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ОПИТ В ПРОЕКТИРАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНА 
СИСТЕМА ЗА КАЛКУЛИРАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТ  

НА ЕДИНИЦА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА 
 

проф. д-р Николай Колев 
Бургаски свободен университет 

 
SOME EXPERIENCE IN THE DESIGN OF A PRODUCTION 
SYSTEM FOR CALCULATING THE COST OF A PRODUCT  

OR A SERVICE 
 

Professor Nikolay Kolev, PhD 
Burgas Free University 

 
Резюме: Текущото планиране и оперативния контрол на дейностите и процесите 
са средства на т. нар. оперативно или още текущо управление. Това е онази ежед-
невна управленска практика, без която нито един бизнес не може да съществува. 
Тя изисква перманентно наблюдаване и анализиране на цялата стойностна верига 
с цел контрол по изпълнението на текущите задачи и краткосрочните цели. Тъй 
като обект на управлението при разноските по цялата стойностна верига е тех-
ния принос за формиране на новосъздадена стойност, то това управление ще нари-
чаме оперативно управление на разноските. То включва: 

√ планиране, отчетност и контрол на себестойността на 1-ца продукт или 
услуга; 

√ планиране, отчетност и контрол на влиянието на структурата на раз-
носките върху печалбата/загубата от стопанската дейност; 

√ планиране, отчетност и контрол на издръжката на дейностите. 
Вземането на правилни решения в процеса на оперативното управление на разнос-
ките е невъзможно без информация. Осигуряването на такава е присъща задача 
на управленската отчетност. В настоящата студия ще се разгледа само проекти-
рането на тази част от управленската отчетност на предприятието, на която 
се възлагат задачите по планиране, отчетност и контрол на себестойността на 
1-ца продукт или услуга. 
 
Summary: Current planning and operational control activities and processes are means 
of so-called operational management. It's that daily management practice, without which 
no business can exist. It requires permanent monitoring and analysis of the entire value 
chain in order to control the execution of current tasks and short-term goals. Since the 
object of management costs are the whole value chain is their contribution to the 
formation of the newly value, then this government will call operational management 
costs. It includes:  

  planning, reporting and control of the cost of a product or service; 
 planning, reporting and control of the impact of the structure of costs on the 

profit / loss of business; 
 planning, reporting and control of maintenance activities. 
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Sound, decision-making process in the operational management of costs is impossible 
without information. Provision of such is an inherent task of management reporting. In 
this paper will be investigated only the design of this part of the accountancy of the 
enterprise to which the task is planning, reporting and control the cost of a product or 
service. 
 

Ключови думи: опит, планиране, отчетност, контрол, себестойност на единица 
продукт или услуга. 
 

Key words: experience, planning, reporting, control, cost of a product or service. 
 

Въведение: 
Едва ли „бащата на калкулирането” Josiah Wegdwood (1730 -1795)1 е имал 

очакването, че изнамерената от него рационална практика за изчисляване на себе-
стойност на едно глинено изделие ще ползва човечеството векове наред, но е факт, 
че и днес, успоредно с авангардните подходи за управление на разноските, продъл-
жава да се ползва и усъвършенства теорията и практиката на традиционното калку-
лиране. В тази насока са и задачите на настоящият ръкопис. 

Всяка една система за калкулиране на себестойност е уникална. Тя се проек-
тира точно за конкретното предприятие и механичното й пренасяне в друго, би я 
направило непригодна. Уникалността й се дължи на това, че проектирането и изпъл-
не-нието й се основават на организационната, продуктовата, производствената и 
управленската структура на предприятието, а трудно могат да се открият две пред-
приятия с еднакви такива структури. По тази причина и процеса на проектирането е 
уникален. Все пак могат да се намерят характеристики като процедура, етапност, 
техника, подходи, изчисления, които са полезни и ще демонстрираме тук на база 
конкретен пример. 

Една система за обхващане на разноски по продукт/услуга в условията на 
серийно и масово производство ще съществува един доста продължителен период, 
ще работи перманентно, ще изпълнява множество от информационни и контролни 
функции, поради което ще изисква много повече внимание, труд и творчество при 
проектирането, внедряването и експлоатацията й. Тази система, ще е трудно осъ-
ществима и скъпа. Това налага извършването на комплекс от  

 
1. Предпроектни наблюдения, проучвания и анализи. 
 

Предпроектни наблюдения, проучвания и анализи се осъществяват на управ-
ленско, организационно, продуктово, технологично, техническо, финансово и мета-
управленско ниво. 
 

На управленско ниво отговор следва да намерят въпросите:  
√ Кой има възможност и е оторизиран да упражнява управленски въз-

действия по веригата на стойността в предприятието? 
√ Какви решения взима той? 
√ Колко често се налага да се вземат такива решения? 
√ Каква информация е необходима на всеки един от оторизираните, за 

вземане на съответните решения при установената честота? 

                                                            

1 Историографска справка на: http://www.nndb.com/people/821/000049674/ 
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√ Какви текущи производствени задачи се поставят и как ще се конт-
ролира изпълнението им? 

√ Кои параметри на текущите производствени задачи подлежат на 
планиране и нормиране? 

Въпросите, поставящи калкулирането в контекста на организацията на дей-
ността в предприятието са: 

√ Как точно изглежда органиграмата на предприятието? 
√ През какви организационно обособени структури (единици) преми-

нава веригата на стойността в предприятието? 
√ Кои организационни звена имат характеристика на основни и кои са 

спомагателни? 
√ Каква  организацията на труда и работната заплата ще се ползва? 

Още на предпроектната фаза по отношение на продуктовата структура ще 
следва да се уточни: 

√ Фиксирана или гъвкава ще бъде тя? 
√ Всички ли елементи на даден продукт ще се произвеждат в пред-

приятието, или някои от тях ще се закупуват? 
√ Ще има ли полуфабрикати с пазарно значение? 
√ Какви са очакванията за евентуалното разширяване, или свиване на 

асортимента? 
Предпроектни технологични проучвания ще се наложи да се направят, за да 

се отговори на въпросите: 
√ През колко и какви фази на преработка преминава всяко едно от из-

делията? 
√ Има ли преработки за получаването на съпътстващи и отпадъчни 

продукти? 
√ Как технологично са обособени и интегрирани спомагателните дей-

ности? 
√ Налагат ли се и къде в технологичния процес технологични прекъс-

вания? 
√ Допустим ли е и до колко технологичен брак? 
√ Очакват ли се съществени технологични промени? 

От техническите проучвания и анализи се очаква отговор на въпросите: 
√ Какви машини и съоръжения при какво натоварване ще могат да 

осигурят изпълнението на текущите производствени задачи? 
√ В кои организационни звена, кои машини и съоръжения ще се 

експлоатират? 
√ Какъв ще е графика на планово-предварителните ремонти? 
√ Какъв ще е техническия срок на използване на всяка една машина, 

или съоръжение? 
Чисто от финансово естество са въпросите: 
√ Колко ще струва проектирането, осъществяването и внедряването 

на калкулационната система? 
√ Колко ще струва текущото експлоатиране на калкулационната система? 
√ Какви ефекти се очакват от работата на системата? 
√ Какво и колко се губи от липсата на производствена калкулационна 

система? 
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На метауправленско ниво ще се търси отговор на въпросите: 
√ Какви промени в управленската структура ще се извършват в обозримо 

бъдеще, както и с оглед внедряването на калкулационната система? 
√ Как ще се управляват генерираните от калкулационната система ин-

формационните потоци и бази от данни? 
√  Как ще се управлява самата калкулационна система? 

В хода на самото проектиране на производствената калкулационна система 
вероятно ще възникнат и много други нерешени в предпроектната фаза въпроси. 
 

2.    Проектиране на производствена калкулационна система. 
 

Проектирането на производствена система за калкулиране включва: 
√ определяне на калкулационни обекти; 
√ определяне на калкулационни единици; 
√ определяне на калкулационния период, т.е. времето между две кал-

кулации; 
√ избор и разполагане по цялата стойностна верига на центрове на 

отговорност, в които ще се калкулира себестойност; 
√ проектиране на документ-основание за отнасяне на преки материал-

ни разноски в себестойността; 
√ проектиране на документ-основание за отнасяне на преки трудови 

разноски в себестойността; 
√ проектиране на амортизационен план; 
√ избор на база за разпределение на общопроизводствени разноски; 
√ проектиране на включването в стойностната верига на услугите от 

спомагателни дейности; 
√ проектиране на система за обособяване и калкулиране на съпътства-

щи и отпадъчни продукти; 
√ избор на база за разпределение на извънпроизводстени разноски; 
√ проектиране на система от синтетични и аналитични сметки за раз-

ходи по направление; 
√ проектиране на калкулационни таблици; 
√ проектиране на формати на управленски отчети; 
√ проектиране на коригиращ механизъм за разликите между норма-

тивно разпределени и фактически отчетени разноски. 
За да обясним и онагледим целия този сложен процес, ще  вземем за пример (1) 

едно предприятие за масово производство по уникални рецепти на три вида хляб 
(„луксозен”, „селски” и „народен”), което ще наречем „Трихлеб” ООД. Технология-
та на производство и на трита вида минава през фазите: замесване, втасване, 
формоване,  изпичане и опаковане, които са обособени в производствените звена 
(участъци, цехове): „тестомесачно”, „формовачно”, „пекарно” и „опаковачно” 
Първият участък изпълнява ролята и на склад за материалите. Първоначално се 
забърква универсална тестена смес в пропорция 1 част брашно тип – 500, ½ част 
хладна вода, 1/20 част олио, 1/20 част захар, 1/25 част сол, 1/40 част хлебна мая. 
Зареждането на сместа става за 15 минути, а разбъркването за 30. Забърканата 
смес втасва в отоплено помещение 30 минути. Една малка част от нея се подава 
директно към опаковъчното, където в разфасовки от 1 кг. се опакова и експедира 
за продажба като продукт „Универсално тесто”. От останалата част, съобраз-
но заявените от дистрибуторите в края на предходния ден количества чрез 10 
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минутно допълнително смесване и разбъркване се заготвят три отделни смеси, 
както следва: 
 

Табл. № 1. 

Съставки в 1 бр: „Луксозен” „Селски” „Народен” 

Универсална тестена смес 650 гр 650 гр 650 гр 

Фъстъчено брашно 50 гр 0 0 

Смляно слънчогледово семе 50 гр. 30 гр. 0 

Набухвател “PUHY – 300” 10 гр. 10 гр. 10 гр. 

Оцветител 0 0 5 гр 
 

Смесите се подават към формовъчния участък, където автоматизирано се 
извършва претегляне и формоване на 700 грамови франзели. Капацитетът на ли-
нията е 1 000 франзели на час. Заготовките се насочват към пекарното звено и 
пекат в ротационна електропещ с мощност 20 KW и капацитет 20 тави, т.е. 500 
хляба на 1 зареждане. Зареждането на пещта става за 20 минути, а изпичането 
трае 30 мин. Изпечените хлебни изделия преминават в опаковъчното, където се 
опаковат всяко в отделна хартиена фирмена торбичка и се подреждат в оборот-
ни пластмасови касети. Последният участък изпълнява ролята и на склад за експе-
диране на продукцията. Целият процес трае 200 минути. Схематично производст-
вения цикъл може да бъде представен така: 

Фиг.1

 
 

Продуктовата и производствената структура предопределят като калку-
лационни обекти да се обособят: 

 „Универсална тестена смес”; 
 опакована „Универсална тестена смес” 
 заготовка на франзела за хляб „Луксозен”; 
 заготовка на франзела за хляб „Селски”; 
 заготовка на франзела за хляб „Народен”; 
 опакован хляб „Луксозен”; 
 опакован хляб „Селски”; 
 опакован хляб „Народен”. 
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Спецификата на изделията предполага като калкулационна единица да се 
определи: 

 за тестената смес – килограм (кг); 
 за франзелите и готовите хлябове – брой (бр). 

Обичайно, калкулационния период е годишен, тримесечен, ежемесечен, или 
ежедневен. Тъй като пазарът на хлебни изделия е високо конкурентен и обема на 
производството е силно зависим от подадените заявки от дистрибуторите на 
хляб, то най-добре би било калкулационния период да се обвърже с изпълнението 
на заявките. По този начин, въпреки че производствения метод ще се изпълни като 
някаква версия на поръчковия, става възможно перманентното следене на себе-
стойността и  рентабилността на бизнеса. 

Центърът на калкулиране би могъл да бъде един – изходът на опаковъчното 
звено, т.е. края на производствения процес. Ако обаче, мениджмънта иска да следи 
приносът на отделните звена при формирането на себестойността и за рента-
билността на бизнеса, като центрове на калкулиране са обособими: 

 изхода на „Тестомесачно”; 
 изхода на „Формовъчно”; 
 изхода на „Пекарно”; 
 изхода на „Опаковачно”. 

По принцип при масовите производствата материалите се изписват с пър-
вичен документ наречен „Лимитна карта”. Тъй като в „Трихлеб” ООД производ-
ството е еднотипно и масово, а съдържанието на преките материали в единица 
продукт стандартизирано (в  рецепти), то изписването на материалите би могло 
да се обвърже със заявката на дистрибутора в един и същ формат на първичен 
документ. В него, единственото поле с възможност за въвеждане ще е за заявено-
то количество, а всички останали количествени данни за изписвани/влагани преки 
материали  ще се получават по формули, съгласно съответния рецептурник. Един, 
проектиран, изпълнен и работещ в EXEL документ, може да изглежда така: 

Табл. № 2. 

№ Час за експедиране Мярка Тесто "Луксозен" "Селски" "Народен"
1 05.45 ч. бр 20 100 250 400

0,50 лв 1,10 лв 0,75 лв 0,60 лв

№ Материали Мерка Тесто "Луксозен" "Селски" "Народен" ВСИЧКО
1 Брашно тип 500 кг 13,000 65,000 162,500 260,000 500,500
2 Вода л 6,600 33,000 82,500 132,000 254,100
3 Олио л 0,650 3,250 8,125 13,000 25,025
4 Захар кг 0,650 3,250 8,125 13,000 25,025
5 Сол кг 0,520 2,600 6,500 10,400 20,020
6 Хлебна мая кг 0,325 1,625 4,063 6,500 12,513
7 Фастъчено брашно кг 5,000 5,000
8 Смляно слънч. семе кг 5,000 7,500 12,500
9 Набухвател “ кг 1,000 2,500 4,000 7,500

10 Оцветител кг 2,000 2,000

К
А
С
Е
Т
К
И

ЗАЯВКА №    333      за дата: 02.04.2010 г.
Дистрибутор: ЕТ "Димитър Митев"

Д№ 1021068956

ИЗПИСАНИ МАТЕРИАЛИ ПО РЕЦЕПТУРНИК

ЦЕНИ:
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Ще отбележим, че документът е разработен съгласно спецификата на 
предприятието и задачата на калкулирането на производствената себестойност 
на четирите продукта. В друго предприятие и при условията на друга задача, вида 
на документа и алгоритъма на пресмятанията в него вероятно ще са  други. 

На база данните за вложени количества по продукти (от горния документ) 
и възприетия метод на оценка на СМЗ при изписването им, ще се отнесат в себе-
стойността на изделията остойностените преки материални разноски. Тук в 
рамките на примера ще използваме изписване на материалите по средната им 
аритметична претеглена стойност, като за целта допуснем следните доставки и 
цени: 
 

Табл. № 3. 
№ Материали Мярка Начално Цена І-ва доставка Цена ІІ-ра доставка Цена Средна

1 Брашно тип 500 кг 500 0,27 300 0,28 600 0,25 0,26357 лв
2 Вода л 0,00012 лв
3 Олио л 50 1,35 100 1,3 150 1,32 1,31833 лв
4 Захар кг 50 1,12 50 1,15 50 1,11 1,12667 лв
5 Сол кг 100 0,18 100 0,17 0,17500 лв
6 Хлебна мая кг 50 3,5 50 3,2 60 3,28 3,32375 лв

7 Фастъчено кг 20 5 15 5,55 15 5,25 5,24000 лв

8 Смляно слънч. семе кг 20 0,8 20 0,84 20 0,82 0,82000 лв
9 Набухвател “ кг 3 3,5 5 3,75 6 3,55 3,61071 лв

10 Оцветител кг 3 2,5 3 2,52 3 2,46 2,49333 лв
11 Хартиена опаковка бр 100 0,005 1000 0,005 1500 0,005 0,00500 лв  

Така, след като сме изчислили средната стойност и количествата на база 
данните от двете таблици ще съставим една производна, в която като резултат-
ни величини ще се получат преките материални  разноски (сума и на 1-ца) по ви-
дове изделия: 

 
Табл. № 4 

Колич. Цена Ст/ст Колич. Цена Ст/ст Колич. Цена Ст/ст Колич. Цена Ст/ст
1 Брашно тип 500 кг 13 0,2636 3,4264 65 0,2636 17,132 162,5 0,2636 42,83 260 0,2636 68,529 131,92
2 Вода л 6,6 0,0001 0,0008 33 0,0001 0,004 82,5 0,0001 0,0099 132 0,0001 0,0158 0,03
3 Олио л 0,65 1,3183 0,8569 3,25 1,3183 4,2846 8,125 1,3183 10,711 13 1,3183 17,138 32,99
4 Захар кг 0,65 1,1267 0,7323 3,25 1,1267 3,6617 8,125 1,1267 9,1542 13 1,1267 14,647 28,19
5 Сол кг 0,52 0,175 0,091 2,6 0,175 0,455 6,5 0,175 1,1375 10,4 0,175 1,82 3,50
6 Хлебна мая кг 0,325 3,3238 1,0802 1,625 3,3238 5,4011 4,0625 3,3238 13,503 6,5 3,3238 21,604 41,59
7 Фастъчено брашно кг 0 5,24 5 5,24 26,2 0 5,24 0 0 5,24 0 26,20
8 Смляно слънч. семе кг 0 0,82 5 0,82 4,1 7,5 0,82 6,15 0 0,82 0 10,25
9 Набухвател “ кг 0 3,6107 1 3,6107 3,6107 2,5 3,6107 9,0268 4 3,6107 14,443 27,08

10 Оцветител кг 0 2,4933 0 2,4933 0 0 2,4933 0 2 2,4933 4,9867 4,99
11 Хартиена опаковка бр 20 0,005 0,1 100 0,005 0,5 250 0,005 1,25 400 0,005 2,00 3,85

Всичко: лв 6,29  65,35  93,77 145,18 310,59
На 1-ца: лв 0,31  0,65  0,38 0,36

№ Материали Мярка
Тесто

ВСИЧКО
Луксозен Селски Народен

 
Като основание за полагане на труд и начисляване на трудови възнаграж-

дения и осигуровки в предприятията с масов характер на производството се из-
ползват подписани от работодателя и работниците трудови договори. „Трихлеб” 
ООД е малко предприятие с 4 души производствен персонал (майстор-хлебар, 
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формовчик, пекар и общ работник) и 1 извънпроизводствен (снабдител-пласьор-
отчетник). Същите са заети на едносменен режим в производството и продаж-
бите на всички видове продукти, така че разноските за труд, респективно за оси-
гуровки, на предприятието се явяват косвени разноски. За текущата 2010 г., съг-
ласно договорите с производствения персонал месечни възнаграждения и осигуров-
ки за сметка на работодателя са: 

Табл. № 5 

1. Яшар Екмек майстор-хлебар 500 150 97 747
2. Пенчо Пенчев формовчик 300 70 62 432
3. Пламен Огнянов пекар 400 100 75 575
4. Антон Томов общ работник 250 50 50 350

1450 370 284 2104

Осигуровка от 
работодателя

Допълнително 
възнаграждение

ВСИЧКО

Всичко:

№ Име и фамилия Длъжност Основно 
възнаграждение

 
 

Договорените с извънпроизводствения персонал месечни възнаграждения и 
осигуровки за сметка на работодателя са: 

Табл. № 6 

1. Маргаритка Мечева пласмент 350 40 65 455

Допълнително 
възнаграждение

Осигуровка от 
работодателя

ВСИЧКО№ Име и фамилия Длъжност Основно 
възнаграждение

 
„Трихлеб” ООД осъществява производствената си дейност в наета сграда 

срещу 1 200 лв. месечен наем. В  нея се експлоатират на едносменен режим следни-
те собствени машини: 

√ ротационна електропещ с мощност 20 KW и капацитет 20 тави, т.е. 
500 хляба на 1 зареждане, като изпичането трае 30 минути; 

√ тестомесачка АТМ – 150 с мощност 5 КW и капацитет 150 кг. Тесте-
на смес на 1 зареждане, като замесването трае 30 минути; 

√ автоматизирана формовъчна линия АФЛ – 1 000 с мощност 5 KW и 
капацитет 1 000 франзели на час. 

Амортизационният план на база линеен метод на амортизация на машини-
те изглежда така: 

Табл. № 7 

1. Ротационна електропещ 5 000 30% 1 500,00 лв      125,00 лв        4,17 лв              
2. Тестомесачка АТМ – 150 2 200 30% 660,00 лв         55,00 лв          1,83 лв              
3. Автоматизирана линия 6 700 30% 2 010,00 лв      167,50 лв        5,58 лв              
4. Всичко: 13 900 30% 4 170,00 лв      347,50 лв        11,58 лв            

Годишна 
амортизация

Месечна 
амортизация

Дневна 
амортизация№ Наименование на ДМА Първоначална 

стойност
Амортизацион-на 

норма

 
 

На база мощността на всеки един от агрегатите и 5 ч. 30 м. ежедневна 
експлоатация при цена 0,125 лв. за КВ/ч. се получават следните данни за месечни 
(30 дни) разноски за електроенергия за производствени нужди: 

Табл. № 8 

Ротационна електропещ 20 150 3000 0,125 375
Тестомесачка АТМ – 150 5 175 875 0,125 109
Автоматизирана линия 5 150 750 0,125 94

Суми: 578

Месечни 
разноскиАгрегат

Мощнос
т (KW)

Експл. ч. на 
месец

Консумация 
KW/h

Цена на 
KW/h
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Общопроизводствени разноски в „Трихлеб” ООД се явяват разноските за 
възнаграждения и осигуровки на производствения персонал, електроенергията за 
производствените машини и амортизациите. Това е субективен елемент и по ради 
това следва да се има предвид, колко важен е правилния избор на база за разпреде-
ление на общопроизводствени разноски и как той се отразява върху величината на 
производствената себестойност. Възможните варианти тук са два: 

√ на база направените преки материални разноски за универсална тес-
тената смес; 

√ на база количеството на подготвената за втасване тестена смес; 
И в двата случая общопроизводствените разноски ще следва да се разпределят по 
норматив, ако желаем да постигнем навременност на информацията и преванти-
вен контрол върху себестойността, или на база фактически данни, ако желаем 
само да констатираме величината на фактическата себестойност. Приорите-
тът на навременността, който е вътрешноприсъщ на управленската отчетност 
налага да се възприеме първият подход. 

Нормативите се установяват на база достатъчно представително ста-
тистическо наблюдение на зависимостта между базата и разпределяемите раз-
носки, например за предходните три месеца: 

а) за електроенергията: 
Табл. № 9 

 

Материални Електроенергия % Материални Електроенергия % Материални Електроенергия %
Всички продукти 93 178 1 565 1,68% 91 314 1 611 1,76% 107 155 1 574 1,47% 1,64%

Март Среден %
Продукт

Януари Февруари

 
 

б) за амортизациите (от табл. № 7.): 
 

Табл. № 10 

Материални Амортизации % Материални Амортизации % Материални Амортизации %
Всички продукти 93 178 348 0,37% 91 314 348 0,38% 107 155 348 0,32% 0,36%

Продукт
Януари Февруари Март Среден %

 
  

в) за възнагражденията и осигуровките (от табл. № 5) 
Табл. № 11 

Материални РЗ и ДОО % Материални РЗ и ДОО % Материални РЗ и ДОО %
Всички продукти 93 178 2 104 2,26% 91 314 2 104 2,30% 107 155 2 104 1,96% 2,18%

Продукт
Януари Февруари Март Среден %

 
 

И така, на база статистически установените нормативи (%-ти) за общо-
производствени разноски за труд, електроенергия и амортизации и данните за 
фактически вложените материали от табл. № 4, може да се извърши следното 
нормативно разпределение на общопроизводствени разноски в себестойността: 

 

Табл. № 12 

Сума База % Разпр. В 1-ца Сума База % Разпр. В 1-ца Сума База % Разпр. В 1-ца Сума В 1-ца

6,29 1,64% 0,19 0,010 6,29 0,36% 0,03 0,0013 6,29 2,18% 0,93 0,0463 1,14 0,0572
65,35 1,64% 1,99 0,020 65,35 0,36% 0,26 0,0026 65,35 2,18% 9,63 0,0963 11,88 0,1188
93,77 1,64% 2,86 0,011 93,77 0,36% 0,38 0,0015 93,77 2,18% 13,82 0,0553 17,05 0,0682

145,18 1,64% 4,43 0,011 145,18 0,36% 0,58 0,0015 145,18 2,18% 21,39 0,0535 26,40 0,0660
310,59 9,47 310,59 1,25 310,59 45,77 56,48  

ВСИЧКООбщопроизводствени разноски
Електроенергия

578

Амортизации

348

Възнаграждения и осигуровки

2104
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След така направеното разпределение можем да установим по продукти 
направените производствени разноски и производствената себестойност на еди-
ница, което е демонстрирано в следната таблица: 

Табл. № 13 

Сума Колич. На 1-ца Сума Колич. На 1-ца Сума Колич. На 1-ца

Универсална тестена смес 6,29 20 0,314 1,14 20 0,057 7,43 20 0,372
Хляб "Луксозен" 65,35 100 0,653 11,88 100 0,119 77,23 100 0,772
Хляб "Селски" 93,77 250 0,375 17,05 250 0,068 110,83 250 0,443
Хляб "Народен" 145,18 400 0,363 26,40 400 0,066 171,59 400 0,429
ВСИЧКО: 310,59 56,48 367,08

ПРОИЗВОДСТВЕНА 
СЕБЕСТОЙНОСТПродукт Преки Общопроизводствени

Производствени разноски

 
Допустимият технологичен брак е нещо, което се предвижда в предпроект-

ната фаза. Така се установява норматив на разноски поради технологичен брак. 
Нека продължим нашият пример с допускането, че в „Трихлеб” ООД се предвижда 
1 на 100 бр.  брак поради неправилно формоване на франзелите. Т.е. допуска се, че в 
рамките на Заявка № 333 ще бъдат бракувани 1 хляб „Луксозен”, 2.5 хляба 
„Селски” и  4 бр. хляб „Народен”.  Със съответстващите суми на установената 
производствена себестойност на 1-ца ще се извърши утежняване на разноските с  
допустимия технологичен брак, както следва: 

 

Табл. № 14 

Сума Колич. На 1-ца Сума Колич. На 1-ца Сума Брак Сума Колич. На 1-ца

Универсална тестена смес 6,29 20 0,314 1,14 20 0,040 7,43 0,000 7,43 20 0,372
Хляб "Луксозен" 65,35 100 0,653 11,88 100 0,083 77,23 0,772 78,01 100 0,780
Хляб "Селски" 93,77 250 0,375 17,05 250 0,048 110,83 1,108 111,93 250 0,448
Хляб "Народен" 145,18 400 0,363 26,40 400 0,046 171,59 1,716 173,30 400 0,433
ВСИЧКО: 310,59 56,48 367,08 3,60 370,67

Продукт
Производствени разноски ПРОИЗВОДСТВЕНА СЕБЕСТОЙНОСТ

Преки Общопроизводствени

 
В повечето случаи калкулирането приключва до тук, т.е. с установяването на 

производствената себестойност на 1-ца продукт/услуга. Това е така, защото обичай-
но извънпроизводствените разноски не се третират като разноски по продукта, а ка-
то разноски за периода, тъй като тяхната връзка с продукта е твърде косвена. Може 
би обичайната практика е основателна от гледна точка облекчаване на калкулира-
нето, особено ако тези разноски не са значителни, а разпределението им трудно. От 
друга страна обаче, се губи представа за пълната себестойност на 1-ца продукт/-
услуга, което може да доведе до производства на губещи изделия. Ето защо ще си 
позволим да продължим нашия пример, като допуснем че като извънпроизвод-
ствени разноски предприятието понася месечния наем от 1 200 лв. за помещение-
то, месечните възнаграждения и осигуровки на снабдител-пласьора – 455 лв., как-
то и 40 лв. месечно за СОТ, 100 лв. за мобилни телефонни услуги, и 120 лв. за сче-
товодно обслужване. Т.е. всичко (1200+455+100+40+120) 1915 лв. 

