде 

успешно партньорство със съответната компания. Да се представят 

няколко варианта на инициативи, които най-добре ще подхождат на 

типа бизнес и маркетинговите потребности на потенциалните 

спонсори. Задължително следва да се отбележи, когато организациите 

няма възможност да осигурят средства от спонсори. 

§ Да се участва в разработването на плана за реализация. 

§ Да се предложи на потенциалния партньор да се поемат само 

онези административни функции, които ще могат да се изпълняват. 

§ Да се помогне да се измерят резултатите и да се приготвят 

отчетите. 
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§ Да се приготвят резултати за спонсора във вид, който е 

предпочитан от него. 

Оцеляването и развитието на бизнеса не може да се осъществи 

без подкрепата на държавните институции и обратно, държавните 

институции, за да реализират своите идеи често се нуждаят от опита и 

ресурсите на компаниите от различни сфери на икономиката. 

Създаването на успешно стратегическо маркетингово 

партньорство между държавните агенции и компании от различни 

бизнес сектори се основава винаги на правилно планиране, взаимни 

компромиси и искрени взаимоотношения. Мениджърите и от двете 

страни следва да имат голям опит, многообхватни знания и умения и 

винаги да отчитат възможностите за задоволяване на потребностите и 

на крайните потребители. 
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