Тъй като, считаме че извънпроизводствените разноски кореспондират най-
тясно с приходите от продажбите, чрез статистическо наблюдение в рамките на 
един достатъчно представителен период следва да установим относителния дял 
на всеки един от продуктите в тези приходи.* Нека допуснем че в „Трихлеб” ООД 
за предходните три месеца при неизменни продажни цени: 

                                                            

* Данни за едно такова наблюдение се осигуряват чрез изграждане на аналитгична отчетност 
по продукти към с/ка „Приходи от продажбите”. 
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Табл. № 15 
                               Цени
Продукти

Универсална тестена смес 0,50 0,50 0,50 0,50

Хляб "Луксозен" 1,10 1,10 1,10 1,10

Хляб "Селски" 0,75 0,75 0,75 0,75

Хляб "Народен" 0,60 0,60 0,60 0,60

Януари Февруари Март
Средни 
цени

 
те са: 

Табл. № 16 
                               Приходи
Продукти Колич. Цена Сума Дял Колич. Цена Сума Дял Колич. Цена Сума Дял

Универсална тестена смес 2200 0,50 1100 0,018 2350 0,50 1175 0,019 1895 0,50 947,5 0,015 0,018
Хляб "Луксозен" 11000 1,10 12100 0,201 10100 1,10 11110 0,183 11800 1,10 12980 0,210 0,198
Хляб "Селски" 27500 0,75 20625 0,342 32000 0,75 24000 0,396 30610 0,75 22957,5 0,371 0,370
Хляб "Народен" 44000 0,60 26400 0,438 40500 0,60 24300 0,401 41694 0,60 25016,4 0,404 0,415
СУМИ 60225 1,000 60585 1,000 61901,4 1,000 1,000

Март Осреднени 
дялове

Януари Февруари

 
Така, като ползваме заявените количества и цени от Табл. № 2 и статисти-

чески установените данни за осреднени относителни дялове на отделните продук-
ти в общите приходи от продажбите, можем да извършим следното разпределе-
ние на сумата от 1 915 лв. извънпроизводствени разноски:  

а) установяване на съответстващата на получените приходи част от раз-
пределяемите извънпроизводствени разноски: 

 приходи по заявка № 333/02.04.2010 г. =  20*0,50 + 100*1,10 + 
250*0,75 + 400*0,60 = 547,5 лв. 

 среден относителен дял на приходите по заявка  № 333/02.04.2010 г. 
спрямо приходите за предходните три месеца 

 

00899,03/
61901

5,547
60585

5,547
60225

5,547
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++  

 присъщи на приходите по заявката разпределяеми извънпроизвод-
ствени разноски 

1 915*0,0899 = 17,22 лв 
 

б) разпределяне по продукти на сумата от 17.22 лв разпределяеми присъщи 
на заявката извънпроизводствени разноски, и  установяване на пълна себестой-
ност и доход от 1-ца продукт: 
 

Табл. № 17 
Осреднени дялове 

в месечните 
приходи от 
продажбите

Разпределение на 
присъщите на заявката 
извънпроизводствени 

разноски

Производстве
ни разноски 

Пълни 
разноски Колич-ва

Пълна 
себестойност 

на 1-ца
ЦЕНИ

Доход от 
1-ца

Универсална тестена смес 0,018 0,30 лв                        7,43 лв          7,74 лв    20 0,387 0,50 лв   0,11 лв  
Хляб "Луксозен" 0,198 3,41 лв                        78,01 лв        81,41 лв   100 0,814 1,10 лв   0,29 лв  
Хляб "Селски" 0,370 6,37 лв                        111,93 лв       118,30 лв 250 0,473 0,75 лв   0,28 лв  
Хляб "Народен" 0,415 7,14 лв                        173,30 лв       180,44 лв 400 0,451 0,60 лв   0,15 лв  
СУМИ 1,000 17,22 лв                      370,67 лв      387,89 лв  
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Ето че извършените до тук изчисления ни позволиха да установим, че най-
доходоносно за „Трихлеб” ООД се явява производството на хляб „Луксозен”, а 
най-нисък доход от 1-ца изделие се получава от производството и продажбите на 
универсална тестена смес. Тази информация определено би подпомогнала менидж-
мънта в преценката, продажбите на кой продукт да развива и къде да търси 
резерви за снижаване на себестойността. По отношение отговора на втория въп-
рос, ценна информация предоставят всички форматирани като таблици управлен-
ски отчети с номера от 2 до 17. 

 
Проектирането на механизъм за коригиране на разликите между нормативно 

разпределените и фактически отчетените косвени разноски се налага от обстоятел-
ството, че нормативното разпределение подпомага навременността на необходимата 
за оперативното управление на себестойността информация, а фактическото отчи-
тане – точността на необходимата за периодичните финансови отчети информация. 
Освен това, отклоненията от използваните при разпределенията нормативи свиде-
телстват за тяхната (на нормативите) удачност/неудачност и ще са основание за 
ревизирането им.  

Ако се направи още един прочит на целия  пример (1) ще се установи, че 
разпределения на косвени разноски по норматив и база са направени в Табл. № 12 и 
№ 17. Подобни на представените в двете таблици разпределения на общопроизвод-
ствени и извънпроизводствени разноски ще се правят текущо през периода, като 
същевременно ще се извършват фактически разноски с такъв характер. На датата на 
съставянето на отчета за дохода ще се извърши съпоставка между нормативно раз-
пределените и фактически направените общопроизводствени и извънпроизводстве-
ни разноски и нека като пример (2) да допуснем, че към края на месец април 2010 г. 
в „Трихлеб” ООД представеното чрез счетоводен модел състояние  е: 

 
Фиг. № 2 

 

            С/ка „Незавършено пр-во” 
С/ка „Материали”  С/ка „Разх. по ик. елементи”     - хляб „Луксозен”  С/ка „Продажби”    
 
15 000  13 800   13 800     2 223  преки             2 223           3 223        3 223 
 
 
               С/ка „Общопроизводствени” 
С/ка „Възнаграждения” 
           4 125   факт.       4 125          норма    1 000 
2 450  2 770     2 770     4 000 
 
            С/ка „Незавършено пр-во” 
С/ка „Осигуровки”           - хляб „Народен” 
 
740  777       777               норма   3 000        10 452      10 452 
 
            7 452   преки             7 452 
 
С/ка „Амортизации” 
 
  578       578        корекция 
            125                125 
 
     17 925          4 125        4 125 
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Тогава за разликата от 125 лв. между фактически отчетени разходи и 
нормативно разпределени разноски ще се състави коригиращо записване в корес-
понденция между с/ка „Общопроизводствени разходи” и с/ка „Приходи от про-
дажбите”.* 

 
И така, с мениджърския отчет за пълната себестойност (Табл. № 17.) ние 

информирахме управителя/собственика на „Трихлеб” ООД, че при изпълнението на 
заявка 333 реализира най-висок доход на 1-ца от производството и продажбата на 
хляб „Луксозен”, а най-нисък – от „Универсалното тесто”. Ако той се „разрови” в 
останалите таблици ще установи, какви и колко разноски се присъединяват в стой-
ностните вериги на четирите продукта. В тези отчети, обаче той няма да види при-
носът на всяко едно от четирите звена (замесване, формоване, изпичане и опакова-
не) за формирането на себестойността и получаването на доход. За да стане това 
възможно, той не само следва да ги обособи като центрове на калкулиране, но и да 
им даде относителна стопанска самостоятелност, включително и при вземането на 
някои управленски решения. 

 
 
3.   Дивизионализация и калкулиране 

 

Като начало, ще припомним че дивизионализация се нарича създаването на 
структура от относително обособени звена (поделения, цехове, участъци, дивизии), 
по които да се следи формирането на новосъздадената стойност и приносът на 
отделните звена при формирането на себестойността на продукта/услугата и както и 
във финансовия резултат на цялото предприятие. Дълбочината на дивизионали-
зацията може да достигне дори до отделно работно място, но това също следва да се 
прецизира през критерия „цена – полезност на информацията”. По този начин мо-
гат да се обособят по цялата стойностна верига, както „центрове на отговорност” 
и „центрове на калкулиране на себестойност”, така и „центрове на формиране на 
печалба” и „центрове на вземане  на оперативни решения”.  

 
Дивизионализацията е доста сложно структуриране на една калкулационна 

система, но ние ще си позволим да го представим като отново използваме за 
пример (3) структурираното в 4 производствени звена производство на „Трихлеб” 
ООД. Така можем да развием в 4 таблици следната система на дивизионализирано 
калкулиране (Табл. 18-21): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

* Обърнете внимание, че нормативно се разпределят „разноски”, а фактически се признават 
(отчитат) „разходи”. 
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Табл. № 18 

А
№ Колич. Ст/ст Колич. Ст/ст Колич. Ст/ст Колич. Ст/ст

1 Брашно тип 500 131,92 0,264 13 3,43 65 17,13 162,50 42,83 260,00 68,53 131,92
2 Вода 0,03 0,000 6,6 0,00 33 0,00 82,50 0,01 132,00 0,02 0,03
3 Олио 32,99 1,318 0,65 0,86 3,25 4,28 8,13 10,71 13,00 17,14 32,99
4 Захар 28,19 1,127 0,65 0,73 3,25 3,66 8,13 9,15 13,00 14,65 28,19
5 Сол 3,50 0,175 0,52 0,09 2,6 0,46 6,50 1,14 10,40 1,82 3,50
6 Хлебна мая 41,59 3,324 0,325 1,08 1,625 5,40 4,06 13,50 6,50 21,60 41,59
7 Фастъчено брашно 26,20 5,240 0 0,00 5 26,20 0,00 0,00 0,00 0,00 26,20
8 Смляно слънч. семе 10,25 0,820 0 0,00 5 4,10 7,50 6,15 0,00 0,00 10,25
9 Набухвател “ 27,08 3,611 0 0,00 1 3,61 2,50 9,03 4,00 14,44 27,08

10 Оцветител 4,99 2,493 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00 2,00 4,99 4,99
Всичко: 306,74 лв 6,19 64,85 92,52 143,18 306,74
На 1-ца: лв 0,309 0,648 0,370 0,358

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.
1 Яшар Екмек 747,00 2,18% 6,19 0,33 64,85 3,44 92,52 4,90 143,18 7,58 16,25

0,016389 0,03435 0,0196 0,01896

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.
1 Тестомесачка АТМ – 150 55,00 лв  0,36% 6,19 0,00 64,85 0,04 92,52 0,06 143,18 0,09 0,20

В 1-ца: 0,003986 0,00042 0,0002 0,00023

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.
1 Захранване на АТМ - 150 175 1,64% 6,19 0,06 64,85 0,61 92,52 0,86 143,18 1,34 2,87

В 1-ца: 0,00289 0,00606 0,0035 0,00334
0,333 0,689 0,393 0,380

Всичко 
матер.

В 1-ца:

Цена

В   АМОРТИЗАЦИИ

% в 
тази 

калкула
ция

Всичко 
амортиз. 

на 
месец

Материали
Тесто Луксозен

Разпределение в 1-ца продуктВсичко 
трудови 

на 
месец

Селски Народен
Принос в себестойността на І-ви участък ("Замесване)

Тесто Луксозен Селски НароденБ
Вънаграждение и 
осигуровки на:

% в 
тази 

калкула
ция

Разпред
елени в 
калкула
цията

ВСИЧКО

Разпределение в 1-ца продукт Разпред
елени в 
калкула
цията

Тесто Луксозен Селски Народен

Г   ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

Всичко 
енергия 

на 
месец

% в 
тази 

калкула
ция

Разпределение в 1-ца продукт Разпред
елени в 
калкула
цията

Тесто Луксозен Селски Народен

Всичко в І-ви участък на 1-ца:  
 

Табл. № 19 

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.

1 Пенчо Пенчев 432,00 2,18% 6,19 0,19 64,85 1,99 92,52 2,83 143,18 4,39 9,40
0,009478 0,01987 0,0113 0,01097

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.
1 Автоматизирана линия 167,50 0,36% 6,19 0,01 64,85 0,13 92,52 0,18 143,18 0,28 0,60

В 1-ца: 0,000607 0,00127 0,0007 0,0007

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.

1 Захранване на линия 94 1,64% 6,19 0,03 64,85 0,32 92,52 0,46 143,18 0,72 1,54
В 1-ца: 0,001548 0,00325 0,0019 0,00179

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.
1 При формоването 1 на 100 1 на 100 0,00 0,00 100,00 0,77 250,00 1,11 400,00 1,72 3,60

В 1-ца: 0 0,00772 0,0044 0,00429
0,012 0,032 0,018 0,018

Разпределение в 1-ца продукт Разпред 
брак в 
калкула
цията

Тесто Луксозен Селски НароденГ.   БРАК
Всичко 
брак на 
месец

% в 
тази 

калкула
ция

А Вънаграждение и 
осигуровки на:

Всичко 
трудови 

на 
месец

% в 
тази 

калкула
ция

Разпределение в 1-ца продукт Разпред
елени в 
калкула
цията

Тесто Луксозен Селски Народен

В 1-ца:

Б   АМОРТИЗАЦИИ

Всичко 
амортиз. 

на 
месец

Разпред
елени в 
калкула
цията

Тесто Луксозен Селски Народен

Всичко 
енергия 

на 
месец

% в 
тази 

калкула
ция

% в 
тази 

калкула
ция

Разпределение в 1-ца продукт

Всичко в ІІ-ри участък на 1-ца:

Принос на ІІ-ри участък "Формоване" в себестойността

Разпределение в 1-ца продукт Разпред
елени в 
калкула
цията

Тесто Луксозен Селски НароденВ   ЕЛ. ЕНЕРГИЯ
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Табл. № 20 

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.
1 Пламен Огнянов 575,00 2,18% 0,00 0,00 64,85 2,64 92,52 3,77 143,18 5,84 12,51

0 0,02644 0,0151 0,0146

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.

1 Ротационна електропещ 125,00 0,36% 0,00 0,00 64,85 0,09 92,52 0,14 143,18 0,21 0,45
В 1-ца: 0 0,00095 0,0005 0,00052

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.
1 Захранване на пещ 375 1,64% 0,00 0,00 64,85 1,30 92,52 1,85 143,18 2,87 6,14

В 1-ца: 0 0,01298 0,0074 0,00717
0,000 0,040 0,023 0,022Всичко в ІІІ-ти участък на 1-ца:

Разпределение в 1-ца продукт Разпред
елени в 
калкула
цията

Тесто Луксозен Селски НароденВ   ЕЛ. ЕНЕРГИЯ

Всичко 
енергия 

на 
месец

% в 
тази 

калкула
ция

Разпред
елени в 
калкула
цията

Тесто Луксозен Селски Народен

Народен

В 1-ца:

Б   АМОРТИЗАЦИИ

Всичко 
амортиз. 

на 
месец

% в 
тази 

калкула
ция

Разпределение в 1-ца продукт

Принос на ІІІ-ти участък "Изпичане" в себестойността

А
Вънаграждение и 
осигуровки на:

Всичко 
трудови 

на 
месец

% в 
тази 

калкула
ция

Разпределение в 1-ца продукт Разпред
елени в 
калкула
цията

Тесто Луксозен Селски

 
 

Табл. № 21 

А
№ Колич. Ст/ст Колич. Ст/ст Колич. Ст/ст Колич. Ст/ст
11 Хартиена опаковка 3,85 0,005 20 0,10 100 0,50 250,00 1,25 400,00 2,00 3,85

0,005 0,005 0,005 0,005

База Разпр. База Разпр. База Разпр. База Разпр.

1 Антон Томов 350,00 2,18% 6,19 0,15 64,85 1,61 92,52 2,30 143,18 3,55 7,61
0,007679 0,0161 0,0092 0,00888

0,013 0,021 0,014 0,014
0,36 лв 0,78 лв 0,45 лв 0,43 лв

Всичко в VІ-ти участък на 1-ца:
ВСИЧКО ПРОИЗВОДСТВЕНА СЕБЕСТОЙНОСТ

Материали ВСИЧКО Цена

В 1-ЦА:

Тесто Луксозен Селски Народен Всичко 
матер.

Селски Народен

В 1-ца:

Принос на ІV-ти участък "Опаковане" в себестойността

Б Вънаграждение и 
осигуровки на:

Всичко 
трудови 

на 
месец

% в 
тази 

калкула
ция

Разпределение в 1-ца продукт Разпред
елени в 
калкула
цията

Тесто Луксозен

 
 

4. Разпределяне издръжката на спомагателните дейности 
 

Ако се върнем към Табл. № 7 и № 8 от примера с „Трихлеб” ООД ще забеле-
жим, че предприятието разполага с агрегати и машини, които се нуждаят от ежед-
невна поддръжка, а също така и от периодични текущи и дори основни ремонти. 
Това предполага, че то има спомагателна дейност по поддръжката, разноските по 
която също се носят от предприятието. Най-лесно би било, заедно с разноските за 
счетоводно обслужване, разноските за телефони и разноските за Коледното тър-
жество да ги определим като „разноски за периода”.* Разноските по поддръжката на 
машините и оборудването, обаче са доста по-тясно свързани със себестойността на 
произвежданата продукция, доколкото без тяхното жертване производство на про-
дукт не би могло да се осъществява. Ето защо практиката е възприела те да се тре-
тират като „разноски по продукта” и да се разпределят по: 

 производствени участъци; 
 по видове продукти.  

                                                            

* След 90-те години доста наши предприятия възприеха този подход, вероятно поради 
силното изместване на интереса от управленската към финансовата отчетност. 
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По колко за всеки участък, за вид продукт и кога и как да се извърши разпре-
делението им, ще демонстрираме като продължим  

примера (4) от дейността на „Трихлеб” ООД. Нека си припомним, че в из-
пълнение на Заявка № 333 предприятието произвежда и продава 4 продукта (хляб 
тип „Луксозен”, „Селски” и „Народен” и тесто) в 4 производствени участъка 
(„Замесване”, „Формоване”, „Изпичане” и „Опаковане”). За обхванатия в примера 
калкулационен период (а това беше времето за изпълнение на една клиентска 
заявка) „Трихлеб”ООД има следните разноски за текущ ремонт и поддръжка: 

 

Табл. № 22 
НАИМЕНОВАНИЕ МЯРКА КОЛИЧЕСТВО РАЗЦЕНКА НА 1-ЦА СУМА

Възнаграждение на монтьора час 2,15 4,00 лв 9,00 лв

Осигуровки от работодател лв 22,50% 2,03 лв

Лагер на тестомесачка № 205 бр 1 25,00 лв 25,00 лв

Смазочни материали л 0,50 7,50 лв 3,75 лв

ВСИЧКО: 39,78 лв
 

Тъй като разноските по подменения лагер са пряко съотносими към процеса 
„Замесване”, то ще ги отнесем там. Доколкото в „Опаковачното” не се ползват и 
поддържат машини и оборудване, ще го изключим от разпределението. Така оста-
ва да извършим справедливо разпределение на 14.78 (39,78 – 25,00) лв между  учас-
тъците „Замесване”, „Формоване”, „Изпичане”. 

Една справедлива база за разпределение би могло да бъдат месечните 
експлоатационни часове, тъй като поддръжката е физически свързана с експло-
атацията на машините и оборудването. Така ако ползваме данните от Табл. № 8, 
бихме могли да извършим следното разпределение по участъци на разноските по 
спомагателната дейност „Поддръжка”: * 

Табл. № 23 

Ротационна електропещ Печене 150  4,67 лв
Тестомесачка АТМ – 150 Месене 175  30,45 лв
Автоматизирана линия Формоване 150  4,67 лв

Суми: 475,00 14,78 лв 39,78 лв

Разпределение 
по звенаАгрегат Звено Експл. ч. 

на месец

Разноски по 
подръжката за 
разпределение

 

Веднъж разпределени по участъци, разноските по поддръжката следва да 
бъдат справедливо разпределени и по продукти. Тук, достатъчно справедлива база 
може да бъдат обработените от агрегатите количества от всеки вид продукт, 
тъй като тези количества имат пряка връзка с експлоатационните часове. Раз-
пределението би изглеждало така: 

Табл. № 24 

Продукт
Произведени 
количества

Разпредел. на 
разноски за 

поддръжка "Месене"

Разпредел. на 
разноски за поддръжка 

"Формоване"

Разпредел. на 
разноски за 

поддръжка "Печене"
ВСИЧКО :

Всичко 
на 1-ца

Универс. тестена смес 20 0,79 лв 0,00 лв 0,00 лв 0,79 лв 0,04 лв

Хляб  "Луксозен" 100 3,95 лв 0,61 лв 0,61 лв 5,17 лв 0,05 лв

Хляб  "Селски" 250 9,88 лв 1,52 лв 1,52 лв 12,92 лв 0,05 лв

Хляб  "Народен" 400 15,82 лв 2,42 лв 2,42 лв 20,66 лв 0,05 лв

ВСИЧКО: 770 30,45 лв 4,67 лв 4,67 лв 39,78 лв  
                                                            

* За звено „Печене” ще е 14,78/475*150=4,67 лв., а за останалите две звена аналогично, но за 
„Замесване” ще се прибавят и 25 лв.за подменения лагер на агрегат Тестомесачка – АТМ150. 
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След това разпределение на разноските по издръжката на спомагателната 
дейност, производствената себестойност би се оказала (вж. Табл. № 22 и № 24): 

√ универсална тестена смес – 0,40 лв (0,36 + 0,04); 
√ хляб „Луксозен” – 0,83 лв (0,78 + 0,05); 
√ хляб „Селски” – 0,50 лв. (0,45 + 0,05); 
√ хляб „Народен” – 0,48 лв (0,43 + 0,05). 

Разпределението ще измени и приносите на отделните производствени зве-
на по формирането на производствената себестойност, а това вероятно би мо-
тивирало персонала в звената да търси резерви за снижаване на експлоатацион-
ните часове на оборудването и като следствие – снижаване на разноските по под-
дръжката. 

 
5. Сегментирано калкулиране 

 

Сегментирането е изследователска техника за разграничаване на части в 
цялото. За целта е необходим критерий. Ако той е достатъчно обективен, след при-
ложеното сегментиране няма да останат, или ще останат пренебрежими, незначи-
телни, неразграничимите по сегменти характеристики. 

Сегментираното калкулиране се прилага с цел разграничаването на приноса 
на отделни звена, дейности, стокови групи, пазари и т.н. за ефективността/неефек-
тивността на бизнеса. 

С цел демонстрация на сегментирането ще продължим с пример (5) от биз-
неса на „Трихлеб” ООД, което разполага със собствен хлебарски магазин. За да 
оцени ефективността на двата сегмента – „Търговия на едро” и „Търговия на 
дребно” Управителят на дружеството изисква воденето на разграничено (сегмен-
тирано) отчитане за двете дейности. Така за м. март 20___г.  са получени след-
ните данни:  

Табл. № 25 

№ ПОКАЗАТЕЛ МЯРКА Търговия на 
едро

Търговия на 
дребно

Общо за 
дружеството

1 Продадени количества в т.ч.:
                  хляб "Луксозен" бр 10 000 3 000 13 000
                  хляб "Селски" бр 15 000 5 000 20 000
                  хляб "Народен" бр 25 000 10 000 30 000
                  "Универсално тесто" бр 3 000 500 3 500

2 Цени:
                  хляб "Луксозен" лв 1,10 лв         1,15 лв
                  хляб "Селски" лв 0,75 лв         0,80 лв
                  хляб "Народен" лв 0,60 лв         0,65 лв
                  "Универсално тесто" лв 0,50 лв 0,55 лв

3 Производствена себестойност на 1-ца  
                  хляб "Луксозен" лв 0,780 лв
                  хляб "Селски" лв 0,448 лв
                  хляб "Народен" лв 0,433 лв
                  "Универсално тесто" лв 0,372 лв

4 Разходи по продажбите, в т.ч.  
        транспортни лв 525,00 лв 75,00 лв 600,00 лв
        наем магазин лв 0,00 лв 500,00 лв 500,00 лв
        за пласьор лв 623,00 лв 0,00 лв 623,00 лв
        за магазинер лв 0,00 лв 623,00 лв 623,00 лв

5 Административни, в т.ч.  
            счетоводно обслужване лв 125,00 лв
            мобилна телефония лв 68,00 лв

ДАННИ НА "Трихлеб" ООД за м. МАРТ
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Въз основа на тях може да бъде съставен следният сегментиран по дей-
ности отчет на предприятието за м. март: 

 
Табл. № 26 

№ ПОКАЗАТЕЛ Търговия на 
едро

Търговия на 
дребно

Общо за 
дружеството

1 Приходи от продажбите, в т.ч. 38 750,00  14 225,00  52 975,00   
                  хляб "Луксозен" 11 000,00  3 450,00    14 450,00   
                  хляб "Селски" 11 250,00  4 000,00    15 250,00   
                  хляб "Народен" 15 000,00  6 500,00    21 500,00   
                  "Универсално тесто" 1 500,00    275,00       1 775,00     

2 Стойност на продадената продукция, в т.ч. 26 462,60  9 097,16    35 559,75   
                  хляб "Луксозен" 7 800,55    2 340,16    10 140,71   
                  хляб "Селски" 6 716,05    2 238,68    8 954,73     
                  хляб "Народен" 10 831,33  4 332,53    15 163,86   
                  "Универсално тесто" 1 114,67    185,78       1 300,45     

3 Разходи по продажбите, в т.ч. 1 148,00    1 198,00    2 346,00     
        транспортни 525,00       75,00         600,00        
        наем магазин -              500,00       500,00        
        за пласьор 623,00       -             623,00        
        за магазинер -              623,00       623,00        

4 Административни, в т.ч. -              -              193,00        
    счетоводно обслужване (неразграничими) 125,00        
    мобилна телефония (неразграничими) 68,00          

5 Облагаем доход: 11 139,40  3 929,84    14 876,25   

Сегментиран по дейности отчет на "Трихлеб" ООД за м. МАРТ

 
 

Данните от този отчет могат да бъдат анализирани, например по модела 
Дюпон* и така да станат основание за изводи относно ефективността на сегментите. 

 
 
Заключение 

 

Тук демонстрираните практики не изявяват претенции на автора на този 
материал за постигане на най-обективно калкулиране, не само защото степенуване-
то на „обективно“ е нон сенс, а най-вече защото и тук са ползвани хипотези, и е 
прилаган избор измежду алтернативи. Представеното, обаче е една добра възмож-
ност да се ползват и доразвиват идеите на автора. 

 

                                                            

* Само като пример, Ефективност на база приходи от продажбите = Доход/Приходи*100, 
т.е. за Търговия на едро на „Трихлеб” ООД = 11 139,40/38 750*100 = 28,75%, а за Търговия 
на дребно на предприятието = 3 929,84/14 225*100 = 27,63%. 
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ATTITUDES, PARTICIPANTS’ SATISFACTION AND 

SUGGESTIONS FOR FUTURE EDITIONS  
 

Prof. Lina Anastassova, PhD 
Assist. Prof. Atanas Luizov, PhD  

Burgas Free University 
 

Abstract: The main purpose of the paper is to present the findings about the host 
population’s and participants’ attitudes and assessments with regard to the organisation 
and promotion of both editions of Burgas Festival “Include the city”. The paper’ 
introduction puts stress on the social and economic impact of festivals on the host cities 
and countries. The core content of the paper includes the collected and analysed data 
about the main tasks of both surveys as follows: to investigate the audience awareness 
about the festival; to investigate the overall satisfaction with the “Include the city” 
festival organisation and promotion; to investigate the visitors’ and active participants’ 
opinion about the festival benefits for the city image as a festival site.  
 

Key words: festival, participants’ attitudes, satisfaction and assessment of the festival 
activities.  
 

Един от най-старите видове туризъм в света е културният туризъм. Повече от 
180 милиона туристи годишно посещават други страни поради културни събития. 
По същество фестивалите са социални събития, където туристите идват по специал-
ни причини за празнуване [Falassi, A. 1987]. Голдблат [2002, pp.1-2] определя фести-
валните събития като „калейдоскоп от планирани културни, спортни, политически 
или бизнес причини: от мега събития като Олимпиади и Световни изложения до 
местни, общностни и др. фестивали. Съществуват и по-кратки определения за фес-
тивал, според които фестивалът е „организирана серия от специални събития и пър-
форманси, обикновено на едно място”1.  

Фестивалите имат голямо влияние върху културното и икономическо разви-
тие на страните [Raj, R. 2003; Monroe, J. 2006]. Икономическият ефект от фестивал-
ните събития е повишаване на приходите от туризма и намаляване нивото на безра-
ботица.  Наред с това фестивалите дават на местното население възможност да спо-
дели своята култура, да обмени опит и информация с посетители и участници. От 
друга страна фестивалите помагат на туристите да видят как живеят местните хора, 
                                                            

1 http://www.thefreedictionary.com/festival;  
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как празнуват празниците си, какви са традициите, обичаите, музиката им. В раз-
лични публикации се разглеждат възможностите за брандинг на дестинации чрез 
фестивални събития, което всъщност е маркетинговият ефект от фестивалните съ-
бития [Анастасова, Л., 2011]. 

В съвременните общества с пазарна икономика се отделят огромни ресурси 
от страна на членовете на обществото в преследване на добър живот като недели-
мите компоненти на този живот са удоволствието, различни хобита, пътувания, кул-
турни развлечения и др. Според  някои автори това е усещането за четвъртата ико-
номическа фаза на развитие минаваща отвъд днешната ни ангажираност с услуги и 
стигаща до фазата/ етапа, където преживяването става ядро на потребителските ак-
тивности [Erdly,M. & Kesterson-Townes, L. 2003]. Прегледът на литературата сочи, 
че в развитите страни съществуват множество изследвания относно нагласите и 
отношението на местното население и участниците в различни фестивали към орга-
низацията и провеждането им, както и относно влиянието им върху местните общ-
ности и населените места2.  

Имайки предвид важността на фестивалните събития и тяхното положително 
влияние в социален и икономически контекст, става ясно, че е необходимо да се из-
следват нагласите на местното население и посетителите, както и техните оценки и 
удовлетвореност, защото освен всичко друго тези проучвания  популяризират и са-
мото събитие, което допринася за известността на града домакин.    

 
1. Методика на двете изследвания на аудиторията на фестивала 
Основната цел и на двете изследвания  е да се събере, обработи и анализира 

достоверна първична  информация относно нагласите и оценките на гражданите и 
гостите на град Бургас за организацията на фестивала за съвременно изкуство   
„ВКЛЮЧИ ГРАДА”, проведен през м. 2012 и 2013 години.  

По същество това е маркетингово изследване, което цели да идентифицира 
степента на удовлетвореност и оценката на респондентите по въпроси, свързани с 
промотирането и организацията на самото събитие3. 

Обект на изследване, както и при първото изследване през 2012 година, са 
гражданите и гостите на град Бургас, посетили и/ или участвали в едно или повече 
събития от програмата на Фестивала. Очакваният обем на целевата съвкупност бе 
4000 посетителя.  Планираната извадка бе с обем 450 респондента. Изпълнената из-
вадка е по вид вероятностна – на основата на случаен подбор и обемът и е 415 рес-
пондента. През трите дни на набиране на първични данни бяха обхванати съответно 
90 респондента на 22 март,  163 на 23 март и 162 през последния фестивален ден – 
25 март. Информацията от изследването е представителна като се има предвид, че 
подборът на лицата е вероятностен, а от друга страна бяха обхванати всички места/ 
точки,  където се провеждат арт събития от програмата на Фестивала.  

                                                            

2 http://www.sustainabletourismonline.com/destinations-and-
communities/implementation/destination-development/destination-products-and-
experiences/events-festivals; http://www.sustainabletourismonline.com/39/events-festivals/host-
community-perceptions-of-the-impact-of-events-a-comparison-of-different-event-themes-in-urban-
and-regional-communities 
3 Задачите на двете изследвания са подробно описани в статията Анастасова, Л. Ат.Луизов, 
Брандинг на град чрез фестивални събития и изследване нагласите към фестивала „Включи 
града”- Бургас”, Годишник БСУ, 2012, с. 8 - 22 
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Според обобщените данни от настоящото изследване малко повече от 57%  
от посетителите са жени, a що се отнася до възрастта, най-голяма е групата на най-
младите, от 15 до 24 години – почти 61% като тя има и най-голям ръст спрямо 2012 го-
дина, втора по големина е възрастовата група е 25-34 – 26.1%, следователно почти 
87% от проучените лица посетители на културния фестивал са млади хора – до  
35 години. Средната възраст на посетителите е 27 години, а най-често срещаната – 
25 години. Изводът е, че като цяло при второто издание на фестивала се наблюдава 
известно подмладяване на посетителите на фестивала „Включи града”.  

Основният метод за събиране на първичната информация е „персонално ин-
тервю” т.е. „лице в лице”. Въпросникът съдържа предимно закрити въпроси и ня-
колко отворени за събиране на идеи и предложения. Обобщени са и предложения на 
граждани и гости на града събрани от анкетьорите чрез кратки неструктурирани 
интервюта. Във въпросника, използван през 2013 г. е добавена секция въпроси за 
сравнение между двете издания на Фестивала в две направления – събития и орга-
низация.  

 
2. Информираност и оценка на промоционните материали и канали  
 

2.1. Източници на информация за Фестивала 
При всяко културно събитие един от най-важните проблеми е постигане на 

висока степен на информираност на потенциалната аудитория чрез ефективно из-
ползване на възможностите на различните комуникационни канали.  

Според резултатите от настоящото изследване има значителна промяна във 
влиянието на отделните канали и по-точно драстично повишение на влиянието на 
Интернет сайта на фестивала – от 17.2% на 49.6%, което сочи голямо подобрение на 
функционалността и атрактивността на сайта. Подобно е положението и със сайта 
на Общината. В същото време се наблюдава спад във влиянието на устната инфор-
мация и информацията от познати и приятели – с около 3%, на рекламата по 
Интернет – с около 5%, както и на плакатите – със 7% за сметка на увеличението на 
влиянието и на други канали приблизително с 5%.    

 
Фиг. 1. Източници на информация за Фестивала 
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По отношение на това от къде се информират гражданите за събитията на 
фестивала се оказва, че най-използваният канал е Фестивалният уеб сайт и значе-
нието му е с почти двойно увеличение спрямо това през 2012 г. – 65.4% т.е. 2/3 от 
фестивалните посетители се информират за програмата от фестивалния сайт, на вто-
ро място по използване са два източника с еднакви дялове: информацията от позна-
ти и приятели, но с известно намаление – с 3% спрямо 2012 година, както и инфор-
мацията за програмата от плакати и листовки – 30.5%, което значи намаление от 
12%. На трето място по използване е уебсайтът на Общината – повече от 1/5 от 
посетителите използват този източник на информация като тук увеличението на из-
ползването е с 10%.    

Следователно изводът е, че намалява влиянието на традиционните информа-
ционни канали и в частност на плакатите и листовките за сметка на драстично уве-
личение на използването на каналите в Интернет среда.  

Анализът на поведението на гражданите по отношение на информиране за 
програмата на Фестивала в зависимост от възрастта не показва съществени разлики 
в поведението им. Най-младите, тези във възрастовата група до 24 години са и най-
честите посетители на уеб-страницата на Фествала, сайта на Община Бургас. Ин-
формацията в Интернет (сайт, профил във Фейсбук) се ползва по-рядко с увелича-
ване на възрастта на респондентите.   

Поведението на респондентите по отношение на предпочитания към канали 
за информиране относно програмата на фестивала не се различава съществено при 
лицата с различно образование. В рамките на отделните дни на подреждането по 
значение на отделните информационни канали изглежда по следния начин: при 
всичките  3 дни Фестивалният уеб сайт има най-голяма използваемост, на второ и 
трето място се редуват или Уебсайтът на Общината, „приятели и познати” или 
„плакати”. Прави впечатление, че използването на сайта на Общината бележи зна-
чителен ръст през третия ден спрямо първия – от 14.4% до 33.3% като същото се 
наблюдава и при използването на канала „плакати”– също от около 15% до 1/3 от 
посетителите.  

При провеждане на такова събитие е много важно мнението на посетителите 
дали информацията за него е била достатъчна, за да се направят изводи и се пред-
приемат мерки за промяна на обема на информацията. Обобщената информация от 
проведеното изследване показва значително подобрение на оценката на фестивал-
ните посетители относно това дали информацията е достатъчна – почти две трети от 
респондентите посочват отговора „напълно достатъчна” – 62.2 %, а общо 93.5% са 
на мнение, че е достатъчна като делът на тези, които са имали резерви е намалял от 
25% на 5.5%, което недвусмислено показва положителния ефект от анализа на 
резултатите и мерките предприети след първото изследване. Делът на тези, които 
посочват, че не са намерили информация е спаднал от 7% на 1%, което е пренебре-
жимо малко. 
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Фиг. 2. Удовлетвореност от предоставената информация  
за Фестивала 

 
 
Мнението на интервюираните лица относно показателя „достатъчност на 

информацията” не се различава съществено при различните социално професи-
онални групи, но все пак при двата положителни вида отговори преобладават слу-
жителите, докато в групата „не открих такава информация” преобладават студен-
тите – 50% от всички неудовлетворени. Оценките на този показател в зависимост от 
самоопределения от самите респонденти социален статус сочат, че напълно доволни 
и в голяма степен доволни от информацията за фестивала са предимно лицата със 
среден материален статус. Прави впечатление, че и в групата на тези, които не са 
открили такава информация най-голям е делът на лицата пак със среден статус, а на 
второ място тези, които са под средното ниво за страната.    

 
Данните за посещаемостта на сайта на Фестивала сочат интересни положи-

телни промени: за разлика от Фест'2012 година, когато 36% от посетителите на фес-
тивала не бяха наясно, че събитието има отделен сайт, през тази година делът на 
неосведомените по въпроса хора е намалял драстично – само 8.2% т.е. по-малко от 
1/10 не са знаели за сайта. Най-голям е делът на неосведомените във възрастова 
група до 19 години т.е. при учениците – 14.1%, следват 11.1% при възрастова група 
35-39 години. Освен това дялът на тези, които редовно се информират от фести-
валния сайт е нарастнал от около 1/5 на почти половината от респондентите 
т.е. двойно увеличение, което значи, че всеки втори посетител на Фестивала е бил 
редовен посетител на сайта. Преобладаващата част от тези хора са във въз-
растови групи 20-24 години (66.7%) и 25-29 години (52.9%). По отношение на пола 
не се наблюдават съществени разлики по този показател. 
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Фиг. 3. Удовлетвореност от сайта на Фестивала 

 
 
3. Запознатост с промоционалните материали и оценка  
Във въпросника на проучването за Фестивала имаше и въпроси: „Какви про-

порционални материали са виждали” и „Каква оценка им дават”. Според обобще-
ните данни наред с Фестивалния сайт най-запознати гражданите са с плакатите – 
94.6% от лицата, втори по популярност са брошурите – 91.2%, които са изместили 
листовките по познатост – 59,4%, които като дял дори са получили увеличение от 
миналата година, но имаме драстично нарастване на дяловете на плакати и бро-
шури, което променя общата картина. Нарастнал е дялът и на познатостта на 
Интернет рекламата. Изводът в случая е, че за следващо издание на Фестивала тряб-
ва да се продължи практиката с външната реклама – плакати, транспаранти и лис-
товки, които ако се разпространяват и съответно поставят на места с голям трафик, 
ще постигнат още по-голям ефект. Според данните респондентите са ползвали сред-
но по 3 източника на информация.  

 
Фиг. 4. Промоционални материали – познатост (%) 
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Според резултатите от изследването посетителите и участниците във фести-
валните събития дават високи оценки на всички промоционални средства и канали. 
Най-високи оценки са получили сайтът на фестивала – средна оценка 3.8, реклама 
по Интернет – 3.6 и плакатите – 3.5 (максималната оценка е 4), като с минимална 
разлика са оценени и брошурите – 3.3. Сравнителният анализ спрямо 2012 година 
сочи леко увеличение на оценките на всички промоционални материали и канали с 
0.2 до 0.4.  

 
Фиг. 5. Промоционални материали - оценка 

 
По отношение на оценките на промиционалните материали и канали в зави-

симост от пола на посетителите, не се наблюдават статистически значими разлики и 
по-точно разликите се движат в интервала от 0.2-0.3. Като цяло жените дават малко 
по-високи оценки от мъжете на плакатите, листовките и ТВ рекламата.  

По отношение на разликите в оценките при различните образователни групи 
прави впечатление, че плакатите са оценени най-високо от висшистите. Брошурите 
също са най-одобрени от лицата с висше образование, а сайтът на фестивала е одоб-
рен почти еднакво от всички „образователни” групи,  но най-високи оценки са даде-
ни от лицата с колежанско образование. Интернет и ТВ рекламата на фестивала са 
най-високо оценени от посетителите със средно и основно образование.  

 
Общият извод от обобщените оценки на промоционалните материали и 

канали е, че като цяло те са по-високи от резултатите през 2012 година, което 
показва по-висока удовлетвореност от начините, по които е рекламиран фестива-
ла и неговата програма.     

 
4. Посещаемост и оценки на събитията по време на трите дни  

на фестивала  
 

В секцията се представят обобщените резултати за посещаемостта и оцен-
ките, които респондентите дават за посетените от тях събития. Те са групирани по 
дни на провеждане. За оценка на събитията е използвана 4-степенна ординална 
скала – 1(задоволителен), 2 (добър), 3 (много добър) и 4 (отличен). 
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В първия ден от програмата на Фестивала са включени 39 събития – уъркшо-
пове, изложби, пърформанси, с начален час 10.00 ч. и завършващи след 21.00 ч. 
Средно един респондент е посетил 7 събития. С най-висока посещаемост е бил кон-
цертът Рок v.01 – 37.6%. Над 1/4 от респондентите са посетили 3-D рисунки на 
асфалт, Кинетични инсталации, Едисон, Стрелбище (виж Табл. 2). Средните оценки 
на отделните събития са сравнително високи. При повечето те са над 3,5, което 
предполага че най-често даваната оценка е 4 (отличен). С най-ниска средна оценка е 
уъркшопа по журналистика и артинсталцията „15 минути”. През втория фестивален 
ден са проведени 61 събития. Средният брой посетени изложби, пърформанси и др. 
събития от един респондент е 10. Над половината от респондентите са видели 3-D 
рисунки на асфалт и пърформанса Динозаври. Всеки четвърти е посетил някоя от 
артинсталациите, както и концертите „Трио Понтика” и Рок v2.0. Късометражните 
филми имат аудитория средно над 10% от анкетираните, а театралната постановка 
„Човекоядката” е привлякла интереса на 41% от респондентите. Сравнително по-
малка е посещаемостта при уъркшоповете – под 10%. Средните оценки остават ви-
соки и през този ден. Много от събитията са получили максималната оценка – 4. 
Сред тях са повечето от работилниците – моден дизайн, „Да си направим движе-
нието”, „Татуси с къна” и др. Някои от артисталациите имат по-ниски средни оцен-
ки от посетителите в сравнение с предния ден, но все пак средните оценки остават 
на 2,5.  

В последния ден на Фестивала са застъпени 54 събития, а средно един 
респондент е посетил 7 от тях. Проектът „Филмова музика в светлини” е най-често 
посещаваното събитие – почти половината от респондентите. При последния ден от 
изданието на Фестивала могат да се отчетат множество събития, които получават 
най-високата оценка, т.е. са били изключително интересни за респондентите. Сред 
тези събития са: „Включи обектива”, „Кацнала поезия”, „Еко работилница”, „Бургас 
през март” и т.н. Другите средни оценки се движат в диапазона от 2.2 до 3.8, което 
също показва висока степен на удовлетвореност. 

Според резултатите от изследването почти половината от респондентите – 
46% имат „фестивален опит”. Този дял напълно съвпада и с получения резултат при 
изследването, проведено през 2012 година. Могат да се откроят няколко основни 
фестивала, които се посещават от рспондентите. Това са: „Spirit of Burgas”, 
„Фестивалът на пясъчните фигури” и „София филм фест на брега”. Фестивалите, 
които се провеждат в други градове и са посещавани от респондентите са предимно 
с музикална насоченост – рок-феста в Каварна, София рок фест. Под 5% са тези, 
които са посетили фестивал, проведен в чужбина. Основно това са Октобер фест и 
Open Air – Амстердам. 

 
4.1. Посещение на Фестивала „Включи града”  – сравнителни оценки за 

двете издания  
 

Над ¼ (26.8%) от настоящите посетители на Фестивала са посетили по-голя-
мата част от събитията, проведени през 2012 г. Като се добавят и тези, които са 
посетили само някои от тях, то може да се каже, че Фестивалът има една „лоялна” 
аудитория от 51%, която си е изградил за тези две години.  
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Фиг. 6. Посещаемост на събитията 

 
В сравнителен план тези, които намират организацията на настоящото изда-

ние като по-добра в сравнение с 2012 година, са 50% от посетилите и двете издания 
на Фестивала. За 1/3 организация е на същото равнище, докато само 7% считат, че 
тя е по-лоша.  

Близо 2/3 (63%) заявяват, че настоящият фестивал им е представил по-инте-
ресни и разнообразни събития. Дялът на „недоволните”, които считат, че подборът 
на артисти е бил по-лош в сравнение с 2012 г., е само 7% от респондентите, посе-
тили и двете издания. 

 
4.2. Оценки на организацията на Фестивала по отделни показатели 
Удовлетвореността на посетителите от организацията е оценена общо и по 

отделни показатели. За оценка е използвана 4-степенна ординална скала – 1 (задово-
лителен), 2 (добър), 3 (много добър) и 4 (отличен). Анализът на резултатите относно 
оценката на общата организация на фестивала и оценките по отделните показатели 
показва като цяло повишение спрямо оценките на удовлетвореността от органи-
зацията на фестивала през 2012 година като цяло и по различните показатели, а 
именно: 

 Общата удовлетвореност има повишение на средната оценка от 2.9 на 
3.4,  а и всички показатели бележат ръст в оценките, което сочи като цяло 
по-добра организация и провеждане на събитието;  

 Интервалът,  в който варират средните оценки е от 2.9 до 3.7, което е 
значително по-добре от резултатите през 2012 година; 

 Най-висока оценка има показателят „Възможност за участие” – 3.7, 
което показва, че фестивалът е изпълнил успешно и още по-добре през вто-
рата година основната си мисия: Да насърчи различните социални и възрас-
тови групи за участие във фестивалните уъркшопове, концертите и др. съби-
тия,  а не да са само пасивни зрители. 

 Най-голямо повишение на удовлетвореността на посетители и участници бе-
лежат показателите „Информация за фестивала” – от 2.6 през 2012 година на 
3.3 и „Информация за местата на провеждане на фестивала” – от 2.6 на 3.3;  

 На второ място по ръст на удовлетвореността на посетители и участници са 
показателите „достъп на хора в неравностойно положение” – от 3.1. на 3.6, но 
също така по-висока удовлетвореност се констатира и при показателя „Пред-
варителна разгласа” – от 2.3 до 2.9 т.е. повишение с с 0.6, макар, че това е 
показателят с най-ниска средна оценка – 2.3; 
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 Наблюдава се повишение на оценките, макар и по-малко и при показателите 
„възможност за участие”  – от 3.4 на 3.7 и „Подбор на сегментите” – от 3.3 
на 3.5.  

 Анализът на средните оценки в зависимост от пола на посетителите сочи, че 
по повечето показатели жените имат по-високи средни оценки, докато по 
показателите „Възможност за участие” – 3.73 и „Места за провеждане” 
оценките на мъжете е по-високи от тези на жените – 3.61.   
 

Табл. 1. Оценки за организацията по показатели  

Средна 
оценка* Мода** 

Показател 
2012 2013 2012 2013 

Обща организация 2,9 3,4 3 4 
Изпълнители/артисти 3,5 3,4 4 4 
Места на провеждане 3,5 3,6 4 4 
Време на провеждане 3,3 3,3 4 4 
Достъп на хора в неравностойно положение 3,1 3,6 4 4 
Предварителна разгласа 2,3 2,9 2 3 
Информация за Фестивала 2,6 3,3 3 4 
Информация на местата за провеждане 2,6 3,3 3 4 
Сегменти 3,3 3,5 3 4 
Възможност за участие 3,4 3,7 4 4 
Обща оценка 3,3 3,5 3 4 
* средна аритметична претеглена оценка. Стойностите са в интервала от 1 (задоволи-
телен) до 4 (отличен)   
** мода – средна величина, показваща най-често срещаната оценка 

 
По-детайлният анализ на дяловете на отделните оценки показва следната кар-

тина: За разлика от Фестивал 2012, когато най-голям беше дялът на много добрите 
оценки, при издание 2013 година най-голям е дялът на отличните оценки при 
почти всички показатели – при показателя „обща организация” той е скочил от 
29.8% на 48.2%, много добрите оценки по същия показател също имат малко зави-
шение – от 41% на 42.1%. Наред с това при това изследване няма посочени „лоши” 
оценки, което е един положителен атестат, че дори и най-критичните посетители са 
оценили подобаващо организация и са посочили оценки от задоволителна нагоре. 

Що се отнася до по-подробна информация за дяловете на оценките по различ-
ните показатели, според данните най-големи дялове при отличните оценки имат 
показателите „Възможност за участие” – 74.5%  т.е. ¾ от лицата са дали отлична 
оценка – при 57.3% през 2012 година, „Достъп на хора в неравностойно положе-
ние” – 70.0%, „Места на провеждане” – 66. 6% и „Време на провеждане” – 56.8%.  
По отношение на много добрите оценки най-големи дялове отбелязват показателите 
„Предварителна нагласа” – 47.5% и „Обща организация” – 42.1%.  
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Фиг. 7. Оценки на организацията по показатели –  
относителни дялове 

 
 

Най-голям дял на по-ниските оценки, а именно задоволителна са събрали 
само два показателя  „Предварителна разгласа” – 10.3% и „Време на провеждане” – 
5.4%. Задоволителните оценки по всички други показатели са пренебрежимо малки – 
под 2%.  

 
5. Основни изводи за двете издания на фестивала и насоки за 
подобряване на организацията и промотирането му  

Изследването показа, че като цяло посетителите и участниците във Фести-
вала са предимно млади хора – около 86.9% са лица до 35 години, които в голямата 
си част са представители на средния подоходен слой. Типичният профил на посети-
телите и участниците във Фестивала е на младо момиче/ жена от възрастова 
група 16-35 години, най-често с висше или средно образование, несемейна – най-чес-
то служител или работник и много по-рядко представител на свободните профе-
сии. Вторият по-големина профил е на мъж от 25-35 години със средно или висше 
образование и най-често служител и по-рядко на някаква ръководна длъжност.  

 
1. Влияние на информационните източници за популяризиране на 

Фестивала „Включи града” 
Според резултатите от настоящото изследване има значителна промяна във 

влиянието на отделните канали и по- точно драстично повишение на влиянието на 
Интернет сайта на фестивала – от 17.2% на 49.6%, което сочи голямо подобре-
ние на функционалността и атрактивността на сайта. Подобно е положението и със 
сайта на Общината. В същото време е намаляло влиянието на информацията от ре-
ферентната среда.  
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За да се повиши посещаемостта на Фестивала от малцинствени групи е необ-
ходимо при бъдещи издания на събитието да се подобри разгласата за него сред 
тези общности.  

 
Препоръки относно Интернет рекламата за популяризиране на бъдещо 

издание на фестивала:   
 

Тъй като изследването показа, че над 85% от посетителите на Фестивала са 
от местните хора, очевидно е необходимо да се постигне по-голяма известност сред 
потенциалните гости и посетители на града. По тази причина именно възможнос-
тите и каналите на Интернет могат да бъдат ефективни в това отношение, ако се 
предвиди и намери финансиране за ново издание на Фестивала „Включи града”:  

 Информация за фестивала може да се пусне отново в различни сайтове, 
които публикуват безплатни обяви и новини и които са свързани с фести-
вали, със събития за свободното време, почивки и др. – например 
http://www.artisti.bg/festivals.php, 
http://theatre.art.bg/novina.php?news_id=999, http://pochivka.com и др.  

 Пускане на контекстна реклама на клик (PPC) в мрежата от сайтове на 
най-голямата дигитална медия в България – Нетинфо: www.abv.bg, 
Vbox7, Gbg.bg, vesti.bg, Mobile.bg и др.   

 Тъй като според резултатите за демографския профил на посетителите и 
участниците във Фестивала около 87% от тях сана възраст до 35 години, 
ще бъде добре за следващи издания да се пусне реклама в Интернет с 
таргетни групи от по-висок възрастов интервал – между 35 и 50 години.    

И при второто издание на Фестивала най-използваният канал е Фестивалният 
уеб сайт,  но значението му е с почти двойно увеличение спрямо това през 2012 – 
65.4% т.е. 2/3 от фестивалните посетители се информират за програмата от фести-
валния сайт. Общият извод е, че намалява влиянието на традиционните информа-
ционни канали и в частност – на плакатите и листовките за сметка на драстично 
увеличение на използването на каналите в Интернет среда, което показва, че в бъде-
ще трябва да се разчита предимно на тези канали вкл. и на социалните мрежи, както 
и на печатните рекламни материали. 

Проведеното изследване показва значително подобрение на оценката на фес-
тивалните посетители относно това дали информацията е достатъчна- почти две 
трети от респондентите посочват отговора „напълно достатъчна” – 62.2 %, а общо 
93.5% са на мнение, че е „достатъчна или напълно достатъчна”.  

 
2. Оценка на общата организация и провеждане на събитието 
Резултатите относно оценката на общата организация на фестивала и оцен-

ките по отделните показатели показват най-общо повишение спрямо оценките на 
удовлетвореността от организацията на фестивала през 2012 година като цяло и 
по различните показатели. Общата удовлетвореност има повишение на средната 
оценка от 2.9 на 3.4, а и всички показатели бележат ръст в оценките, което сочи като 
цяло по-добра организация и реализация на събитието спрямо 2012 година; 

Ако продължи традицията за провеждане на такъв фестивал, може да се по-
мисли за промяна на периода на събитието малко по-късно – в началото на май, 
тъй като има забележки за периода, а и биха се повишили шансовете за по-висока 
посещаемост от страна на гости и туристи в града.  
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Посещаемостта на отделните събития е сравнително висока. При повечето 
от събитията тя е над 10% от всички посетители, а при някои обхваща и над полови-
ната.  

Оценките, които респондентите дават както за отделните арт-събития, 
така и за организацията са високи. В преобладаващата си част те са много добри и 
отлични. Анализът на данните сочи положително развитие на общата удовлетво-
реност, която нараства от първия до третия ден: от 22.2% през 34.4% до 42.0%,   
което е признак за подобряване на координацията между организатори и добровол-
ци. Дялът на напълно удовлетворените е нарастнал спрямо предната година с 12% 
за сметка на групата на удовлетворените, като в същото време е намалял и относи-
телният дял на неудовлетворените.  

Относно приноса на Фестивала за утвърждаване на положителния имидж на 
града, проучването показва разнообразие от изразени мнения, но преобладаващата 
част от тях са, че фестивалът допринася в благоприятна посока, защото прави 
реклама на Бургас като фестивален и интересен град с богата културна програма, 
че дава възможност за нови социални контакти и допринася за създаване на 
културни традиции. Би било добре, ако традицията на този фестивал продължи, тъй 
като той има благородна и обединяваща мисия.  
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Under modern conditions of organizational development the level of independence 
and reliability of a company is growing considerably. The organization itself is 
responsible for creation of resources that provide possibilities for its development and for 
satisfaction of the collective’s and individual employee’s needs. Therefore major part of 
the decisions made fall under the organization’s competence. 

In the end of the 20th century there were some changes in the general paradigm of 
management of the organizational operation. The personnel is now considered as a major 
resource of the company that determines its present and future success. During this period, 
more attention is paid to strategic issues of the organization’s activity management. For 
instance, a theory of human resources management emerged, replacing concepts that 
treated personnel as a costly resources, which should be constantly cleaned and reduced. 
According to new science, manpower is a major resource that requires competent 
management, creation of facilities for its development and investment of funds.  

The process of this theory’s realization has proven that organizational changes and 
progressive development of the company depends on the efficient use of human resources 
and on the level of liberation of the employees’ creative potential. However, in reality, 
human resources management is still viewed as a purely functional area and is weakly 
related to major activity. Employees of the human resources departments are not familiar 
with development strategy of the organization and are not able to build a system of 
personnel management, which provides realization of this strategy, while existing 
methods of human resources management fall behind the mission of the organization, 
hinder employees growth and limit their contribution to the achievement of organizational 
goals. 

Strategic management is based on strategic goals of the organization and assumes 
that its key perspective positions are defined depending on the priority of the tasks. The 
organizational strategy includes the course for constant quality improvement taken by the 
top management, and by its chief executive in the first place. 

 

The term “strategic management” itself was introduced in the 1960s-1970s for the 
purposes of differentiation of the current production management and top level 
management. 

I. Ansoff, P. Drucker, H. Mintzberg and M. Porter made a great contribution to the 
forming of strategic management methodology. 
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Traditionally the strategy was understood as one of the processes of organizational 
management with the following algorithm: 

- during its development, strategy goes through two stages (elaboration and realization); 
- strategy consists of multiple decisions, including analysis of the resources and 

forming of general tasks with options for their possible accomplishment without 
taking into account limitations that occur at the realization stage; 

-  strategy is mainly related to an external area of organization’s activity (state, 
marketing of production, competition), not to an internal activity (organizational 
culture, personnel expectations, structure). 

I. Ansoff defines strategy as a set of rules for decision making that guide the 
organization in its activity and suggests to consider four groups of these rules: 

-  rules that are used to assess results of the firm's activity in present and future. 
Qualitative part of the criteria is a goal, and quantitative is a task. 

-  rules that define firm's interaction with external environment. This set or rules is 
called business strategy; 

-  rules that define relations and procedures inside an organization (organizational 
concept); 

-  rules that direct company's everyday activity (general operations methods). 
A new approach to the «strategy» term, emerging in the end of the 1980s, did not 

cancel previous criteria, but emphasized some aspects: 
-  all components (development and realization) are equally important, since some 

little predictable factors might arise, causing considerable changes in results; 
-  strategy is also related to internal factors of organizational activity: human 

resources with their own strategic status have rather strong influence on the 
realization of the chosen strategy; 

-  strategy is a process that reflects administrative philosophy of the company’s 
management. 

Nowadays, the term of “strategic management” has new definition. It is understood 
as management built upon human potential as a basis of the organization, that focuses its 
production activity at the requirements of the consumer, that has flexible regulation and 
makes timely changes in its coordination, accepting challenges of the environment that 
enable the organization to achieve competitive advantage. All of these factors help the 
company to survive and reach its goals in the long-term perspective. 

Specialists of strategic management define strategy as a unified, integrated and 
clear plan which is generated in a way that allows organization to be sure in achievement 
of its goals. In their opinion, strategy is an expression of the organization’s mission, 
intentions and goals, policy, programme and realization methods. 

A. T. Zub describes strategy as a generalized model of actions that are required for 
the achievement of long-term goals by means of coordination and relocation of the 
company’s resources. The strategy in its substance is a set of rules for decision making 
that direct the activity of the company. 

Strategy is a long term and qualitatively defined direction for the company’s 
development, related to the area, means and forms of interrelations system that exists 
within a company. It is also connected to the environmental status of the organization. All 
of the above stated, lead the organization to its goals. Strategy of the organization is a 
general actions plan, which determines priorities of the strategic objectives, resources and 
order of steps to take for the achievement of strategic targets. 
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Therefore, we can consider the process of strategic management as follows 
(Exhibit 1): 

 

Exhibit 1 – Process of strategic management 
 

 
 

Suggesting to use experience of the Western countries in strategic management, J. 
Burnett, recommends using the following sequence of actions: 

1) Setting out strategic goals of the organization. It requires working out a 
structure of organizational goals, formulation of personal characteristics of the 
leading managers, forming of social objectives such as providing safety and 
preserving the environment. 

2) Defining distinctive competence of an enterprise, i.e. its most crucial resource 
that represents face of the company, its strength, that provides competitive 
advantage and consists of a sum of its employees’ skills. 

3) Strategic analysis of external environment of the organization in order to find 
favorable opportunities on one hand, and risks that arise from its competitors as 
a result of certain social reasons or government regulation, on the other. 

4) Stating strategic decision in regard to proper use of favorable opportunities or 
possibilities to resist negative factors. This action assumes detailed planning for 
organizational structure, informational system, executive system of evaluation 
and explaining of a compensation plan to its employees. 

5) Strategy evaluation: correspondence of the suggestions with the environment, 
whether they provide synergy (total result exceeds the sum of particular effects) 
and whether they can be accomplished. 
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The distinction between recommendations of J. Burnett and the renewed concept of 
strategic management is that he emphasizes practical aspects of performance in other 
management systems and shows the way of adaptation for the innovative experience of 
strategic management. 

The conducted analysis proves importance of the strategy for managerial activity. 
The strategy implies the organization to choose methods for development, competition 
and for operating in market environment. Strategy development involves making choices 
of optimum goals and means of their achievement that will provide organizational and 
economic stability of an institution that offers educational services. 

In the process of strategy making much attention should be paid to defining and 
developing core competence, i.e. to the set of interrelated resources and internal 
possibilities that provide its strategic competitiveness and achievement of stable 
competitive advantage. 

Making general and functional set of organizational strategies not only forms 
strategic planning system, but also develops strategic thinking of the company’s 
specialists and leaders, which is understood as a coordinated approach to long-term 
organizational perspectives and tactical decision making. Involvement of more people to 
strategy forming creates a corresponding organizational culture. 

Russian scientist S.Y. Trapitsyn defines strategy using key terms from the so called 
“wheel of term” (Exhibit 2): 

 
Exhibit 2. Wheel of Terms 

 

STRATEGY
is: 

Concept of success 

Obligation to  
   act in a certain 
                     way 

Set of planned actions 
and reactions to 
contingencies 

            Combination of 
         major goals and 
means of their achievement 

Direction for development  
     in a certain period  
             of time 

All-inclusive 
development plan

 
 

The strategy, being an all-inclusive general plan, provides mission realization and 
goals achievement, unites all organizational parts into one, comprises all major 
subsystems, ensures compatibility of all organizational plans. Thus, we have answers to 
key questions: 

What is organization today? 
What we expect our organization to be tomorrow? 
What are our goals, products and consumers? 
What do we need to do to achieve goals set? 
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The major principle of strategy realization for an educational organization is to use 
new capabilities, opportunities in the surrounding reality taking into account improvement 
and development of corporate culture. 

Innovative breakthroughs that occur during strategy realization are described as 
revolutionary and evolutionary and provide constant growth as a result of consecutive 
alternation. The constituents of revolutionary breakthrough: development of radically new 
technologies and products (services); creation of radically new business models. The 
components of evolutionary breakthrough: processes optimization, quality improvement, 
enhancement of products and services, organizational and cultural renovation. 

According to G.S. Minzhaeva, Kazakhstan's scientist in the field of quality 
management, the strategy can include formulation of the mission, major goals, future 
vision, objectives and tasks of the educational organization with their projection to certain 
departments and events. 

As stated by a number of leading specialists, the following strategic actions give 
optimum results: 

-  active investing into scientific research and experimental works in order to 
become a leader in technologies and know-how; 

-  developing ability to respond promptly to the actions of the competitors and to 
the anticipated changes in the educational field; 

-  strategy of partnership with other organizations in the educational field and 
sector. At the time of enhancement of competitive position it is better to lean on 
only on internal resources of the company, but also on cooperation with other 
organizations for strengthening each other’s positions and for joint use of 
common resources in order to reach quality and effectiveness; 

-  keeping attractive image of the organization’s services for differentiating it 
from similar services. Hence, in order to compete successfully the company 
needs to sustain consumers’ interest to its services by renewing and adapting it 
to the changes taking place. 

According to S.D. Neverkovich the essence of any strategy is reflected by the 
“basic strategy square” (Exhibit 3), which describes its primary parts: firstly, strategy is 
time management, secondly – control of circumstances, thirdly – human resources 
management and fourthly – resources management of the organization. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Exhibit 3 – Basic Strategy Square 
 

These parts are called basic since they are fundamental for all general steps, 
aspects and actions that are taken in the process of formation, development and realization 
of the strategy. Each component is considered in connection to other parts, not 
independently. 

 People Resources   

Time  Circumstances   
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The first constituent is time. Skills of time management is mastership that has 
considerable influence on the result. Time in its obvious and implicit forms exists in all 
key strategic principles, decisions and programmes. 

The second constituent – circumstances. Strategy is art of circumstances recognition 
and control. Circumstances (condition) imply strategic status of the company and its 
changes, in the first place. The key aspect is the environmental change. 

The third component is people. Human resources management is beyond the scope 
of only staff policy and personnel motivation, though these elements are also represented 
and considered. The central idea is studying, understanding and using qualities of the 
individual (regarding human psychology) and of the group of people (mass psychology). 

The fourth constituent is resources (financial, physical, labor, natural). The term 
“resources” means material that is consumed in the process of organizational activity, 
which results in a final product. 

This approach confirms the thesis that strategic management is based on human 
potential, which is a foundation of the company. Strategic management directs production 
activity in accordance with the consumer needs, conducts flexible control and makes 
timely changes in the organization that meet the challenges of the environment and help 
gaining competitive advantage. 

The described above result can be reached through a mission of the organization 
that is properly defined and realized. Under this approach the mission determines viability 
of the organization’s creation and existence, and the characteristics that make the 
company unique. The mission shows what exactly the company is going to realize, 
represent to the society, its shareholders and employees. In general, the form of the 
mission’s expression is its articles of association or other similar documents that state 
organization’s activity objectives and bring its ideas to the information of its employees. 

Mission is a brief concept of the organization’s target-setting made for a long-term 
period of time(description of terms, strategic goal and methods for its achievement); it 
expresses the philosophy and sense of existence of the company and includes: 

-  proclamation of values and beliefs; 
-  needs it is going to satisfy; 
-  the market of the organization's localization; 
-  ways of entrance to its market. 

 
The mission of the organization covers the following issues: 

 
Why does our organization exist? 
Who we are? 
Where are we? 
What is our distinctiveness? 
What is the sense of our existence? 
 

What is our major function? 
What is our main final goal? 
Who do we exist and work for? 
What is the main need we satisfy?   
What do we guarantee and how?  

What liabilities and ways of quality assurance for the produced goods and services do we 
provide? 

 
The mission’s properties are as follows: 
• it usually gives detailed description of the organization’s status, declares its 

principles, announcements and commitments of the company’s top 
management, and defines major characteristics of the organization; 
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• it should not depend on the current state of the organization, on the forms and 
methods of its work. In general it expresses company’s aspiration to the future, 
showing where the efforts will be made and what values will have higher priority; 

• a mission should not refer gaining profit as its main objective, even if profit is 
a determining factor in the company's functioning. Profit as a mission 
considerably limits the range of ways and directions for development taken by 
the organization. This could lead to ineffective work; 

• the central aspect of the mission is an answer to the question: What is the 
principal goal of the organization? 

The mission is formed by top management, which is fully responsible for its 
implementation by means of setting and realization of the organizational targets. 

Therefore, strategic management provides the organization with instruments for 
coordination and integration of the operations that can be often diversified and 
geographically dispersed. It also provides methods for forecasting and adaptation to 
changes in the external environment, mechanism for making required links between 
formulation and realization of the strategy. 

The strategy can be viewed as an integrated set of actions, undertaken by the 
company in order to achieve its goals taking into account its resource potential, as well as 
factors and restrictions of the environment. Strategy represents a unified plan that puts 
together all segments of the organization and different aspects of its activity. Moreover, 
all components of the strategy have to be interrelated and compatible with each other. 

However, we should bear in mind that existence of the strategy does not 
automatically imply actual presence of strategic management since the process of planning 
is much more important than a written plan itself. Strategic management is mastery that 
assumes and forms strategic thinking that requires creative, constant and flexible approach. 
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Abstract: One of the practical instruments for matching the macro policy documents as 
regional/municipal plans and strategies to the business needs of the local SMEs is the 
regional/community investment profile. In practical terms and in different types such 
profiles were developed or are in stage of finalisation in few Bulgarian border 
municipalities at the Bulgarian –Romania border and the Bulgarian – Serbia areas. The 
combinations between the success of the investment profiles themselves and the subsidies 
for the investments and the utilization of certain infrastructure among the SMEs will 
throw additional light on the approaches in which the national and the regional strategies 
will be translated at the micro-economic level. 
 

Key words: Investments profile, Border area municipalities, Small and medium-sized 
enterprises isolation, Promotion of local areas resources, Regional employment issues. 
 
 

Introduction 
 
The business activities, investments attraction and specifically the capacities of the 

small and medium-sized enterprises (SMEs) for overcoming their local isolation in the 
European border regions was quite in the focus in the last 50 years for the business 
analysts/scientists and policy makers. The efforts proved to be highly advantageous in the 
frames of the European Union and are a big challenge for the countries in transition both 
newly members and candidates. One of the practical instruments for matching the macro 
policy documents as regional/municipal plans and strategies to the business needs of the 
local SMEs is the regional/community investment profile. In practical terms and in 
different types such profiles were developed or are in stage of finalisation in few 
Bulgarian border municipalities at the Bulgarian – Romania border and the Bulgarian – 
Serbia1 areas. 

If with the bigger enterprises and infrastructure projects separate instruments were 
elaborated, with the SMEs one of the economy scale and marketing effective platforms 
proved to be exactly the municipal investments profiles. The profiles were in full version 
with a portfolio for optional sectors investments projects and in shorter versions – both 
ready for use like folders/ business references/ press releases/ business support databases. 

These cases for investments profiles developed for border municipalities are in the 
objective of the paper. 

Its subject is to examine the needs for provision of targeted information for the 
local human, business and natural resources, the effect of these regional profiles for 
overcoming the isolation of the local SMEs and the investments and innovative activities 

                                                            

1 The author is analyst and SMEs consultant for the development of Investment profile of two of the 
North-West Bulgaria (to the Serbian border) municipalities – Chiprovci and Belogradchik. 
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highly targeted in the investment profiles. On the basis of the identified SMEs and 
employment needs the specification of this instrument, and the accompanying appropriate 
measures and technical assistance both for developing and then for communicating the 
investment profile are searched and demonstrated. 

The problems both with the access to the assistance and the resources assuring for 
the measures and with the quality of the experts and the applicability of the managerial 
know-how are regarded. The combinations between the success of the investment profiles 
themselves and the subsidies for the investments and the utilization of certain 
infrastructure among the SMEs will throw additional light on the approaches in which the 
national and the regional strategies will be translated at the micro-economic level. 

 
Specifics in the economic development of the border areas and the advantages 

and disadvantages of the SMEs  
 
The most important obstacles in the relationship between the border regions in 

Europe are considered to be the continuing relatively weak level of cross-border contacts.  
Often the common culture and language offer possibilities for joint initiatives and 
cooperative projects. Cross-border cooperation functions are increasingly being delegated 
to regional and local partners. Shared interests are found in the areas of environmental 
protection and better use of maritime potential (e.g. for tourism). The common language 
and culture may provide also a good base for real cross-border cooperation. 

In cross-border cooperation in Europe, four majour types of regions can be 
distinguished: 

• Border regions within the European Union, regions whose per capita GDP is less 
than 75% of the Community average, and located on the internal or external 
borders of the European Union (EU); 

• Border regions within the EU with a more developed economy but facing special 
problems; 

• Border regions on the borders of candidate countries and on the new future 
external borders of the EU; 

• Border regions on maritime borders. 
One of the criteria for outlining the specifics of such a region is the degree of 

homogeneity of the cross-border region. Some border areas are characterised by a 
common identity or regional consciousness where cross border cooperation occurs as a 
natural process (example with Italy/Slovenia). Other border regions lack this type of 
shared identity for historical, cultural or economic reasons (e.g. parts of the 
Spanish/Portuguese border, Greece's borders with the Balkans) and/or for geographic 
/physical reasons such as the sea or a mountain range. 

If referring to the level of development and support status of the border region 
under the EU's structural policies there is an order of preference for eligibility for support: 
from the least-developed regions in the EU to somewhat more developed, primarily in the 
core regions, to the most developed regions without Structure Funds status, likewise 
mostly in core regions of the EU. 

Another line of division is according to the position on the EU borders. Then we 
can speak of border regions on the EU's internal borders and those on the new internal and 
external borders which are either on the periphery and less developed (e.g. 
Greece/Balkans, Germany/Poland and Germany/Czech Republic, Austria/Hungary) or in 
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Europe's more-developed areas (e.g. Italy/Switzerland, Austria/Italy, Scandinavia, 
Germany/Switzerland, etc.). 

According to the natural geographic features such as mountain borders (Alps, 
Pyrenees, Scandinavia) and maritime borders we may consider various combinations of 
these and other factors creating a multitude of types and varieties of border and cross-
border regions in Europe. For our region – the Balkans: the old EU member Greece, the 
two new members Bulgaria and Romania, the upcoming Croatia and the future members 
from the Western Balkans and Turkey most interesting is the grouping of border regions 
according the level of development with respect to classification under European 
structural policy, coupled with their position on the internal/external borders of the EU 
and on land/maritime borders. 

Land border regions which are generally regarded as "less advanced" tend to 
correspond to those classified under the EU's structural policies. Up to now, these have 
mostly included the least developed rural regions, also characterised by a peripheral 
location in the national economy and in the EU. As the implementation of INTERREG 
programmes is still often heavily influenced by the national level, the flexibility needed to 
meet the special priorities of the different border regions is often lacking. In general, the 
border regions in this EU Objective 1 area have the following priorities: 

- further improvement of the transport and communication infrastructure in 
and between border regions, as the basis for sustained cross-border 
cooperation and related new economic activities; 

- improved exploitation of region specific development potential (regional 
cross-border Operational Programmes); 

- diversification of activities in rural areas to prevent further depopulation; 
- promoting cross-border networks; 
- improving the quality of human resources; 
- solving environmental problems, especially in rural areas; 
- cross-border urban and rural development policy; 
- realising cross-border forms of organisation. 

A significant part of EU territory suffers geographical disadvantages that make it 
difficult to integrate into the European dynamics. The “geo-morphological zones” - 
mountainous areas, coastal and maritime areas, and island regions – are highly 
heterogeneous in their administrative levels and socioeconomic indicators, but with the 
common criteria of having geographical or natural disadvantages that act as a handicap in 
the European regional integration process [13]. 

Regions on the EU's external borders display considerable diversity in terms of 
development problems and other characteristics, including level of political development. 
The Association of European Border Regions distinguishes also categories towards the 
EU external borders [1]: 

- Regions bordering on EFTA countries (Norway and Switzerland); 
- Border regions lying next to candidate countries (e.g. Croatia, Turkey, 

Serbia, FYR Macedonia); 
- Border regions lying close to other less developed countries (e.g. Albania, 

the Russian Federation, Morocco). 
The ideas of regarding the pros and cons of the border regions initially were 

implemented in the first wave of Phare cross-border cooperation projects between 
Bulgaria and Romania, starting in 2001. It was not only before both countries joined the 
EU, but also well before the ten new members (the group of 2004) joined. A good 
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example was the project for the small municipalities from the border region of Rousse2. In 
the scope of this project exactly was the development of the investment profile and the 
supporting them activities of those small municipalities. 

At that time, the economic activities in those small (rural) municipalities of the 
Rousse region was only 38,7%3, while the medium for the country is 55-57%. Among the 
total employment in these municipalities 38,7% were engaged in the agriculture and 
forestry and the unemployment was extremely high in comparison to the regional centre 
and the country as a whole – in Dve mogili is 33,8% and in Borovo is 35,1%. This is a 
reason for the strong process of migration out of these small municipalities. 

Another – “institutional” problem in these 7 small municipalities of the Rousse 
region was the almost no active third sector – NGOs, branch organisations, etc. A certain 
progress from then appeared in a certain extend to the supporting the design of the 
investment profile activities and in one of them – the municipality Slivo pole NGO for 
initiatives for the development of the territory is active.  

Coming to the group of the 2004 members an example for cross-border-networking 
the EU’REGIO’NET is a framework of Austria, the Czech Republic, Slovakia and 
Hungary to bring together the institutions of regional development in the border regions. It 
is the aim of EU’REGIO’NET to establish a cross-border network and a “learning region” 
between the various institutions of the Central European Region dealing with the task of 
new border-communication ([9], 2005). Special focusin the case is on: potentialities and 
variations of cooperation between cross-border-regions, institutions of cross-border-
regional-development, recent problems of cross-border-networking and regional-
management, “visions” of future cross-border-cooperation, etc. 

Cross-border cooperation on the new internal EU borders of the countries of 
Central and Eastern Europe and the Mediterranean is characterised with the strong will to 
increase cross-border cooperation through informal contacts and organisations, with 
nation-states still playing a predominant role. 

At the same time, the cross-border cooperation formerly absent for political reasons 
is making continuous progress, especially at the regional and local level. At the EU's 
external borders in the new member states like the Baltic States, Poland, the Czech 
Republic, Slovakia, Hungary, Bulgaria, Romania and Slovenia, Euroregions and other 
forms of cross-border cooperation have developed quickly, and their number is steadily 
growing. 

The conflicts between neighbouring states or the political situation is still impeding 
cross-border cooperation (e.g. EU border regions next to Albania, FYROM or Russia). 
Thus having different geographic, economic and industrial features, all border regions on 
the external borders have to overcome major economic differences (asymmetric industries 
and economies, currency and wage disparities, lack of infrastructure and border crossings, 
environmental problems). The migration (political and economic) affects the 
psychological and political climate in these border regions. At the same time, the 
democracies and administrative structures, which are still young, have to be further 
improved. 

                                                            

2 Rousse is the biggest and most important economical and logistics town on the Bulgarian side of 
the Danube and the whole Bulgarian-Romanian border. 
3 According to the official National statistics institute data, regarding the share of those actively 
working in the group of the above 15 years old. 
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The small and medium-sized enterprises (SMEs) are the potential of the border 
areas and moreover of the small municipalities in them to avoid the isolation and benefit 
the geographic situations. Nevertheless, the co-operation with a foreign SME as the most 
important partner is undertaken by just 3 % of the SMEs in a ENSR Enterprise Survey 
([8], 2004). Another 6 % have important partners both nationally and abroad. The 
importance of network activities may be indicated by a Spanish study (de Lucas, 2001) of 
panel data from 963 SMEs concluding that commercial networks abroad are more 
frequent among SMEs than exporting. Networking activities are reported to be undertaken 
by 53 percent, mostly micro enterprises, whereas 50 percent export. 

Another form of internationalisation is indirect exporting, e.g. when the enterprise 
supplies a market abroad via an intermediary domestic company, e.g. a wholesale 
company. A Finnish survey ([11], 1998) of 270 SMEs with some international activities 
revealed that 40 percent had indirect exports (compared to 84 percent with direct exports). 
These forms of internationalisation are not easily identifiable in the general statistics. 

It is worth noticing that, according to the 2003 [8] Survey, more than one third of 
the SMEs with subsidiaries abroad in the ENSR Enterprise Survey have no exports. This 
demonstrates that the creation of subsidiaries abroad is not merely a question of getting a 
sales platform for the company’s products. Foreign subsidiaries can just as well be a 
platform for access to cheap labour (e.g. via sub-suppliers) or access to knowledge and 
technology. These figures indicate that SMEs have a differentiated approach to 
internationalisation where some SMEs try to optimise their competitiveness by exploiting 
new business opportunities in the value chain. 

Financing infrastructure projects presents one of the major challenges in 
developing countries. Starting in the beginning of the 1990s, growing budgetary pressures 
led governments to transfer financing and the operation of infrastructure from the public 
to the private sector.1 This change has not eliminated the need for government support. 
Rather, it has changed the form. First, investment opportunities need to be promoted to 
outside investors. Second, many socially valuable infrastructure projects cannot be 
implemented on a purely commercial basis without government support. The objective of 
this paper is to provide a theoretical framework to study the effectiveness of investment 
promotion policies. 

Investment promotion policies of the government consist of designing rules for 
infrastructure project selection, award procedures, support and regulation. Typically, there 
are two negotiation stages between the government, infrastructure project operators and 
foreign investors (Sader, 1999). At the first stage, the project operator (a local or foreign 
company with expertise in the field) approaches the government to reach an initial 
agreement on project development. 

Once the operator has exclusive rights on project development, it often invites 
other equity participants to build a consortium through a shareholder agreement. In 
general, the purpose of the consortium is to carry out a specific project. The consortium 
members then negotiate the terms of the project with the government. Successful 
negotiations result in a project or a concession contract with length of up to 30 years. 

At the second stage, after a project is approved by the government, the operator 
must raise outside financing. According to the Foreign Investment Advisory Service2 
(FIAS), 75% of project costs are covered by debt, and foreign investors participate in 80% 
of all projects. But foreign investors do not automatically participate in an arbitrary 
privatization. FIAS estimates that the number of projects that are actually implemented is 
only 20–30% of the potential projects which have been negotiated between the 
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government and the operators and which have obtained government approval. The 
question is how the government should select and support operators to maximize the 
number of implemented socially valuable projects. 

Financing plays an important role in PPPs. Studies that focused on model 
development addressed different financing issues. Researchers have attempted to study 
the financial viability of PPP projects. For example, Ho and Liu (2002) used an option 
pricing-based model for evaluating the financial viability of a privatized infrastructure 
project. 

To estimate when the project is at risk from bankruptcy, this quantitative model 
takes the views of the project promoter and the government into account. Wibowo (2004) 
formulated a cash flow model to calculate operating revenues generated by a PPP project. 
Their research studied guarantees’ financial impact from the perspectives of the 
government and the project sponsor. Simulation results revealed that guarantees could 
reduce financial viability risk but were not free of cost. 

Researchers have also studied the return and the value of PPP projects. For 
example, Bakatjan et al. (2003) used a simplified model to determine the optimum equity 
level for decision-makers at the evaluation stage of a BOT project. 

This model combines a financial model and a linear programming model to 
maximize the return of the project from the equity holder’s point of view. Zhang 
(2006a,b) argued that there is a need for establishing the best-value objective dimensions 
for innovative project delivery models. 

These models could offer the best value to the public sector. The models could also 
support the partnership between public and private sectors in continuously enhancing the 
best value through long-term contractual arrangements. 

Then, a methodology was developed for capital structure optimization and 
financial viability analysis that reflected the characteristics of project financing, 
incorporated simulation and financial engineering techniques, and aimed for win–win 
results for both public and private sectors. 

Other research, such as rescuing plans and capacity choice, has also been 
conducted. For example, a game-theory based model, which determines when and how 
the government would rescue a distressed project and what impacts the government’s 
rescue behavior on project procurement and management. By establishing an effective 
rescue model, the government would be able to map out the blueprint for the public, 
develop policies, and negotiate with the concessionaire. Provided modeling and analysis 
of highway pricing and capacity choice of a BOT scheme. It was found that the 
combination of toll charge and roadway capacity regulation performed the best in terms of 
social welfare increment. Yet, in PPP highway projects, the regulation may cause a 
financial pressure against the private investors to operate a project. The government, 
therefore, may need to subsidize the private investors in order to make their participation 
financially viable. 

 
Project success factors 
 
Researchers have studied what influence the success of PPP projects, developed a 

force field model to visualize the importance of relational forces. A framework was 
conceptualized to link the relational contracting approaches, through sustainable 
relationships, to sustainable infrastructure - introduced a decomposed evaluation model to 
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assess the most commonly significant decision factors that strongly affected the feasibility 
of BOT projects. 

Risks are always an active research topic for PPP projects. Proposed a risk 
probability and impact assessment framework based on fuzzy-fault tree and the Delphi 
method. The framework included extensive scenario modeling of critical risks in projects 
and systematic processing of professional judgement of experts. 

On the other hand, developed a fuzzy analytical hierarchy process model for the 
appraisal of the risk environment pertaining to the joint venture projects. Developed was a 
theoretical model for the construction industry, which specifies the potential stimulants 
and impediments to creative behavior in PPP projects. Capital investment of the private 
partner is recovered through the operational revenue over the concession period. Research 
has been conducted on how to determine the length of the concession period. Proposed 
was a simulation model to assist the public partner to determine an optimal concession 
period. The simulation output showed that risks and uncertainties, such as a change in 
inflation rate, traffic flow, and operation cost, could influence the decision on the 
concession period. Through Monte Carlo simulation, provided a method for evaluating the 
mean net present value (NPV), variance, and NPV-at-risk of different concession period 
structures. Risk-return trade-off was studied to make sure a sufficiently long concession 
period for generating financial returns that can compensate the risks. 

Other studies have been focused on developing a model for determining the 
concession period for BOT projects. The model was used to identify a specific concession 
period, which took into account the bargaining behavior of the two parties engaged into a 
BOT contract. The review of these studies has provided insights for designing future 
research agendas. The following discussion thus recommends some possible research 
plans. Previous studies have attempted to identify the risks in PPP by using a small sample 
or a small number of cases. 

To make the risk identification results more meaningful, the use of a larger sample 
size is recommended. Such a larger sample should include practicing. Moreover, future 
research should also be focused on exploring more convincing risk assessment models. As 
noted, it is crucial to create risk assessment models to incorporate different types of risks 
(such as technical and legal risks). Such models should not only be accurate, but should 
also be easier to be used. Models that are resisted by practitioners would be of no use to 
the real world. 

Existing studies have shown that too much and too little governmental guarantee or 
support cannot achieve a suitable balance. Especially when the government provides too 
much guarantee, it would be easy for the concessionaire to get the benefit from the 
contract at the expense of the public. This has led to the commonly asked question of how 
to pursue a win–win scenario between the public sector, the private sector, and ultimate 
general public users. Future research should therefore be designed to find such an answer. 

Since prior research has highlighted the importance of collaborative arrangements 
in public procurement that transfers from a ‘controlling regime’ to a ‘facilitative stage’, 
the conditions that would help to speed up the transfer process need to be identified. This 
is consistent with contention that the social capital underscoring the productive bonding 
between parties and the role of government in facilitating positive outcomes resulting 
from the social capital should be developed. Furthermore, the cultural and political issues 
in PPP should also be addressed under new agendas. PPP experiences cannot be simply 
copied from one country to another since different countries have different practices in 
terms of culture and policy. Research should be undertaken to address the relationship 
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issue by evaluating the effect of cultural mismatch and other relational variables on 
project team success. 

The current paper recommends the improvement of contractual agreements. In fact, 
partners in a project should make sure that the contractual language is effective and that 
the contractual clauses conform to international practices. However, conflict and argument 
about contractual terms are not uncommon. One of the possible areas for improvement is 
the provision of clear definitions of financial indicators for foreign sponsors and lenders to 
avoid unnecessary misunderstanding. 

Since negative behavioral relations and tendencies may lead to adversarial or 
litigious relations in contract implementation, more research would be needed to explore 
which factors affect behaviors. For example, contract terms may be a key factor as they 
are perceived to generally have greater impact upon relationship performance. 

The scope for active government policy in this paper comes from the fact that the 
profitability of some of infrastructure projects is below financing costs. The pool consists 
of two types of projects. Both types are socially desirable. High return projects are 
commercially viable. Low return projects are not viable and need further government 
support to be attractive to investors. The government can improve the profitability of the 
initial pool of projects by designing selection rules and providing direct and indirect 
support. 

Examples of direct support are grants, equity participation and subordinated loans. 
Indirect support includes favorable price regulation and various guarantees. When the 
government has a high cost of public funding and cannot pay the costs of project support, 
revenues from awarding production rights on high return projects can be used as a source 
of funding on the low return projects. For example, the government can auction the 
exclusive rights to develop a telecommunication network in a profitable metropolitan area 
and use the raised funds to support the universal service obligations in rural areas. 

In practice, infrastructure builders and operators have superior knowledge about 
the commercial value of a project. Consequently, they will have incentives to understate 
that value in order to qualify for government support. To solve the adverse selection 
problem, the government must decrease its likelihood of approving projects that require 
some kind of support. An interesting feature of this problem is the interaction between the 
minimum subsidy necessary to implement a low return infrastructure project, the share of 
approved low return projects, and the information that investors learn through the award 
procedure. 

I derive the optimal government policy in a two stage model that reflects the 
investment promotion stage and the financing stage of the infrastructure project 
implementation. In the first stage, the government designs a policy that screens potential 
projects on the basis of project returns. The government has two policy instruments, the 
probability to approve the project, and the transfer. Each approved project is assigned a 
transfer that can be either the payment by the operator for production rights or the support 
subsidy. At the second stage, the investor observes the mechanism used by the regulator to 
approve projects and the transfers. The investor then uses this information to decide the 
terms of the financing contract and the size of the infrastructure project. 

A simple screening mechanism is to impose a tax on high return project operators 
and use the revenue to subsidize a share of the low return projects. I show that this policy 
is suboptimal. Under this policy, the investor is perfectly informed about the project's 
returns. 
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Complete information at the financing stage introduces a severe adverse selection 
problem at the investment promotion stage. The probability of approval of a low return 
project has to be substantially reduced to elicit information from the high return operators. 
In practical terms, operators of both project types request project support. In response, the 
government supports only a small number of projects. The result is the underdeveloped 
infrastructure. 

The first result of this paper is that the optimal investment promotion policy leaves 
the investors uncertain about the project type and that a share of high return projects 
obtains a positive subsidy from the government. This is achieved by the means of a 
stochastic selection mechanism. With positive probability, the high return operator is 
assigned the same subsidy as the low return operator. In that case observing a subsidy 
leaves the investor uncertain about the project type and allows the operator to gain a 
positive rent. This is beneficial for the government because it reduces the cost of eliciting 
information about the project type from high return operators and, ultimately, results in a 
higher share of successfully implemented low return projects. 

Internationalised SMEs collaborate more frequently, whether as formal or non-
formal cooperation, than SMEs in general. Moreover, the more complex or outgoing the 
internationalisation activities of the SMEs are, the more often they co-operate with other 
SMEs as well. Among the SMEs with subsidiaries or branches abroad or more than one 
form of internationalisation, 32 per cent engage in formal and 51 per cent in non-formal 
cooperation ([8], 2004). For the internationalised enterprises, collaboration with foreign 
enterprises or partners is more frequent. Among the SMEs with subsidiaries abroad or 
more than one form of internationalisation, 22 per cent of those cooperating with other 
SMEs directly have foreign partners and 31 per cent have both foreign and national 
partners of importance. 

 
Tools and methods for promoting the local enterprise in the border areas 
 

Most of the Euroregions or similar institutions in Central and Eastern Europe have 
been established at the EU external borders with Estonia (EST/FIN), Poland (D/PL), the 
Czech Republic (D/CZ; A/CZ), the Slovak Republic (SK/A), Hungary (HU/A), Slovenia 
(SLO/IT) and Bulgaria (BG/GR). These Euroregions are at the same time the most 
advanced cross-border structures in the Central and Eastern European countries. Many 
Euroregions along the EU ex-external (now new internal) borders have prospered in 
particular due to the EU programmes INTERREG and Phare CBC. 

On the external borders to the new member states from Central and Eastern 
Europe, the focus is more on: 

- upgrading infrastructure and opening new border crossings; 
- improving transport and the communication networks; 
- economic development; 
- eliminating economic disparities on both sides of the border; 
- improving environmental protection in all areas; 
- greater participation in future INTERREG programmes and their 

management; 
- doing a better job of combining EU resources with those of Phare CBC and 

TACIS CBC. 
Between 1990 and 2004 several euroregions or cross-border working communities 

were established at the borders between then candidate countries in Central and Eastern 
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Europe as well as along their external borders with Russia, Belarus, the Ukraine and 
Moldova. Carpathian Euroregion (HU/PL/SK/ UKR/RO), Euroregion Váh-Dunaj-Ipel 
(SK/HU), Euregio Danube-Drava-Sava (CRO/HU), Euroregion DMTC/DKMT 
(RO/HU/YU), Únia-Slaná (SK/HU), Euro-Regió Ház Kht (HU/RO), Euregio Upper Prut 
(RO/MOL) and Euroregion Danube South (BG/RO). 

Bilateral investment treaties (BITs) are agreements between two countries for the 
reciprocal encouragement, promotion and protection of investments in each other's 
territories by companies based in either country. The signing of the first BIT between 
Germany and Pakistan in 1959 initiated the creation of a network of treaties that has 
experienced continuous growth. By the end of 2005, 179 countries (out of approximately 
200) had signed at least one BIT and there were a total of 2460 BITs in force. 
Nevertheless, although a significant number of new BITs were signed in the first half of 
the 1990s, the rate at which new BITs were signed started to decrease afterwards. Indeed, 
the number of new treaties in 2005 was down 60% compared to 1995. Despite this 
decrease, BITs are still one of the most popular and widespread forms of international 
treaty. 

There have been many studies aimed at understanding the proliferation dynamics 
of BITs. Their results are inconclusive and there is a large debate about the reasons why 
countries sign BITs and the effects caused by their signing. Many of these studies assume 
that the motivation to sign BITs is to improve the chances of receiving foreign direct 
investment (FDI), although there is mixed evidence in the literature regarding this 
assumption. In particular, discuss that a higher number of BITs raise the FDI that flows to 
a developing country [3], and Elkins, Guzman and Simmons argue that the spread of BITs 
is driven by international competition among potential host countries for FDI [2]. 

This multi-disciplinary work departs from earlier approaches and studies the body 
of BITs using a complex social networks perspective. A social network is a structure 
made of nodes that are tied by one or more specific types of interdependency. In our case, 
nodes represent countries and a tie between nodes indicates the existence of a BIT. 
Networked systems from the real world have routinely been studied using this 
perspective. Examples include the Internet, the World Wide Web, scientific collaboration 
networks, and metabolic networks. These networks are referred to as complex because 
they have a large number of nodes that are connected forming non-trivial topological 
features. The mentioned connection been proposed with the goal of emulating the 
topology of a complex network. The first of these is the random graph model, which 
connects every pair of nodes uniformly and independently with probability distributed 
randomly. With the advent of more powerful computers, the empirical analysis of large, 
real-world networks has shown that many of them share some fundamental structural 
properties, such as small-world effect, high clustering coefficient and power-law degree 
distribution. With these results in hand, scientists started to question whether ER graphs 
gave rise to networks similar to those generated by real-world complex systems. 

The study of the social network generated by the BITs departs from related studies 
in the literature for the following main reasons. First, the full history of the network is 
compact and available to us. While most works on real-world networks study the network 
evolution process over a short period of time, typically no more than 10 years, we will 
study the evolution process from birth to actuality, covering a period of 45 years. Second, 
while most networks studied in the complex networks literature are large and sparse with 
potentially infinite growth the BIT network is small and dense, and has almost reached its 
limit of growth at node level. The fact that the network is small will allow us to study the 
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local properties of the network such as its cohesiveness (as given by the clique or quasi-
clique numbers). An analysis of these properties is not present in most of the existing 
literature. Third, traditional papers from the literature of social networks view them as 
static graphs, and concentrate their attention on the analysis of structural properties of 
snapshots at different times. We will study the BITs using a dynamic perspective, paying 
special attention to growth processes that generate networks with similar properties [7]. 
The main two conclusions that can be drawn from our study are that a network growth 
process based on a combination of preferential attachment and the fitness model is a good 
fit for the BIT network, and that the reason why less countries signed new BITs in the 
period 1995_2005 is the existence of some saturation whereby countries had already 
signed the BITs that were most important to them. 

There are other networks representing an interaction between countries that have 
been studied from a social networks perspective. To cite the most relevant, [11] studies 
the topology of the world trade web, defined by international import/export trade 
relationships. In follow up work, focuses on a directed version of the network and looks at 
its evolution. The complex relationships between countries in the Eurovision Song 
Contest, by creating a dynamic network from voting data over a ten-year period. The 
evolution in both of these application domains allows for the relationships to change 
arbitrarily over time. This means that edges could be added or deleted from one year to 
the next. 

On the contrary, our network only admits the addition of edges: once a BIT is 
signed, it remains signed forever. Describing the dataset and laying out the groundwork 
by reporting on the structural properties of the BIT network and discusses the evolution of 
BITs over time and explains the difference between the BIT network and the most-
commonly studied big and sparse networks. We propose the models that capture the main 
aspects of the BIT network and measure the goodness-of-fit using topological 
characteristics. 

We used a dataset collected by the United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) [14,15]. It contains all BITs that were signed starting with the 
first BIT in 1959, up to 2005.1 The set of pairs of countries that signed BITs can be 
regarded as a social network, where the countries are the nodes and an edge between two 
countries is present if they signed a treaty. In some limited number of cases, a dyad of 
countries signed a BIT more than once. We only consider the oldest treaty when that 
happens because the new one is usually a revision and a ratification of the BIT. In 
addition, some countries like Czechoslovakia and Yugoslavia have divided, so they 
stopped to exist as countries. Since this is a second-order consideration because it is not a 
frequent event, we consider that the network growth process is monotone and, thus, we 
never delete a country or an edge from our network. Consequently, we treat newly formed 
countries such as the Czech Republic and Slovakia as new countries that join the network. 
Overall, our network contains 2460 treaties signed by 179 different countries. 

To study the dynamics of the BIT network, we define as the set of countries that 
signed at least one treaty before or in year y, be the state of the network at year 
ysummarizes its growth by plotting the number of new countries and new treaties per 
year, in the period 1960_2005. 

We now study the properties of the BIT network, focusing on the evolution of 
these properties over time. Comparing our measurements with what is expected for an ER 
graph of similar size, we start to uncover significant patterns in the network. 
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To obtain representative measurements for random graphs, we average results over 
50 independent trials.  

A structure that proves to be specially relevant to our study is given by cohesive 
subgroups, defined as subsets of actors among whom there are relatively strong, direct, 
intense, frequent or positive ties [18]. In our context, they represent blocs of countries 
with a high density of treaties signed between them. More specifically, a possible way to 
characterize these blocs is by using cliques, which are subgraphs of the network whose 
nodes are fully pairwise connected. For example, the size of the largest clique _ usually 
referred to as clique number  in 2005 is 14 and one arbitrarily chosen maximum clique 
consists of Albania, Bulgaria, China, Croatia, Egypt, Germany, Hungary, Poland, 
Portugal, Romania, Russian Federation, Slovenia, Turkey, and Ukraine plots the time-
series of clique-numbers in the BIT network. We can draw a parallel to the analysis of 
clustering coefficients above. This provides further evidence that the formation process of 
the BIT network cannot be approximated accurately with ER graphs. 

Looking at different largest cliques in the BIT network at different times, it is hard 
to detect a pattern among the countries forming them because countries are in different 
regions and have different economical levels. However, the different maximal cliques 
have many countries in common, possibly indicating that they are part of a larger cohesive 
subgroup that is not a clique because it is missing some edges. Notice that a dyad of 
countries that may not be willing to sign a treaty because, e.g. a long-standing conflict 
could still be part of the same bloc. This motivates us to consider quasi-cliques, defined as 
a subgraph with a pre-specified edge density.. Quasi-cliques can be interpreted from a 
bicriteria optimization point of view by considering that the size of the subgraph is the 
first objective and its density is the second objective. This problem is computationally 
hard (it is NP-hard and no constant-factor approximation algorithm can exist), but we 
developed an integer programming formulation and a cut generation procedure that allows 
us to solve the problem. We do not describe the procedure here because of lack of space; 
the details can be found in Ref. [19]. Using our procedure, we compute the size of the 
maximum  - quasi-cliques for various values of  and compare them to the clique number. 
The conclusion is that the quasi-clique number increases at a faster pace than the clique 
number, indicating the presence of highly cohesive subgroups with more members than 
those we can detect by considering regular cliques. One interesting empirical question that 
we leave open is to study the reasons and find the covariates that explain why some BITs 
were never signed. 

Alternatively, raising external funds for investmentmay allowfirms to cheaply 
adjust their capital structure toward a target leverage ratio that balances the tax-benefits of 
debt with expected bankruptcy costs. Fixed costs of capital-structure adjustment imply 
that firms may periodically deviate fromtheir target leverage ratios. The costs of 
adjustment are sunkwhen firms must finance investment projects with external funds. 
Lumpy investment projects therefore provide firms with the opportunity to adjust leverage 
at low marginal cost. 

Target leverage may also evolve over the financing period of a project as a firm's 
growth options are converted into assets-in-place. Trade-off theory predicts that firms 
with unexercised growth options have lower leverage ratios. Agency conflicts between 
bondholders and shareholders that lead to underinvestment can be mitigated by having 
less debt on the firm's balance sheet. Argues that debt reduces the tendency of managers to 
overinvest and thereby reduces the costs of free cash flow. Moreover, show that the debt 
capacity of growth options is negative because the underinvestment costs of debt increase 
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and the free cash flow benefits of debt decline with additional growth options. Finally, 
argue that the debt capacity of a real option is almost always negative because the amount 
of risk-free borrowing required for replicating the option displaces current debt dollar-for 
dollar. 

The evolution of target leverage implies that firms sequence equity issues before 
debt issues during the financing period of a project that requires external finance. The tax-
shield value of debt is not realized until the assets are in place and generating cash flows. 
Because early debt issuance implies potential bankruptcy costs without the tax-benefits of 
debt, firms first finance investment with cash and equity. Debt is issued after the assets are 
in place in order to shield part of the additional cash flows generated by the new project 
from taxes, incorporates this time-to-build feature in a dynamic model of capital structure. 
In the appendix, I develop a dynamic model of capital structure that makes a similar 
prediction. 

The sequencing of debt before equity issues can also be explained on the grounds 
that early debt issues reduce the incentive for managers to continue a project in states of 
the world where the benefits of continuation belong to bondholders even though the 
project's net present value remains positive. Thus the evolution of target leverage during 
the financing period of large investment projects may explain the financing choices of 
firms that appear, at first glance, to place little importance on target leverage ratios. 

I test these different theories of capital structure with a sample of large investment 
projects undertaken by U.S. industrial firms. Findings are as follows. I show that firms 
adjust toward their capital structure during the financing period of large investment 
projects. 

The median deviation from target leverage at the end of the year immediately 
preceding the financing period of a project is −4%, compared with 0% at the end of the 
last year of the financing period of a project. I also examine the convergence toward target 
leverage in amultivariate framework and find that the sensitivity of changes in capital 
structure to deviations fromtarget leverage is significantly greater during investment years 
than during years characterized by low investment activity. The sensitivity is larger when 
the financing deficit is greater than the absolute value of the deviation from target 
leverage. Financially constrained firms are also more likely to time capital structure 
adjustments with the financing periods of large investment projects. 

Target leverage evolves over the financing period of a project. Target leverage 
increases by over 5% on average over the financing period of multi-year investment 
projects. This change in target leverage is consistent with the conversion of firms' growth 
options into assets-in-place. I also find that the evolution of target leverage over the 
project's financing stages affects the order in which equity and debt issues occur during 
this period. Firms finance investment during the initial stages of multi-year projects with 
equity or internal cash. Debt issues occur near the end of the financing period as the new 
assets are in place. A multivariate logit analysis shows that, after controlling for market-
timing and the deviation from fixed-effect estimates of target leverage employed in the 
literature, firms are 10% more likely to issue debt at the end of a project than at the 
beginning of the project. 

The evolution of target leverage over the financing period of a project explains the 
anomalous behavior of firms engaging in pro-active leverage transactions documented in 
Denis and McKeon (2012). The authors of this study document that debt reductions 
following these transactions are slow and depend on whether the firm produces a financial 
surplus. I reconstruct their sample using their methodology. 
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Of the 2832 High Leverage Transactions (HLTs) in sample, over 63% occur during 
the financing period of a project and 38% occur during multi-year projects. The majority 
(66%) of HLTs that occur during multi-year projects occur during the last year of the 
projects' financing period. These findings suggest that these transactions are undertaken to 
finance investment when target leverage is high. 

HLTs occur during periods in which target leverage is evolving. Average target 
leverage increases by 9% over the financing period of multi-year projects with an HLT 
compared with only 5% for multi-year projects without an HLT. Moreover firms 
undertaking HLT-financed projects are significantly under-leveraged prior to the first year 
of the project's financing period. These findings imply that firms engage in HLTs to move 
leverage toward a (higher) target leverage ratio. The fact that the proceeds from HLTs are 
used to finance investment expenditures during the final stage of a project rather than to 
finance an equity payout is therefore not incompatible with trade-off theory. Results 
support an alternative explanation whereby the proceeds from HLTs are used to finance 
investment because firms time capital-structure adjustments with the exercise of their 
growth options. 

Overall results are supportive of trade-off theory. I find that firms move toward 
their target leverage ratio during the high-leverage transactions reported in Denis and 
McKeon (2012) occurs because firms are adjusting their capital structure to reflect the 
conversion of growth options into assets-in-place. 

The paper's findings demonstrate the importance of real investment decisions in 
determining when and how much firms adjust their capital structures. In particular, the 
paper addresses the concern raised that restricting the analysis of firms' capital structure to 
leverage ratios is possibly misleading. Studying financing behavior around lumpy 
investment projects overcomes the concern raised in their paper that randomly simulated 
adjustments can yield results that resemble leverage-targeting. The paper is also related to 
capital structure adjustments around acquisitions. They find evidence consistent with 
leverage-targeting. Explore the intriguing finding that firm fixed-effects play an important 
role in determining capital structure. The findings suggest that firms deviate from an 
optimal long-run leverage ratio when they invest by financing investment with debt, 
which produces a temporary increase in leverage - document similar behavior for firms 
raising debt capital following reverse leveraged-buyouts. Empirical results suggest the 
opposite behavior, namely that firms undergo large capital structure adjustments toward 
their target leverage ratio when they invest. Results are consistent with greater speeds of 
adjustment when firms' cash flow realizations are in the same direction as their deviation 
from target leverage. 

Regional clusters may be one efficient way to achieve job creation and wealth in 
regions, and thus, regional clusters should form an important target group for industrial 
and innovation policy. Several observations underlie this argument as clusters are seen to 
be of large quantitative importance. This statement is to some extent supported by studies 
that attempt to identify regional clusters in different countries. Of particular importance is 
the fact that empirical studies to a large extent confirm the view of regional clusters as 
generally rather successful industrial areas. Clustering is seen as an essential way to 
achieve competitiveness by regional industry, and in particular by SMEs, in the global 
economy. 

At the same time, the firms’ innovation and learning capabilities partly rest on the 
quality of the local industrial milieu and on the quality of partnership and interactive 
learning occurring between public authorities, knowledge organisations, local companies 
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etc. The regional level is ‘an essential level at which technological synergies are 
generated’ ([18], 1995). The positive link between regional competitiveness and the 
business environment for the SMEs is based on experiences from ‘success stories’, 
lessons from evaluations of policy instruments like the RIS (Regional Innovation 
Strategies in the EU). 

Following a theoretical approach to the analysis of this aspect of European 
integration, the research of Lopez focuses on the importance of including regional 
integrative capacity as a relevant factor of integration (Hernandes Lopez, 2005). The 
paper does a literature revision on the main theories and perspectives on European 
integration in an attempt to identify from them the independent variables that enable 
regions to develop an effective role in the European dynamics processes. 

Coming to the case of the Rousse small municipalities (in the period 2002-2003), 
the municipalities of Slivo pole, Ivanovo, Borovo, Dve mogili and Tzenovo were included 
in the first wave project for Cross-border cooperation Bulgaria Romania. The main 
objectives in front of them were to establish structure for CBC, to design an investment 
profile – as a part of the CBC planning and to create thematic working groups for certain 
projects. For those groups a serious expertise capacity is required of course, concerning 
the initiation and design of projects, both from the units at the regional administration and 
locally among the municipalities. 

The manual on which the investment profiles were developed for those 
municipalities regarded as clients to a territory of a municipality both the persons and the 
legal entities, which might be ([19], 2003): 

• Extremely important for the municipality (forming the live and 
development) companies – with example the Nuclear energy central for the 
municipality of Kozloduy (still on the Danube river, but 90 km East from 
Rousse; 

• Those of interest to the municipality – for example tourists and  
• Those which are not in the scope of the interests of a municipalities – like 

undesired subjects, criminals, conspicuous entrepreneurs, etc; 
• Neutral elements – persons and entities: among them might be refugees for 

example. 
On this basis, the four big target groups for the small municipalities were 

envisaged and in 2006, in the two small Bulgaria-Serbia border area4 municipalities of 
Belogradchik and Chiprovci were regarded. One of the groups includes the visitors as a 
whole, formed by the business-type (managers or employees in business trips) and private 
visitors (tourists, travelers, friends or relatives). Another group is formed by the local 
citizens and the temporary living on the territory of the municipality – for interim 
employment and often this might be even the key target group in the efforts. Among the 
expectations here might be the inflow of unqualified working force, attracting certain type 
of specialists or pure increase of the population in natural way as birth rate growth. 

The third important group is the one of the businesses – the already operating on or 
with the territory and potential investors. Here the balance of the interests between the 
existing and future companies on one side and between the local and “outside” for the 

                                                            

4 Although they are close – with their town centres in less than 50 km, the two municipalities belong 
to two different administrative regions in Bulgaria. Belogradchik – to the Vidin region and 
Chiprovci – to Montana region. 
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territory businesses is important. And the fourth target group includes the external 
(national and international) markets. 

 
Figure 1. The main target groups for the two small border municipalities – Chiprovci 

and Belogradchik (in percentage of preference) 
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Source: Jelev and Baltov, Development of investment profile of Belogradchik 
municipality 2006, Baltov andPetkov, Dev. … Chiprovci municipality, 2006 

 
The chart above indicates the degree to which in the two municipalities the target 

groups are percept, based on the opinion of the SMEs operating and from here the 
importance given in the investment profiles. For the Belogradchik municipality (with pink 
line) the most attention in the investment profile is provided to the external markets. In 
Chiprovci it is ranked just on fourth place of importance. The big production capacities 
and on the other side the low incomes of the local population and businesses. 

Second important in Belogradchik are the local citizens and the temporary living – 
employed in the municipality. Exactly the local citizens and the employed from outside – 
rated by almost 50% of the SMEs, are in the focus of municipality Chiprovci. The reason 
behind is the critical demographic situation – with the inhabitants of the town of 
Chiprovci only decreasing from 11 000 twenty years ago to some 2 600 now. In 
Chiprovci, the available resource is not the working force, but the history, business 
traditions and nature. With the first printed book in the Bulgarian populated lands – in 
17th century, the monasteries and the school – with 180 years history and the fact that in 
15th – 17th century it was with known for the merchants trading in whole Europe (a status 
close to the one of Dubrovnik), Chiprovci smells a history. At the same time the carpets of 
Chiprovci – with their design and the traditional art in them are attracting attention and 
often bought for the colors and combinations.  
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Strange or not, both places rate the target group of the visitors third. The tourist 
potential of both municipalities is really big, and especially Belogradchik – with the 
famous coloured rocks in the very town and around and the medieval castle inside them 
was a traditional – some 15 years ago tourist centre. Now visitors on both places are just 
coming to observe the historic or the nature objects and do not stay and spent the usual 
tourist services. Most probably the local business (even the one from the other parts of 
their admin. regions) is not capable – in terms of resources to develop the tourism and a 
solution might be search in outside companies and chains to put efforts and the local 
business to cover the niches and specific interests. 

Especially the companies – from outside the regions those potential investors are 
rated second in the focus of the Chiprovci municipality and just fourth as important for the 
municipality of Belogradchik (explained with the self protecting SMEs). This throws 
further light on the fact that the local business and the municipalities overcame the period 
of over expectations when especially the foreign investors were seen as a remedy for 
everything.  

Considering the issues of hoe the support is to be targeted much higher the local 
SMEs put the preferences on the local business. It is much of a protectionist drive – as it 
was stated and in the profiles envisaged more the existing companies and their survival 
than the opportunities for creating new business in the territory. It is also indicator for a 
low degree of the entrepreneurial spirit in those two municipalities, and comes 
contradictory to the fact that in 2006 a fine financed under EU Phare business incubator 
was finalized in Belogradchik. 

 
Figure 2. Preference in the approaches for the stimulation of the investments activity 

(in percentage of preference) 
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Source: Jelev and Baltov, Development of investment profile of Belogradchik 
municipality 2006, Baltov and Petkov, Dev. … Chiprovci municipality, 2006) 

 
The Chiprovci SMEs and the measures in the investment profile indicate that the 

local business is more opportunistic in looking possibilities outside the territory and in 
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assuming outside investors should be paid more attention. In this view, it would be 
desirable to provide assistance to the border and cross border regions in these cases in 
particular concerning: 

- the strengthening of cross-border structures and secretariats; 
- the development and implementation of programmes in the period 2007-2013 

and their financial management as well as; 
- the sector-specific development of projects with the help of regional seminars, 

assistance and information. 
The learning-based support of ‘local systems’ is still seen as a rather 

underdeveloped policy instruments in European countries and regions, regardless of some 
new initiatives ([17] and Wintjes, 2000). A comparative evaluation of innovation policy 
targeting SMEs in European countries concluded that too many policy instruments are 
firm-oriented and reactive, while comparatively few instruments are (regional) 
systemoriented and focusing on ‘learning to innovate’. Policy aimed at regional clustering 
is one way to fill this gap in policy support systems. 

The observation that the municipalities most often are seen having policy 
instruments of relevance for the existing and potential SMEs with the view frequently put 
forward in the literature stating that the regions often are the most appropriate level to 
design and implement policy instruments. As the regions and municipalities are very 
different, the design of policies targeting individual companies has to take place in close 
co-operation between public and private associations, and between policy bodies and local 
firms and labour, which is to be most efficiently organised at the local or regional level 
([14], 2001). However, it should be added that a degree of national co-ordination is 
needed. It seems that many regions want to develop their own businesses, and to some 
extent in the same kind of industries. Thus, it may lead to a waste of public money if 
regions often support the same type of business. 

 
The capacity required and the opportunities to follow with the instruments 

and the investment profiles among them 
The local authorities most often act as facilitators in support of business and 

territory attractiveness policy. This type of policy consists of attempts to bring operators 
(as firms and knowledge organizations) together, as well as promoting specific 
investments in infrastructure, education, training, or providing passive promotional 
support ([6], 2000). This corresponds to some extent with the establishment of specialised 
organisations set up in most of the municipalities. Local firms or private organisations 
may initiate these organisations; however, they are quite often supported by public funds. 

Investment promotion 
The neoclassical view is largely based on the premise that if governments work 

hard to build good investment climates, then investors will automatically seek out the best 
investment opportunities. However, despite the fact that greater promotional effort is 
associated with more FDI, there is a lack of research on the subject of investment 
promotion of IPAs. As a matter of fact, IPA studies have been developed from Wells & 
Wint’s original book entitled ‘Marketing a Country’. The classification of techniques 
proposed in this book has become the standard terminology for describing what IPAs do. 
Many researchers cite classification (i.e., is image-building activity, investment-
generating activity, and investment service techniques) studding an investment promotion. 
Major studies on role of IPA’s from 1990 to now by chronologically are summarized in 
Table 1. Other research on the role of the IPA in FDI policy, that stated that a number of 
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functions might be performed by IPA, i.e., policy formulation, investment promotion and 
attraction, investment approvals, granting of incentives, providing assistance, and 
monitoring clients (i.e., providing after-care) to eventually act as a player in establishing 
FDI policy. Comparing the view on the role of the IPA, they emphasize more the policy-
advisor function than an IPA’s direct promotion activities. They also point that monitoring 
and after-care functions are bound to grow substantially in importance during the 1990s 
although these functions are underdevelopment. 

A fourth category, policy advocacy, to the previous three categories and gave the 
example of Mozambique, i.e., the role of the Mozambique CPI (Centro de Promoc-aґo de 
Investimentos), in improving the investment climate by reducing bureaucratic red tape 
that investors faced. Also broke down investor services into three categories: aiding pre-
investment-decision (providing information services about procedures required of 
investors), aiding implementation (legal or accounting services necessary in the process of 
supporting FDI projects), and post-investment services (services to assist investors 
overcome problems they encounter once they are operating). MIGA (2000) also 
categorized IPA investor services into three phases of investment: preparing for a site 
visit, managing post-visit inquiries and procedures, and providing follow-up and aftercare. 

In case studies on the effectiveness of investment promotion, the most effective 
post-approval services are provided by powerful investment authorities and stand-alone 
offices as overseas network type are more successful in promoting investment divided 
investment promotion into four main areas (strategy and organization, lead generation, 
facilitation, and investment services) and explained IPA activities by stage (from the stage 
of ‘setting the national policy context’ to stage of ‘monitoring and evaluation’). However, 
he did not conduct empirical tests but rather based his explanations upon cases studies of 
certain countries. 

Regarding empirical tests on the effectiveness of investment promotion, is 
classified as one of the earlier studies, which used as a proxy for the effectiveness of 
investment promotion a dichotomous (dummy) variable based upon whether or not the 
country had overseas promotional representation in the USA. Developed a proxy of IPA 
in the same manner that conducted their research. The effectiveness of investment 
promotion activity was proxied through a promotional variable calculated based on 
questionnaire sent to 10 promotional experts around the world in a Delphi-like research 
process. The empirical result showed that it had not a statistically significant impact on 
FDI flows. 

Empirical tests with relatively large samples as to the extent investment promotion 
helps explain cross country variations in FDI flows were using data from a survey of 58 
IPAs. The results showed that, on average, spending by IPAs was positively associated 
with attracting FDI, along with the influence of key factors such as the quality of the 
investment climate and the country’s market size. They distinguished four key functions: 
policy advocacy, image building, investment generation, and investor services following 
Wells (1999) and found that policy advocacy was most associated with attracting 
investment, followed by image building and investor services from the empirical results. 

Another large-sample empirical approach was not directly focused on analyzing 
the relationship between FDI inflows and the role of various IPAs. Their regressions take 
into consideration the influence of the presence of an investment promotion office in 
Japan on attracting prospective Japanese investors to the respective states of the US, based 
on the 225 investments made in the US by Japanese manufacturers. From the result of 
empirical analyses with a dummy variable indicating which American states had 
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representative offices in Japan, the findings did not show a significant effect from the 
investment promotion offices in Japan. 

An investor profile or style defines an individual's preferences in investment 
decisions, for example: 

• Short term trading (active management) or long term holding (buy and hold) 
• Risk averse or risk tolerant / seeker 
• All classes of assets or just one (stocks for example) 
• Value stock, growth stocks, quality stocks, defensive or cyclical stocks... 
• Big cap or small cap (Market capitalization) stocks, 
• Use or not of derivatives 
• Home turf or international diversification 
• Hands on, or via investment funds 
Objective personal or social traits such as age, gender, income, wealth, family, tax 

situation. Subjective attitudes, linked to the temper (emotions) and the beliefs (cognition) 
of the investor. 

Generally, the investor's financial return / risk objectives, assuming they are 
precisely set and fully rational. 

Generally, the investment profile gives information focused more or less on 
potential investors from Bulgaria and abroad. It includes: 

- presentation of the municipality (geographic location, specifications and climate 
conditions), stressing the fact that the geographic centre of Bulgaria is located within the 
area of municipality, which actually means quick and effective transportation of products 
and services to any desired location in Bulgaria; 

- presenting advantages, provided that an investor decides to invest and develop 
his/her own business qualified work force, facilities of University, ready to use 
infrastructure and communications, supportive attitude of municipal administration, 
beneficial climate, beautiful nature. 

Specifics of the investment profile are reflected by the contents of the database, 
which could be divided in business information: 

-  juridical regulations, taxes (all necessary information for the investor s activity); 
-  typical industries for the region; 
-  classification of companies by type, thus defining the economic image; 
-  map of the city showing the most interesting free municipal sites (area 

measurements, built or free areas, intended function, contact person); 
-  construction and privatization program of the Municipality, featuring other 

projects in need of additional funding; 
-  information on current priority projects, i.e. Building up a gasification system in 

Gabrovo; 
-  register of public biddings and competition events; 
-  useful links (links to Chambers of Commerce and Industry, High-tech business 

incubator, Regional business centre, etc.); 
-  promotion of the city and an interesting approach in elaboration of the profile 

based on the advice of foreign investors, who have already developed their 
businesses in the region the reasons for their choice and what has attracted them 
to this location. 

Electronic newspaper 
- the right frame of the website has been organized as an electronic newspaper, 

where you can find any information for events on the territory of the city 
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meetings of municipal administration, all entertainment and sports facilities, 
news flash. The site is updated daily. 

- viewers of the investment profile are able to review the activity of Gabrovo 
Municipality all adopted regulations, meetings schedule and other details. The 
accumulated information has been archived since the beginning of 2001. 

- a list of all available services and activities of the Citizen Services Centre has 
been published also. 

- Gabrovo citizens are able to fill a form, thus evaluating services offered by 
municipal administration and giving an opinion about significant social issues 
garbage collection, stray dogs, local taxes and charges, transport problems, public 
works. 

- Ask the Mayor section is a specific barometer of public opinion, indicating the 
level of performance and service provision of municipality administration. 

In this respect it is important to note that policy instruments may be relevant for the 
development of regional clusters, although an instrument does not focus on any specific 
cluster or regional clusters in general. A mature working cluster and cross-border 
cooperation, for example, may only need public authorities to work in a catalytic role, 
ensuring co-ordination, cooperation and information dissemination. An emerging one, on 
the other hand, may need a more direct or interventionist approach with a greater 
emphasis on delivering infrastructure, e.g. research and incubation facilities. 

The most important government policies are found in four areas: (i) financial 
support to individual firms’ projects, (ii) support of infrastructure (both physical and 
knowledge infrastructure), (iii) support of education, training and research programmes, 
and (iv) networking and collaboration programmes. Of least importance is to provide 
information on different fields, to organise mobility schemes and to foster social 
interaction. 

Despite major policies surrounding economic integration among countries (e.g., the 
European Union [EU], North Atlantic Free Trade Area, and Mercosur), the theoretical and 
empirical research addressing the impact of such policies on various countries' 
entrepreneurial activities has yet to fully emerge. To address this issue, this paper draws 
on institutional, economic, and entrepreneurship literatures to examine if two specific 
economic integration mechanisms, namely market and currency commonality, increase 
cross-border venture capital flows made by participating nations in the EU. Findings 
suggest that broad scale economic integration policies do influence the extent of foreign 
venture capital investments made into other member countries. 

The idea of allowing private firms to finance projects of public sector infrastructure 
results in the emergence of PPPs. However, due to many forms of PPP projects and 
situations in different countries, PPP has various definitions. In the UK, the United 
Nations Development Programme (2007), when planning PPPs for the Urban 
Environment, stated that the definition of the PPP should be broad such that even the 
informal dialogues between government officials and local community-based 
organizations, which are perceived to be essential to successful PPPs, should be included. 
In the US, the National Council for Public–Private Partnership defines a PPP as a 
“contractual arrangement between a public sector agency and a for-profit private sector 
developer, whereby resources and risks are shared for the purpose of delivery of a public 
service or development of public infrastructure”. In Canada, the Council for Public–
Private Partnerships (2004) defines a PPP as a “cooperative venture between the public 
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and private sectors, built on the expertise of each partner, which best meets clearly defined 
public needs through the appropriate allocation of resources, risks and rewards”. 

One of the main advantages of the PPP approach is that it can save resources in 
many ways. The government can concentrate on its core competencies, and does not need 
to rely on its own resources for unfamiliar projects. Because of the participation of the 
private sector, government assets, data and intellectual property can also be utilized more 
productively, which leads to substantial improvement in the quality of public facilities and 
services. On the other hand, by proper use of the private sector’s skills, experience, 
technology and innovation, public services can be delivered more satisfactorily. A further 
advantage is that the public and private sectors can share risks at different stages. As the 
private sector brings commercial disciplines into public projects, the risk of cost overruns 
and project delays can be drastically reduced. To finish the design, build, and operation 
stages with PPP, the private sector can help to make a leaner civil service structure with a 
more efficient hierarchy of responsibility for services delivery (EU, 2005a). 

Other than the advantages for saving resources and more efficient use of them, the 
economic aspect can be improved by using the PPP approach. For example, it has been 
showed that PPP leads to the reduction of lifecycle costs since these projects spread 
government capital investment over the life of a project. This guarantees the expected rate 
of return for governmental investment. 

Although PPP is perceived as a way of creating public infrastructure at little or no 
cost to the public purse, it is still the notion that “there is no free lunch” is true - presented 
several cases of BOT ventures that had run into problems due to cost overruns, unrealistic 
price and income projections, and legal disputes between private operators and the 
government. In virtually all of these cases, the government and the general public, but not 
the private operators, have ultimately shouldered the cost of failure. Their research led us 
to focus on the point of view from the public sector about the failure of PPP performance. 

Practitioners have indicated that political obstacles stand in the way of using PPPs 
This view is not surprising since PPP projects always need special legislation. In most 
circumstances, the municipal or state legislature has to discuss this issue at length before 
legislation is enacted to regulate the use of PPP. Also, some government agencies may 
exhibit resistance to change in the context of adopting a new delivery/financing approach. 

The relationship between organizations within the public and private sectors is 
perceived to be crucial to the success of PPP projects because a poor relationship would 
easily lead to misunderstanding and conflict. Therefore, the existing literature has mainly 
focused on examining what factors facilitate or inhibit the relationship. 

For example, Chan et al. (2003), when conducting an industry-wide survey study, 
found that ‘improved relationship amongst project participants’ and ‘improved 
communication amongst project participants’ were the most significant benefits obtained 
from the use of partnering in PPP projects. Various demands of stakeholders, contractual 
arrangements, and different philosophical standpoints created friction between the 
involved parties. Apparently, friction is the major course for poor relationships. 

Furthermore, researchers have found that sector relationships in PPP projects were 
determined by the nature of relational contracting and relationship management. Through 
a Malaysian case study, claimed that once privatization has taken place, re-involvement of 
the public sector, particularly through the injection of new funds, should be refrained from 
as much as possible because of its lack of expert experience and possible social impact of 
the project. 
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Since a fair deal is what project parties should achieve, researchers have studied 
the success factors of how to create win–win relations by comparing various kinds of 
BOT typed infrastructure developments in the United States, the United Kingdom, and 
China Their studies were intended to identify the strengths of successful approaches and 
provide lessons from less successful or abortive projects. In consequence, proper 
maintenance of relations can be achieved through effective management of political risks, 
foreign exchange, and revenue risks. 

A knowledge-mining process to draw experience and learn lessons from 
international PPP practices and to refine experiential and expert knowledge underlying the 
subconscious decision-making process in the field of project financing. He developed five 
main critical success factors (CSFs) (favorable investment environment, economic 
viability, reliable concessionaire consortium with strong technical strength, sound 
financial package, and appropriate risk allocation via reliable contractual arrangements) 
for a win–win relationship, each of which includes a number of success sub-factors. 

Researchers have also related the relationship issue to contractor selection. For 
choosing suitable contractors, researchers have not only suggested benchmarking the 
‘best’ selection practices, but have also emphasized ‘innovative’ contractor selection 
approaches to be used by large public clients, in which relationship is always regarded as 
a key criterion. For example, Palaneeswaran and Kumaraswamy (2000a,b) made a 
comparative overview to formulate a ‘cooperative’ and ‘non-competitive’ conceptual 
benchmarking model to identify the core aspects for selecting a suitable bidder in order to 
achieve the best ‘value for money’. 

Having analyzed the data collected from a questionnaire, found that financial 
sources continued to be scarce despite a pressing need for it by contractors. As they 
argued, some developing countries were gradually more able to provide a higher grade of 
local technical expertise at competitive prices. This would result in a greater chance for 
local contractors to compete in overseas markets, and this situation is increasing in Asia. 
This raises the difficulties for contractors to participate into overseas PPP projects if they 
are not properly financed. As stated earlier, availability of financing influenced greatly the 
selection of a favorable financing strategy. Such a strategy can support participation from 
the private sector. 

The literature and used qualitative analysis to examine factors that could continue 
to challenge the achievement of best value. They found that among others, high cost of the 
PFI procurement process is a key factor, which is a burden on the PPP project, and thus 
leads to a reduction in the private sector willingness to participate. Here the investment 
profile of a municipality is regarded not only as information material, but a focused and 
with marketing prospective and attractive for the investors and other decision makers 
(administration, NGOs), providing certain messages and focuses. 

When developed, the municipality is following some directions starting with the 
initial conceptual version. It is followed by the structuring of the profile with the volume 
and structure related to the geographic and demographic specifics, the business and 
industrial characteristics. It is not a plain drafting but rather a process in which a working 
group consisting of municipal experts from the key areas of development are included. To 
them advisory functions are to play also ITC and marketing specialists in order the 
versions of the investment profile to be communicated effectively to the different target 
groups. Gathering the required information is related with a good on the place field 
research combined with desk research on the existing documentation. 
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Figure 3. Expectations for active measures in making effective the investments profile 
in the eyes of the SMEs 
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Sources: Yordanova, Manual for Attracting Investments in Small 
Municipalities, 2003; Jelev and Baltov, Development of investment profile of 
Belogradchik municipality 2006, Baltov and Petkov, Dev. … Chiprovci 
municipality, 2006. 

 
In such a way in the investment profiles developed for the small Rousse region 

municipalities and for the municipalities of Chiprovci and Belogradchik follow certain 
expectations for active measures (see Fig. 3 above). Still it varies a lot in-between. On one 
side are the Rouse region municipalities feel more the lack and put more attention to the 
cooperation with other municipalities and regions – more at administrative level. It might 
be normal as the names of those places are not so much recognized in the country like the 
other two – Belogradchik and Chiprovci. 

In Belogradchik, for example the measures are assumed to be a direct marketing 
support for the small businesses in the territory – normal for the fact that each of these 
businesses doesn’t allow the economy of scale and the managerial capacity to conduct 
individual marketing efforts. In Chiprovci this trend is not so obvious; a kind of balance 
between the expected measures is kept in the profile, based on the local SMEs 
assumptions. 

One of the anticipations among the small Rousse municipalities is that the creation 
and activation of databases for the businesses is vital and it is less shared in Belogradchik 
and Chiprovci. Much of an attention in Chiprovci and especially in Belogradchik is paid 
to the organisation of events in the territory. 

One frequently mentioned problem regarding the internationalisation of SMEs is 
the lack of an explicit strategy in the initial phases ([15], 2000). This is supported by many 
studies that point to the first exports as being in response to unsolicited, sporadic demands 
from foreign companies. Another frequently mentioned problem is the lack of know-how 
with respect to international activities, identifying appropriate partners or assessing 
market potential. These are problems relating to the management, or more specifically, the 
Chief Executive Officer. According to one Swedish study ([1], 1996), when it comes to 
internationalisation, executives can roughly be characterised as focusing on technology, 
marketing and structure, but less on strategy and planning. 
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The long-term interest towards a territory on the side of its consumers/clients is 
divided on one side with the elements for functioning and on the other as elements for 
development and prospects ([19], 2003).  To the key elements of functioning are regarded 
the assurance of the personal security and the public order, the situation and exploitation of 
the housing, including the hotels, the water and heating facilities, the waste collection. The 
situation of the roads, the transportation system, the public health and even the existence of 
the parks in the living areas make the issues important enough and investments requiring. 

For good or for bad, improving or worsening those elements of functioning cannot 
guarantee in a big degree the dynamics of the development of a territory, as much more 
sensitive it is towards the elements for development and prospects. This is the reason in 
the municipal investment profiles those elements to be addressed directly. In the table 
bellow the elements of the development & prospects, instead of ranking – which will not 
be correct as it combines primary and secondary information, are indicated only if 
considered to be of primary importance. 

 
Table 1. The elements of the development and prospects, indicated with the biggest 

importance in the designed municipal investment profiles 
 

Development & prospects elements of 
the Long-term interest towards the 
territory 

Chiprovci and 
Belogradchik 
municipalities  

(the Serbian border) 

The small Rousse region 
municipalities  

(border to Romania 
admin. region) 

Sectoral development 
� Initiation of new (for the 

munic.) types of industries  
X  

� Development of the existing 
(on the place) industries 

X X 

“New economy” dimensions 
� Information and 

communication technologies 
 X 

� General dynamics of the 
investments 

X  

The “human ware” status 
� Level of the employment and 

its structure 
X X 

� Level of the incomes of the 
population 

 X 

� Level of the education and 
vocational qualification 

X X 

Business efficiencies 
� Levels of the production costs  X 
� Financial status of the 

businesses 
  

 

Sources: Yordanova, Manual for Attracting Investments in Small 
Municipalities, 2003; Jelev and Baltov, Development of investment profile of 
Belogradchik municipality 2006, Baltov and Petkov, Dev. … Chiprovci 
municipality, 2006. 

 

Considering the issues of the sectoral development, both for the territories of the 
small Rousse region and for the Serbian border – Chiprovci and Belogradchik 
municipalities the further development of the existing now or in the past industries is of 
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key important. In Belogradchik there is revitalization of the telephones production and in 
Chiprovci is about to start the production (this time with environment friendly 
technologies) of fluor. Ambitiously in these two municipalities the initiation of new for 
the territory types of industries are envisaged – mostly in the services – and in 
Belogradchik there is a sign with already started films production. 

For the two North-West municipalities the general dynamics of the investments is 
eloquent and they are ready to set a frame for investments regardless the fact whether in 
high tech or in any sector. On the contrary, feeling more isolated and with low 
communication and information infrastructure the Rousse region municipalities are not 
disregarding the need to developed in a focused way the ITC. 

In both regions, the municipalities rank high all the elements for development 
concerning the human resources. Still the business approach is missing and the 
efficiencies issues are less focused in the municipal investment profiles. Only for the Rousse 
small municipalities the level of the production costs a special attention is provided. 

There is some view that national strategic marketing management is needed to 
create or increase economic development (Kotler, Jatusripitak, &Maesincee, 1997). That 
means, in other words, a government can market a country in the same way as a 
company’s products and services in order to attract foreign direct investment (FDI). Most 
governments have increasingly adopted measures such as liberalizing the legal and 
regulatory framework for FDI and establishing mechanisms for the settlement of 
investment disputes to attract FDI, as a means to achieve their economic development goals. 

According to UNCTAD (1998, p. 91), the determinants of FDI include not only 
economic determinants (e.g., market size, low-cost unskilled labor, raw materials, and 
strategic assets and technology) but also business facilitation (e.g., investment promotion 
activities, investment incentives, and administrative services). 

As for determinants of FDI, even if the literature argued that business facilitation 
plays a less crucial role than economic determinants. 

 Information dissemination activities and market imperfection If there is to be an 
optimal allocation of resources through market mechanisms, participants should have free 
access to information. However, instead of circulating freely, information is concentrated 
and transaction costs occur, resulting in some investment decision makers possessing it 
and some who do not. This type of ‘information impactedness’ usually occurs from 
uncertainty and opportunism. The asymmetry of information tends to change the 
bargaining power between the supplier and the demander and the side which posses less 
information will be at a disadvantage. Therefore, in order to overcome this asymmetry of 
bargaining power, harmonization of information possession should be achieved. In other 
words, those who posses less information should pay an information searching cost to 
even-up their bargaining power position. This logic can be applied for the site-selection 
decision process of MNCs. When making a decision on where to locate, the information 
base of MNCs is far from perfect, and the decision-making process can be subjective and 
biased (UNCTAD, 1999). Countering market imperfections in the location decision-
making process, literatures found that investment promotion was most effective when it 
overcame informational asymmetries. 

Regarding the information searching cost for foreign investors argue that, ceteris 
paribus, foreign investors experience substantial information asymmetry compared with 
indigenous investors. As a result, the spatial distribution of inward FDIs is governed by 
information costs, rather than by production and transport costs, which, on the other hand, 
are more influential on the choices of the physical location of plants. They also state that 
the information that an investor needs is divided into ‘low-cost information’ and ‘high-
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cost information’. Some information regarding traditional location factors such as 
manpower, raw materials, market areas, and transport cost, can be acquired at zero (or 
very low) cost since extensive statistical data are available. In contrast, high-cost 
information is needed to reduce uncertainty in the quality of available location factors, the 
workings of the local market in terms of consumer behavior, institutional framework, and so on. 

IPA promotion activities concern not only reducing low-cost information searching 
but also the high-cost information searching. According to a survey by the Foreign 
Investment Advisory Service (FIAS) of Latin American IPAs, all 14 agencies maintain an 
informational database for potential investors, to respond to questions by potential 
investors across a wide range of topics such as current macro-economic data, domestic 
laws and regulations, the local costs of land, labor, energy and other factors of production, 
and information pertaining to specific business sectors. Demonstrated that IPA services 
for reducing the level of market uncertainty are considered to be the most important factor 
among 15 surveyed services provided to investors. (It was strongly supported in the 
feasibility study stage). Literature addresses that a main role of the IPA is to gather and 
distribute the information that prospective investors need to evaluate the attractiveness of 
a country as an investment site. In other words, IPA could play a role in influencing FDI 
decisions by compensating for market failure due to information or perception gaps about 
investment opportunities or country of the investment climate. 

Engaging in international activities requires additional competencies compared to 
strictly domestic activities. The competencies needed typically encompass not only a 
different working language in relation to cross-border relations, but also knowledge about 
the foreign market conditions, laws and regulations, cultural differences etc. These 
competencies can be developed in a learning-by-doing process or by employing experts. 
However, the amount of international experience of the management or CEO may be of 
major importance. A number of studies point to the importance of the mindset and 
experience of managers as regards the internationalisation of firms. Studies show that 
personal factors like the personality and individual preferences of the owners of small 
firms; their commitment and persistence are crucial factors for a firm's growth abroad ([5], 2002). 

 

Figure 4. The indications from the SMEs operating with the territory on the image 
 of the local municipality taken in the designed investment profile 
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Sources: Yordanova, Manual for Attracting Investments in Small 
Municipalities, 2003; Jelev and Baltov, Development of investment profile 
of Belogradchik municipality 2006, Baltov and Petkov, Dev. … Chiprovci 
municipality, 2006. 
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Perceptions on the image of a territory is important for its attractiveness which is 
not always based on rational decision making process. How the SMEs operating in and 
with the investigated municipalities is demonstrated on Figure 4. In the very inside circle 
the anticipations towards the municipality of Chiprovci are indicated and in the next 
bound to it circle those towards Belogradchik. In the outer wide circle a compile of the 
regarding the small Rousse region municipalities is demonstrated. 

Both Chiprovci and Belogradchik are regarded more in a combination of positive 
and contradictory image (expressed totally by almost half of the respondents). Partly it is 
because of the rich historical and natural heritage and on the other side the “shadow” of 
the percept in Bulgaria as desperately declined North-East planning region. In the small 
Rousse administrative region municipalities (the North-Central planning region) the 
image is seen as “not expressable”. Unfortunately they don’t have the flavor from the 
history and the names of the municipal centres are not very famous in the country as a 
whole. 

For all these municipalities it is rarely said that the image is negative. Even 
surprising comes the fact that in Chiprovci there is a feeling to be overly attractive – in 
other words (explained in the focus groups) some of the local business and population 
prefer less intensive attraction in order to avoid a huge urbanization and dramatic change 
in the local style and traditions. 

 
Conclusion 
 

The issues of the cross border cooperation in the areas of economy, culture, 
environment and the isolated small-scale municipalities development are much more 
regarded with key priority. They might be turned from trouble areas into beneficial for 
their countries and the EU as a whole. Already the cases with the Rousse region  small 
municipalities showed that the developed municipal investment profiles proved a good 
ground and thematic groups with Romanian counterparts were formed in the period 2004-
2005 and a joint office (continuing the office of the project) presenting their plans and 
active measures in Rousse exists. On the external Bulgarian and EU border – the Serbian 
one are just to start the first CBC projects and Belogradchik and Chiprovci among the first 
of the beneficiaries – with their investment profiles – a good ground for introducing the 
envisaged policies. 

At the same time, for SMEs the question of attaining sufficient internal resources 
for cross-border activities is more acute than for larger enterprises, since the costs of 
hiring people with the appropriate skills are proportionately greater for smaller companies. 
Large companies have more labour resources to draw from in the first place and they also 
often have more developed routines and capacities for recruiting, selecting and integrating 
new employees. 

In parallel, still the short track record of joint activities and especially the lack of 
economy of scale and tradition of working in network with the small business on the other 
side of the border may hinder the desired dynamics in the business relations. 
Unfortunately many NGOs lack either interest or understanding of developing and sharing 
data bases for the business when communicating. On the big municipalities and often at 
regional and state level these “small” problems might also be disregarded behind the 
considerations of the big infrastructure and institutional projects. This is the reason the 
investment profiles to be used as a marketing instrument become a part of the instruments 
not only of the municipality but also of the single businesses or their networks on the 
place. 
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БЮДЖЕТИРАНЕТО НА 
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Abstract: The paper is divided into two parts - theoretical approaches and empirical 
research of the budgeting process. The budgeting process in the enterprise, the types of 
budget, the methods of budgeting, the approaches for compilation of the budget process 
and the methodology of budgeting are subject to analyses, comments and forecasts in the 
first part of the study. The second part emphasizes on the specific empirical research of 
the dynamics of the budget items in the sale of apartments, tourist and hotel services, spa 
services and management and maintenance services, connected with the operational and 
strategic company development. 
 

Kew words: budgeting process, types of budget, methods of budgeting, operational and 
strategic company development. 
 

Резюме: Научната студия е разделена на две части – теоретични подходи и 
конкретно имперично изследване на бюджетния процес. Обект на коментарии, 
анализи и прогнози в първата част са бюджетния процес в предприятието, видо-
вете бюджети, методите на бюджетиране, подходите за съставяне на бюджет-
ния процес и методологията на бюджетирането. Втората част акцентира на 
конкретните емпирични изследвания за динамиката на бюджетните пера при про-
дажба на апартаменти, туристически и хотелиерски услуги, спа услуги и услуги по 
управление и поддръжка, свързани с оперативното и стратегическото развитие 
на фирмата.  
 

Ключови думи: бюджетен процес, типове бюджети, бюджетни методи, опера-
тивно и стратегическо развитие. 
 
 

Въвеждаща част 
Моделирането на бизнес поведение в пазарна среда осигурява постигане на 

цели, които ще осигурят гъвкаво присъствие на организационни форми и структури. 
Това аргументира и необходимостта от разработването на цялостна концепция за 
обособяването на определен тип модел от последователни бюджетни дейности. 
                                                            

1  Авторът е преподавател в програмен съвет по Финанси и счетоводство на Бургаски 
свободен университет.  
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В рамките на този последователен процес от съществено значение е бюджет-
ното управление на фирмата. То е част от общото управление, чрез което се пости-
гат желаните резултати и се осигурява адаптивност към средата. Неговото ефективното 
прилагане е гарант за перспективното развитие на всяка икономическа структура.2 

Цел на разработката е да се направи анализ на съществуващите бюджетни 
подходи и процедури, които предлагат интересен инструментариум за повишаване 
на маркетинговата ефективност. 

Актуалността на избраната тема е продиктувана от: 
 изготвянето на бюджет – не е нормативно определен акт, но е задължител-

на процедура, ако фирмата желае да взима ефективни и целенасочени управленски 
решения; 

 бюджетирането – застъпено както при капиталовите инвестиции, така и 
при стратегическата, оперативната и основната дейност на фирмата.  

Необходимо е да се подчертае, че ако по отношение на капиталовото бюдже-
тиране има значителен брой разработени модели, в това число софтуерни и инжене-
рингови модели, то при бюджетирането на приходите от дейността и очакваните 
финансови потоци разработките са значително по-малко. Причините за това са 
свързани с повишения интерес към капиталовото бюджетиране, необходимостта от 
професионални прогнози за състоянието на бъдещите финансовите потоци в усло-
вията на пазарна неопределеност и стопански хаос.  

Предмет на изследване е процесът на изработване на бюджет в една турис-
тическа фирма.  

Обект на изследване са методологичните аспекти на изработването на бюд-
жет на финансовите потоци във фирмата. За изпълнението на целта и предвид пред-
мета на изследване, научните задачи са свързани с: 

• разкриване на същността и методологичните аспекти на бюджета в съвре-
менните предприятия и възможностите и проблемите при прилагането на бюджет-
ния подход на управление с оглед на специфичните условия и изисквания на съвре-
менната среда; 

• изследване на наличните подходи, методи и процедури за изработване на 
бюджет и оценка на тяхната приложимост;  

• анализ на  модела за изготвяне на бюджет в реално туристическо предприя-
тие от комплексен тип.  

Защитавана теза е, че един научно обоснован и адаптиран към пазарната 
ситуация бюджет на финансовите потоци ще разкрие нови възможности и 
ползи за икономическите единици, т.е. в условията на пазарното стопанство 
бюджетът е ефективен управленски и контролен инструмент.  

Методологията на изследване е свързана с анализ на литературни източни-
ци, финансово счетоводна обработка, наблюдение на практическите процедури и 
професионален опит в определена организация.  

Проблемът е разглеждан у нас и в чужбина многократно. Водещи автори 
в това отношение са Адамов, В., А. Захариев, Ст. Проданов, Ангелова, М., Гълъбов, 
М., и Чиприянова, Г., а в чужбина - Pamela P. Peterson, Frank Fabozzi, Alan C. 
Shapiro, Clark John J., H. Kent Baker, Philip English, Robert W.Kolb и други. 
                                                            

2 Drake, Pamela Peterson, Capital budgeting techniques, p.1// 
http://educ.jmu.edu/~drakepp/principles/module6/capbudtech.pdf (november 18, 2013) 
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Част I. Научни виждания за бюджетирането и бюджетните процеси в 
предприятието 

1.1. За същността и значението  на бюджетния процес 
Гъвкавото приспособяване на организационите бизнес структури към проме-

ните в пазарната среда е значим проблем от средата на ХХ век. В търсене на меха-
низми за неговото разрешаване, „бащата на стратегическия мениджмът”3 Игор 
Ансофф констатира, че «всяка промяна в средата ще доведе до адаптираща промяна 
в организацията, която може да засегне структурата, целите или други области, 
оразмеряващи нейната дейност. ”4  

Идеята за адаптиращата промяна, която се осъществява посредством страте-
гическото управление, се поддържа и от други автори, които я определят като 
„основна”. Самото „стратегическо управление трябва да може органично и последо-
вателно да приспособява организацията към променящата се обстановка във външ-
ната среда. Вземането на адекватни решения ще осигури оцеляване на организа-
цията в дългосрочна перспектива, както и силни конкурентни позиции при постига-
не на определените цели. ”5 

Подходът на М. Чиприянов представя стратегическото управление като про-
цес, в който стратегическото изследване е основна функция за неговото обслуж-
ване. Този процес е съставен от два компонента:  

• формулиране на стратегията (Strategy Formulation Cycle), при който стра-
тегическите изследвания подпомагат разработването на визията, мисията, 
стратегически анализ, изграждане на целева система и избиране на типа 
стратегия; 

• осъществяване на стратегията (Strategy Implementation Cycle), при който 
стратегическите изследвания подпомагат внедряването, контролирането 
и регулирането.6 

В този аспект, от съществено значение за просперитета на фирмата е процеса 
на бюджетиране на неговата дейност. Бюджетът е управленски инструмент, форму-
лиран като стратегически план, основан на дългосрочните цели и конкретизиращ 
тяхното оперативно изпълнение. Според специалистите той представлява план за 
действие, обобщаващ ресурсите и усилията, необходими за реализиране на прогно-
зираните обеми продажби, разходните аспекти или други дейности, изразен в па-
рични термини.7 

Бюджетът се използва за вземане на решения по снабдяването, производство-
то, паричните постъпления и по всички останали функционални области от дей-
ността на фирмата. Процесът по бюджетирането на паричните потоци и прогнозите 
за продажбите във фирмата са взаимосвързани и взаимозависими инструменти за 

                                                            

3  Христов, С. Мениджмънт и лидерство. Игор Ансофф - бащата на стратегическия менидж-
мънт, http://www.novavizia.com/7441.html / (november 16, 2013) 
4  Николаева, В., 2012, Стратегическа ориентация в развитието на бизнес организациите, УИ 
ВСУ “Черноризец Храбър”, Варна, с. 10. 
5 Панова, М., и Т. Панов, 2010, Стратегическо управление, УИ „Св. Климент Охридски”, С., с. 33. 
6   Чиприянов, М., 2008, Методи за стратегически изследвания и решения, Абагар, Велико 
Търново, с. 23. 
7  Чиприянова, Г., 2013, Практико-приложни аспекти на счетоводното бюджетиране, „Бизнес 
управление”, №2,  с. 61-82. 
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планиране, изискващи взаимодействие с останалите маркетингови, финансови и 
управленски  дейности. Те трябва да бъдат обвързвани с останалите планове за раз-
витие на фирмата, изготвени за всички функционални области от дейността в общ 
генерален план, който да координира тяхното изпълнение. 

Изготвянето на бюджета преследва най-малко три основни цели: планиране, 
координиране и контрол. За да бъдат реализирани целите и задачите на фирмата е 
необходимо да се определят дейностите и да се изчислят свързаните с извършването 
им разходи. От тази гледна точка бюджетът представлява инструмент за планиране 
на печалбата, план за действие, изразен посредством финансови термини, осигуря-
ващи основните насоки за постигането на целите. Обикновено периодът, за който се 
изработва бюджета е едногодишен, но е възможно да бъдат изготвяни и бюджети за 
по-кратки периоди. 8 

Според Ангелова, М. един от най-важните бюджети във фирмата е бюджетът 
по продажбите. Постигането на синергетичен ефект между елементите на маркетин-
говия микс може да се осъществи само при прецизно координиране на бюджета на 
продажбите с тези по останалите негови елементи. Продажбите са елемент на про-
моционния микс и цялостният промоционен бюджет трябва да бъде съобразен с 
предвидените дейности и разходи в областта на продажбите. Прецизното съчетание 
на всички бюджети в областта на промоционния и маркетинговия микс ще осигури 
ефективно използване на ресурсите. Бюджетът осигурява изпълнението на финансо-
ви стандарти за оценка на реалното представяне и сравнение на отчетните с бюд-
жетните величини. Положителните разлики показват възможности за бъдещо пони-
жаване на прогнозните величини, докато отрицателните отразяват непредвидени 
разходи и изискват допълнителен анализ и корективни действия.9 

Потребността от бюджетиране и планиране на бъдещето финансово развитие 
на фирмата изисква вниманието да се насочи в няколко направления. В тази връзка 
важно значение има определянето на общоикономическото значение на предвижда-
нето. Крайната цел на фирмата е получаването на печалба, която да осигури опти-
мален и гъвкав икономически растеж, а собственикът на активите трябва да е убе-
ден, че всички негови решения за бъдещата дейност зависят от този процент на пе-
чалбата. 

 

Предвиждането на бъдещето развитие на фирмата означава да се изберат ин-
струментите, с които се държи сметка за нормативните изисквания, на сложните 
очаквания за състоянието на пазара, цените, разходите, печалбите и другите пазарни 
компоненти. С други думи, предвиждането е търсене на ефиктивни средства и ин-
струменти за постигането на гъвкаво развитие на фирмата. В тази насока, група 
учени 10 лансират тезата, че при изготвяне на бюджет се дава отговор на някои от 
следните въпроси:  

  какво ще спечели фирмата от очаквания просперитет на отрасъла, към кой-
то се числи; 

                                                            

8  Адамов, В., А. Захариев, Ст. Проданов, 2003, Бюджетно управление на фирмата, Абагар, 
Велико Търново, с. 18. 
9  Ангелова, М., 2004, Изработване на бюджет на продажбите в индустриални предприятия в 
България, Икономически изследвания, №1.  
10  Адамов, В., А. Захариев, Ст. Проданов, 2003, Бюджетно управление на фирмата, Абагар, 
Велико Търново, с. 18.  
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  с какво поле на сигурност (гарантирано от размера на паричните постъпле-
ния) и с какъв авторитет пред банките и пазара на капиталите ще разполага фирмата 
в случаи на финансова криза или вероятно проваляне на продажбите; 

  какво влияние ще окаже покачването на цените или тяхното намаляване 
върху обема на продажбите като се имат предвид както търговския характер, така и 
икономическите принципи на функционирането на фирмата; 

  ще остане ли непроменено търсенето на клиентите при еластичност на це-
ните и доходите. 

Необходимо е и да се знае до каква степен на оперативна техничност ще мо-
же да се задълбочи бюджетния анализ, до каква степен може да се разчита на 
екстраполацията на трендовете на официалната статистика. Това изисква уточнява-
не на показателите за икономическо предвиждане, които са важна предпоставка на 
финансовото управление. 

Според гореспоменатите учени „при разграничаване проблемите на произ-
водството и инвестициите, може да се открие връзка между тях на равнище бюдже-
ти”. Бюджетът на инвестициите е директно свързан с различните бюджети по про-
изводството, тъй като неговото реализиране изисква използването на съответна 
адаптация. Освен това, когато е налице избор между два типа разходи за инвести-
ции, методът за дисконтиране на паричния поток, който служи за анализиране на 
чистите парични потоци, изисква познаване на бюджета на производството. Този 
бюджет, който води до печеливш резултат е не само функция на организацията, но 
и нейно външно проявление. По такъв начин конюнктурното предвиждане става 
база на очакванията, позоваващи се на предвидимото развитие на съответната ко-
нюнктура. 

По-нататъшното развитие на фирмата ще бъде на свой ред функция на тази 
национална или международна конюнктура. От това следва, че не могат да се из-
ползват само традиционни средства, а вземането на правилно решение за бъдещето 
означава да се намали полето на грешките.11 

 

Цитираните автори са на мнение, че комбинационният анализ дава възмож-
ност променливите да нарастват непрекъснато, а броят на предвидените решения и 
възможните финансови резултати да става твърде голям. Следователно: 

 една гъвкава политика, представена под формата на общ модел за уп-
равление трябва да бъде способна да се адаптира бързо към резките 
промени на пазарната конюнктура;  

  моделът за управление да бъде построен по такъв начин, че да дава въз-
можност за модификация и промени в самото управление.  

 

Определянето на един пълен модел на предвиждане, включващ определени 
независими параметри позволява да се: 

 стимулират ситуациите на бъдещето при нарастваща сложност;  
 дава отговор в момента, в който се формулират управленските предвиждания; 
 премества границите на несигурността, които фиксират бюджетното уп-
равление;  
 прави трудно, почти невъзможно, предварителното определяне на вероят-
ните резултати от управлението чрез традиционните методи.  

                                                            

11  Адамов, В., А. Захариев, Ст. Проданов, 2003, Бюджетно управление на фирмата, Абагар, 
Велико Търново, с. 21-22.  
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За изготвяне на ефективен бюджет, който ще служи като управленски ин-
струмент е необходимо наличието на качественна информация от счетоводните 
данни във фирмата. За Филипова, Ф. качеството на продукта и услугата „информа-
ция” се представят в следната таблица.  
 

Таблица 1. Същност на качествената информация за бюджета 
  Съобразяване с техническите 

условия 
Удовлетворяване очакванията на 
потребителя 

Смислена информация – смисленост Полезна информация – полезност Качество  
на продукта 
„информация”

Характеристиките на информацията 
отговарят на стандартите за точност, 
изчерпателност и липса на грешки. 
Базата данни с 99% точност и изчер-
пателност на информацията напри-
мер дава високо качество за този 
квадрант. 

Доставената информация отговаря 
на нуждите на потребителите – ин-
формационният продукт е полезен и 
съответства на нуждите на потреби-
телите на информация. 
Ако потребителите се нуждаят от 
запас от информация, разпределена 
по местоположение по складовете, 
информационният продукт е от ви-
соко качество. 

Надеждна информация - надеждност Приложима информация – прило-
жимост 

Качество  
на услугата 
„информация” Процесът на превръщане на данните 

в информация отговаря на стандар-
тите – гарантира процес, чрез който 
потребителите придобиват продукта, 
за да го използват. Например, ако 
получават редовно запаси от инфор-
мация, техническите условия за ин-
формационния продукт са спазени. 

Процесът на превръщане на данните 
в информация надвишава нуждите 
на потребителя – потребителят мо-
же лесно да придобие и работи с ин-
формация, която добавя стойност 
към задачата. Следователно, потре-
бителите трябва да могат да из-
ползват заявките за информация, за 
да си възвърнат информацията, не-
обходима за ефективни решения. 

Източник: Филипова, Ф., 2013, Финансовото счетоводство и качеството на 
финансово-счетоводната информация, Наука и икономика, Варна, с. 279. 
 

Като конкретни проявления на качествените характеристики на високо-
качествената счетоводна отчетност цитирания автор посочва: 

 своевременно отразяване на загубите; 
 незаглаждане и неманипулиране на финансовия резултат.12 
Изясняването на качеството на информацията във финансовите отчети изиск-

ва същността и да се анализира през призмата на широко приетите характеристики 
на публичната счетоводна информация като разбираемост (яснота), прозрачност, 
уместност, надеждност и сравнимост.  

Цитираният автор прецизира четири основни характеристики на водещи 
страни (САЩ и Великобритания), които правят информацията във финансовите от-
чети полезна за потребителите, а именно:13 

  разбираемост; 
  релевантност (уместност); 

                                                            

12 Филипова, Ф., 2012, Цит. произведение, с. 280-281.  
13 Пак там. 
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  надеждност, която обхваща пет качества на информацията като: честно предста-
вяне, приоритет на съдържанието над формата, неутралност, благоразумие, пълнота;  

  сравнимост. 
Изясняването на тези характеристики е от важно значение за измерването и 

оценяването на качеството на счетоводната информация. В преобладаващата част от 
счетоводните изследвания на Запад водеща роля се отдава на релевантността, на-
деждността и сравнимостта на счетоводната информация. 

Качествените характеристики, приемани като полезни за потребителите, спо-
магат да се постигне крайната цел на финансовите отчети с общо предназначение – 
определяне на стойността на компанията и оценка на нейния кредитен риск. Посо-
чените приоритети на счетоводната информация гарантира постигането на: 

    прозрачност на информацията от дейността на предприятието; 
   сравнимост на информацията в компанията между отделните отчетни пе-

риоди и спрямо други предприятия, прилагащи същата счетоводна база; 
  пълно оповестяване на съществените факти, събития, предположения и 

преценки, което би помогнало на потребителите да вземат разумни решения. 
Релевантността е важна характеристика на полезността на счетоводната ин-

формация, но при нейната оценка следва да се има предвид следните няколко аспекти: 
• тя е субективна категория, която зависи от информационните нужди на 

различните потребители, от онова, което е уместно за акционерите, но не е уместно 
за данъчните власти. Следователно, еднаква уместност на информацията от финан-
совите отчети за всички заинтересовани лица е невъзможно да се постигне, тъй като 
в случая ще доминират интересите на собствениците и инвеститорите; 

• тя често влиза в конфликт с други качества на счетоводната информация 
като точност и надеждност. Например справедливите оценки са по-точни в сравне-
ние с историческата цена, но са по-малко надеждни, т.е. отсъжданията и преценките 
при изготвяне на счетоводната информация я правят по-уместна, но поради субек-
тивния елемент тя е по-малко надеждна; 

• тя трябва да има предсказващ или прогнозиращ  елемент, който ефектив-
но да се използва. 

Следователно, ако счетоводството не представи пълна и качествена ин-
формация, то рискът от реализиране на загуби, не професионално планирани 
бюджетни  дейности и управленски решения е достатъчно голям.  

 

1.2. Коментари относно типовете бюджети 
Класифицирането на бюджетите се извършва въз основа на използваните под-

ходи – традиционни бюджети, гъвкави бюджети, бюджети на нулевата база, бюджети 
по цели и задачи, по сравнение с конкурентите и основани на математически модели.  

Традиционните бюджети (изчислявани като процент от продажбите) се осно-
вават на анализ на данни за изпълнението на бюджетите през минали отчетни 
периоди. Този подход е твърде консервативен и отчита в слаба степен влиянието на 
пазарните и на останалите фактори на външната среда. При него перата в бюджета 
се определят като процент от продажбите на базата на средни за отрасъла величини. 
Основен недостатък на традиционните бюджети е, че бюджетните величини се 
изменят в същата пропорция, в която се изменя и постигнатият обем на продажбите. 
Например, при намаляване на продажбите (загуба на пазарен дял) логично би било 
да се увеличат разходите за тях (бюджетните величини), така че да се предвидят 
ресурси за завоюване на позициите.  
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Гъвкавите бюджети преодоляват недостатъците на традиционните. Трябва да 
се отбележи, че те се основават на разработването на стандартни разходи по пера 
(изчислени по данни за минало представяне или по експертни оценки) за алтернативни 
равнища на прогнозата за приходите. Този подход позволява непрекъснато наблюдение 
на финансовото представяне посредством стандартни разходни съотношения. 

Бюджетите на нулева база „атакуват” негативните фирмени практики да се 
иска повече от необходимото и да се извършват всички предвидени разходи, неза-
висимо дали са реално необходими. Тези практики произтичат от опасенията, че ако 
бъдат реализирани икономии, през следващия период бюджетните разходи ще бъ-
дат намалени. По този начин в края на отчетния период се правят ненужни разходи, 
чиято единствена цел е да се изразходват всички предвидени в бюджета средства. За да 
противодействат на тези практики, бюджетите на нулева база не се основават на данни-
те от минали периоди. На всяка от дейностите се определя приоритет от гледна точка на 
приноса към постигане целите на фирмата като дейностите се ранжират. Наличните 
ресурси се разпределят според приоритетите на дейностите до изчерпването им. Подо-
бен подход е подходящ при дейности с висока степен на гъвкавост като продажби, рек-
лама и други маркетингови дейности, но не и при изработването на бюджети на основ-
ни производствени разходи, на работна сила и др. Изготвянето на бюджети на нулева 
база изисква значително време за подготовка и повече писмена работа. 

Бюджетите по цели представляват логичен и разходно ефективен метод, при 
който ръководството определя и комуникира целите и задачите, за чието постигане 
се предвижда изчисляване на необходимите калкулации. Ефективността на този 
подход зависи от прецизността на преценките на ръководството.  

Бюджети по сравнение с конкурентите се изработват на базата на предвижда-
не за това колко ще похарчат конкурентите. Основен недостатък, който се посочва 
от авторката, е че различията в промоционните и продажбените стратегии на 
фирмата и на нейните конкуренти би трябвало да се отразят в бюджетите, като се 
отчитат различията в целевите пазари, пазарните сегменти и в целите.14  

Друг тип бюджети са тези, основани на математически модели. Моделите се 
разработват на базата на анализи на данни за минали отчетни периоди. Основното 
съображение тук е свързано с определяне на валидността и устойчивостта на раз-
работения модел. Точността на бюджетите се повишава при ползването на множест-
вена регресия, като в уравненията могат да залегнат променливи като брой и 
концентрация на потребителите, специфика и фрагментарност на поръчките, разли-
чия в потребителското поведение, сложност на продукта и т.н. 

Според други автори15, принципно нещата опират до определянето на след-
ните бюджети, от които всеки следващ произтича:  

• бюджет на продажбите; 
• бюджет на снабдяването; 
• бюджет на производството; 
• бюджет на инвестициите; 
• бюджет на бързо ликвидните активи (кредити, вземания, депозити, чеко-

ве, валута, кредитни карти, пари в брой).  
                                                            

14  Чиприянова, Г., 2013, Практико-приложни аспекти на счетоводното бюджетиране, Бизнес 
управление, №2,  с. 61-82. 
15  Адамов, В., А. Захариев, Ст. Проданов, 2003, Бюджетно управление на фирмата, Абагар, 
Велико Търново, с. 45.  
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Посочва се, че единствено бюджетът на продажбите произтича от търгов-
ските изследвания и проучвания осъществени от специализираните служби на 
фирмата. Авторският колектив предлага следната схема и механизъм, посочени във 
фигура 1. 

 
Фигура 1. Видове бюджети във фирмата 

 
Съвкупността от тези бюджети формира генералния бюджет на фирмата. 

Това подразделяне като цяло съответства на двата критерия, обяснени по повод 
центровете на отговорността, включващи: 

 критерия за свързващата ос; 
 критерия за плановете на отговорността. 

Тези критерии се смесват при характеризирането на различните бюджети. На 
базата на критерия за свързващата ос бюджетът на инвестициите е типичен център 
на отговорността. Свързващото звено тук е дългосрочният растеж на фирмата. Оче-
видно е, че в широка степен фирмата черпи от своето минало динамизма на бъдеще-
то си. Що се отнася до планът на отговорността при него решението може да бъде 
взето само на равнище съвкупната дейност на фирмата, а именно чрез: 

 познаването на търговските перспективи и конюнктурните перспективи; 
 определянето на точна оценка за действителния капацитет на производ-

ството; 
 актуализирането на очакваните потоци от доходи, за да може да се направи 

евентуално избор между допълнителните инвестиции и вземането на участие в едно 
външно предприятие; 

 оценяването на бъдещите потребности от квалифицирана работна ръка. 
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1.3. Анализ на методите за бюджетиране  
За авторския колектив Адамов, В., А. Захариев и Ст. Проданов „съществуват 

два основни подхода за разработване на новия бюджет на стопанския субект – ко-
рективен и рационалистичен.”  

Корективният подход представлява използването бюджета за предходната 
година като база на новия бюджет, а при базисния бюджет се налагат корекции (в 
посока увеличение или намаление) в съответствие с актуалните бюджетни цели. 
Като цяло при следването на този подход доминира отчитането на потребностите на 
отделните звена и проекти. Двата производни на подхода модели (на екстрапола-
цията и на финансовото планиране) се считат за традиционни модели за реализация 
на бюджетния процес.  

В съответствие с правилата на рационалистичният подход вниманието се на-
сочва не толкова към бюджетната база, а по скоро към текущите ресурси, цели и 
потребности. Този подход съобразява нуждите с ресурсите на фирмата и дава добра 
гъвкавост при вземането на бюджетното решение. 

Във връзка с технологията за реализация на бюджетните процедури могат да 
се приложат и двата основни подхода, в рамките на които се разработват и четири 
основни бюджетни модела, показани на авторовата фигура.16   
  

 
Фигура 2. Съвременни подходи за съставяне на бюджетни модели 

 
Авторите посочват следните няколко недостатъка на екстраполационния 

модел:17 
Първо, ограниченото изследване на базисния бюджет, който формира край-

ния бюджет за следващата финансова година. Дадените разходи, одобрени за 
финансиране за всяка следваща година ще фигурират като база за разработване на 
новия бюджет, което не отговоря на динамичната среда за гъвкавост и концентрира 
определен консерватизъм;  
                                                            

16  Адамов, В., А. Захариев, Ст. Проданов, 2003, Бюджетно управление на фирмата, Абагар, 
Велико Търново, с. 45-48.  
17 Пак там.  
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Второ, насоченост към бюджетните звена, с които са свързани бюджетните 
процедури, определящи интересите на самото бюджетно звено. Отбелязва се, че то 
приоритетно обезпечава собственото си съществуване и едва след това се акцентира 
на реалните пазарни потребности; 

Трето, игнорирането на реалния ефект от предлаганите разходи и вместване в 
рамките на бюджетните лимити. Счита се, че е налице пряка връзка между бюджет-
ните разходи и резултатите от дейността на бюджетните звена. Тя отразява положе-
нието, че не винаги увеличението на бюджетните разходи се съпровожда с увеличе-
ние на фирмените продажби; 

Четвърто, краткосрочен характер, който пренебрегва дългосрочните приори-
тети и капиталовите инвестиционни проекти; 

Пето, надценяване на бюджетните разходни оценки.  
Следователно, екстраполационният модел не съдържа в себе си меха-

низъм за оптимално планиране на разходите, защото той отчита нарастване 
на разходите като обем, съпроводено с намаляване на тяхната ефективност. 

Според други автори, методите се основават на два подхода на изграждане – 
„отгоре-надолу” (декомпозиране на информацията) и „отдолу-нагоре” (интегриране 
на информацията). При бюджета на продажбите, то подходът „отгоре-надолу” 
включва следните пет етапа:18 

• прогнозиране на общите икономически условия (БВП, индекси на потреб-
ление и на цени на едро, основен лихвен процент, равнище на безработи-
ца, държавни разходи); 

• прогнозиране на пазарен потенциал на сектора и за конкретна продуктова 
категория; 

• определяне на сегашния пазарен дял на фирмата и вероятността да го 
задържи от гледна точка интензивността на конкуренция; 

• прогноза за продажбите на продукта; 
• ползване на прогнозата за продажби за оперативно планиране и изра-

ботване на бюджети. 
Подходът „отгоре-надолу” намира широко приложение при работа на пазари 

на потребителски стоки. Проблемите при прилагането му са свързани с прецизност-
та на определяне на корелацията на ползваните променливи, с акуратността на до-
пусканията, че действията на наблюдаваните взаимовръзки ще останат непроменени 
и в бъдеще. 

Подходът „отдолу-нагоре” се движи в противоположна посока. При него 
прогнозирането започва с определяне на очакванията на персонала по продажбите 
за развитие на бъдещата ситуация и с изследвания на намеренията за потребление. 
Получените резултати се интегрират в цялостна прогноза, провеждат се телефонни 
интервюта и анкети по пощата или се ползват други количествени методи на па-
зарни проучвания.  

Тъй като в специализираната литература не съществува авторов консенсус 
кой от двата подхода е по-добър, повечето компании използват и двата едновре-
менно, за да се гарантира висока достоверност на бюджетите за прогнозите на 
продажбите. Има и тенденция към нарастване на употребата на математически ме-
                                                            

18  Ангелова, М., 2004, Изработване на бюджет на продажбите в индустриални предприятия в 
България, Икономически изследвания, брой №1. 
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тоди, основани на анализ на множество прецизни оценки. Увеличава се и прилага-
нето на специализиран софтуер, поради достъпността на техническите средства за 
обработване на информация при по-ниски разходи и време за обработка. Наблюдава 
се и нарастващо внимание към макроикономическите световни събития и стреме-
жът към прогнозиране на неконтролируеми фактори на външната пазарна среда. 

Една съвременна възможност за автоматизирано обработване на счетоводна-
та информация, успоредно с конкретни възможности за планиране, прогнозиране, 
бюджетиране и анализиране е програмната система ERP (Enterprise Resource Planning). 

Добрите практики на опцията „Бюджети на конкретен продукт – Microsoft 
Dynamics NAV” биха могли да се концентрират върху следното:  

Първо, програмата дава възможност всеки запис за бюджет да се сравнява с 
осчетоводен запис. Бюджетите не са обвързани със счетоводна сметка. Нивото може 
да бъде счетоводна сметка, но това не е задължително; 

Второ, програмата позволява за всеки бюджет да се укажат до четири нива на 
аналитичност в допълнение към две основни нива. Шестте нива могат да се филтри-
рат в прозореца за бюджетите, за да покажат съответните суми по желание на 
потребителя. При промяна на четирите нива на аналитичност записите за бюджет се 
актуализират. Нивата на аналитичност се указват отделно за всеки потребител;  

Трето, прозорецът Бюджет се отваря от меню „Управление на финанси, Сче-
товодство, Бюджети”. Указва се името на бюджета, върху който се работи, и нивата 
на аналитичност, включени към него. Тъй като четирите нива са специфични за все-
ки един бюджет, за различните бюджети се използват различни нива на аналитичност; 

Четвърто, избира се коефициент на закръгляне, който системата ще използва 
при закръгляването на стойностите. Освен това съществува възможност за избор на 
бюджетно ниво на аналитичност като филтър и по този начин стойностите да се 
изчисляват само на база съотвеното ниво;  

Пето, програмата показва като заглавия на колоните описателните имена за 
стойностите и счетоводните сметки вместо съответните кодове, което позволява по-
лесното идентифициране на информацията в съответния прозорец. Например, ако в 
поле „Наименование на бюджет” се въведе годината за годишния бюджет, се по-
казват обобщени бюджетни суми по всяка счетоводна сметка (например 60101 
Разходи за горива и смазочни материали, 60102 Канцеларски материали, 60103 Ел. 
енергия, 60104 Вода и т.н.) за различни периоди от време; или пък в същото поле се 
укаже име – се показва общата сума за съответния бюджет. 

Записи за бюджет със суми за различни комбинации от нива на аналитичност 
се създават като се използват всички нива на аналитичност. За целта се извършва 
промяна на филтъра за всяка комбинация или ръчното въвеждане на записи за 
различни комбинации. Препоръчително е за създаването на по-големи бюджети с 
много нива и бюджетната структура да бъде експортирана в програмния продукт 
Excel като там да се въвеждат данните. Excel се използва за промяна и добавки в 
съществуващ вече бюджет, без да е необходим достъп до базата от данни на програ-
мата. Възможно е създаването на нови бюджети според експортираните стойности 
от старите бюджети и действителните суми от експортиран генератор справки. 
Завършеният бюджет се импортира обратно в програмата. По този начин се създава 
нов или се променя вече съществуващ бюджет; 

Шесто, програмата позволява създаване на неограничен брой бюджетни вер-
сии и моделиране на бюджетите. Многофункционалността й се изразява във въз-
можността за контрол на потока от данни в процеса бюджетиране, използване на 
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балансирани бюджети, анализ на бюджети на база реални данни и контрол по из-
пълнението на бюджетите, респ. вземане на решения за въздействие при наличие на 
негативни отклонения.19 

От изложението по-горе следва, че система Enterprise Resource Planning 
ефективно подпомага предприятията в областта на финансовото планиране, 
планиране на ресурсите и прогнозиране. Тя предлага по-добър положителен 
ефект, тъй като се игнорират грешки и неточности, гарантира се точността 
на прогнозираните стойности. Това е солидна предпоставка за изготвяните 
гъвкави и стабилни бюджети с качествена и прогнозируема информация. 

 
1.4. Етапи и фази на бюджетния процес в предприятието 
За да се гарантира системност, устойчивост и прецизност на дейностите по 

изработването на съответния бюджет е необходимо фирмата да разработи, внедри и 
следи за прецизното спазване на процедурите по неговото съставяне. Те включват 
последователност от действия по събиране, съхранение, обобщаване, анализиране и 
обработване на информация, изготвяне на тази основа на прогнози и на съответен 
набор от документи за комплектоването на цялостен бюджет.  

Всяка фирма в зависимост от сектора, в който оперира, от спецификата на 
външната и вътрешната среда изготвя подобни процедури, които обхващат преглед 
и анализ на ситуацията. Извършва се на основата на анализ на отклоненията при 
изпълнението на предходния бюджет. Представяне на нови продукти или услуги, 
промени в маркетинговия микс, очаквани промени във факторите на външната 
среда, които ще се случат през бюджетирания период трябва да бъдат своевременно 
отчетени.  

Основни пера за анализ могат да бъдат: заплати, директни разходи за продаж-
би, комисиони и бонуси, социални пакети, консумативи и канцеларски материали, 
промоционни материали, реклама и други.  

Определянето на целевите равнища на продажбите и на пазарния дял може да 
бъде извършено на основата на: размер на преките разходи, изменение в пределния 
променлив принос, целеви принос, прогноза за продажби в отрасъла и т.н. 

Общата рамка на стратегическо планиране, в която се разполага бюджетът  
определя ключовите области на информационно захранване, предоставящи основа-
та за разработването му.  

Корпоративната стратегия определя сектора, в който фирмата оперира, ос-
новния стратегически избор, ключовите направления за реализиране на конкурент-
ни предимства, генералните цели на фирмата. Маркетинговата стратегия прецизира 
тези решения по елементи на маркетинговия микс и ги конкретизира по функция 
продажби. Маркетинговото планиране осигурява прогнозните данни, които залягат 
в бюджета. 

Ключов елемент е прогнозирането на продажбите, тъй като той заема цент-
рална позиция в маркетинга и е от определящо значение за планирането на произ-
водството, финансите и други области на корпоративната стратегия. Посредством 
прогнозирането на продажбите се постигат следните по-важни резултати:20 

                                                            

19 Microsoft Dynamics NAV, 2008, Intelligent systems Bulgaria, Счетоводство, с. 39-47. 
 

20  Гълъбов, М., 2010, Бюджетиране на приходите от продажби на продукция, пълните разхо-
ди и печалбата от продажби на продукция, Данъчна  практика, брой №3, с. 28-30. 
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• определя се пазара и се анализира неговия потенциал; 
• формира се корпоративната стратегия; 
• поставя се основата за изработване на ефективни маркетингови стра-

тегии, програми и бюджети по продукти; 
• подпомага се прецизирането на стратегическите решения по елементи на 

маркетинговия микс; 
• определя се основата на всички решения в областта на продажбите – 

квоти, персонал, програми на продажбите;  
• поставя се началото на изработването на бюджети по функционални 

области. 
 
Прецизното прогнозиране на продажбите обуславя качеството на стратеги-

ческото и маркетинговото планиране и обратно некоректното прогнозиране има 
негативно отражение върху всички функционални области от дейността на фирмата.  

След като се вземе решение за това кой подход на изработване на бюджет  да 
се ползва, се пристъпва към осигуряването на изходните информационни данни за 
неговото прилагането.  

Според Гълъбов, М. основа за този процес е изработването на прогноза по 
продажбите. Тя определя възможните за достигане равнища на продажбите – общо 
и по видове продукти, услуги, пазари и пазарни сегменти. Изготвянето й започва с 
избор на подход и метод на прогнозиране. Характерните особености на пазарите 
предполагат ползването първостепенно на подход „отдолу-нагоре” за изработване 
на прогноза по продажбите, поради силната връзка производител-потребител, поз-
воляваща на персонала по продажбите да формира прецизна представа за потреб-
ностите на ключовите клиенти. 21 

В случаите, когато стратегическото и маркетинговото планиране и управле-
нието на фирмата са добре развити, е препоръчително инкорпорирането (поглъ-
щане)22 на елементи на подхода „отгоре-надолу”. Избраният подход на прогнози-
ране определя и избора на метод за прогнозиране на продажбите. Според Ангелова, 
М. подходът „отдолу-нагоре” е свързан с използването на качествени методи на 
прогнозиране – прогнози на персонала по продажбите и проучване на потребител-
ските намерения, докато подходът „отгоре-надолу” – с възприемането на количест-
вени методи, които да трансформират информацията, знанието и опита в прецизна 
прогноза.23 

Спецификата на съвременните пазари предполага висока точност при използ-
ването на прогнози за продажбите, проучване на потребителските намерения и 
избор на адекватни методи. Това извежда на преден план като най-подходящо из-
ползвани корелационния, регресионен анализ и многовариантните сценарии. От 
авторова гледна точка, процедурата преминава през следните няколко етапа:24 

първи етап – преценка на целевите равнища на продажбите и на пазарния дял 
от гледна точка на вътрешните възможности на фирмата; 

                                                            

21  Пак там.  
22 http://lpsy.ru/inkorporirovanie,-pogloschenie 
23  Ангелова, М., 2004, Изработване на бюджет на продажбите в индустриални предприятия в 
България, Икономически изследвания, брой №1. 
24 Пак там. 
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втори етап – комуникиране на целите и задачите в областта на продажбите и 
определяне на относителните им приоритети; 

трети етап – идентифициране на специфични маркетингови възможности и 
проблеми, изискващи предвиждането на съответни ресурси в бюджета; 

четвърти етап – разпределяне на ресурсите и усилията на фирмата по кон-
кретни зони, потребители, продукти; 

пети етап – ревизия на първоначалните версии от гледна точка на тяхната 
реалистичност; 

шести етап – изготвяне на презентация на бюджета за представяне пред 
висшия мениджмънт;  

седми етап – изпълнение на бюджета и периодично осигуряване на обратна 
информация, която да позволи своевременното предприемане на корективни дейст-
вия. 

Бюджетът трябва да оценява и влиянието на възприетата програма на про-
дажбите върху рентабилността, съответствието й с целите за развитие на продукта, 
услугата от гледна точка на фазата от жизнения цикъл, в която той се намира, както 
и на цялостно оптимизиране на продуктовото портфолио. В този смисъл изработва-
нето на бюджет на потоците може да се представи като последователност от реше-
ния, интегрирани в цялостния процес на стратегическо планиране. 

Важен етап е вземането на решение по бюджета на предприятието. В оконча-
телен вариант това се прави от собствениците. Според Каменов, К. параметрите на 
решението могат да бъдат:25 

   задължителни, т.е. онази част от него, която има характер на постоянен 
компонент и не би следвало да се променя или е невъзможна нейната промяна в 
процеса на изпълнение на решението, свързано с бюджета. За всеки конкретен 
бюджет, задължителните параметри са точно определени;  

  променящите се, т.е. динамичния компонент на решението, който позволя-
ва процесът на изпълнението на бюджета да се съобрази с особеностите на пазарна-
та среда. Гъвкавостта позволява чрез променящите се параметри да се дава възмож-
ност за позитивна реакция съобразно конкретните потребности и интереси. 

Практиката показва, че някои от слабостите при вземането на управленски 
решения, свързани с бюджета се концентрират върху крайностите. При прекалената 
чувствителност може да се окаже, че от замисъла на първоначалното решение нищо 
не е останало, докато прекалената централизация се превръща в стремеж за диктат в 
управлението. Затова Каменов, К. подчертава, че „тесни места” могат да се открият 
по цялата верига, свързана с решението „бюджет – вземане на решение (предшест-
вано от технологията за изработване) – изпълнение”.  

В крайна сметка, може да се посочи, че: 
Първо, изработването на реалистичен и прогнозируем бюджет на фир-

мата е твърде сериозна, отговорна и професионално значима дейност, която 
високо е оценена от редица автори на съвременната икономическа теория. 
Това е значим и много важен управленски инструмент за постигане на фирме-
ните цели и стратегии;  

                                                            

25 Каменов, К., 2007, Управленски процес и мениджърско поведение, Стопански свят, с. 89  
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Второ, бюджетните процедури започват с подготовката на проектобюд-
жета и завършват с контрола на неговото изпълнение. В основата на финан-
совата политика на всеки стопански субект стои подготовката на бюджета. 
Философията на бюджетната процедура е подчинена на общи принципи, ета-
пи и процедури, валидни за различните икономически школи и стопански 
субекти; 

Трето, бюджетите са в основата на цялостния процес на стратегическо 
планиране, тъй като обуславят едновременно производствените и маркетинго-
вите разходи и приходите от продажби. Ефективният бюджет на продажби-
те е  залог за прецизността на стратегическото планиране, ключов фактор за 
успешно формиране и реализиране на печеливша бизнес стратегия. 

 
Част II. Бюджетиране на бъдещи финансови потоци (емпирично изследване 

в туристически комплекс) 
 

2.1. Отговорни лица и процес на бюджетиране  
За изготвянето на бюджета по продажбите счетоводният персонал на ком-

плекса използва информация от сметка „Приходи от продажби на услуги” от пред-
ходния отчетен период. Въз основа на нея и (съвместно със служители от отдел 
„Продажби” на фирмата) на базата на реализираните количества услуги по отделни 
видове за предходния отчетен период, отчитайки промени в цените през предстоя-
щия период, той представя в структуриран вид данни за потенциалния обем про-
дажби в натурално изражение, прогнозната продажна цена и плановите приходи от 
продажби по месеци за бъдещия отчетен период. За определяне приходите от про-
дажби се използва и следният формулен апарат: 

 
 

Sпрод = ∑Qj x Ц      Формула (1) 
 
където: 

Qj – потенциален обем за реализация на услугите на фирмата;  
Ц –  прогнозни цени. 

  
Този бюджет има важно значение за предприятието. Той определя перспекти-

вите за развитието му, визуализирайки в количествено отношение потенциалния 
обем услуги, които ще бъдат реализирани през предстоящия период. Явява се база 
за изчисляване на показателите за паричните постъпления по бюджета за паричния 
поток. 

В изследвания обект се използва гъвкава ценова политика, като се предлагат 
различни цени за отделните хотелиерски активи. Цените са свързани с пакетните 
услуги, евентуалните отстъпки за редовни клиенти, покупка чрез партньори и дру-
ги. За периода 2010-2012 г. бюджетната прогноза за приходите от нощувки или 
хотелиерската дейност са представени на следните две последователни таблици (за 
заетост на леглова база и приходи от продажби на леглова база).  
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Таблица  2. Бюджетиране на приходи от нощувки/ хотелиерска дейност – 
определяне на заетостта на леглова база 

 
Месец Дни 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

  
брой 

нощувки 
брой  

нощувки 
брой  

нощувки
Заетост 
в % 

Заетост 
в % 

Заетост 
в % 

Януари 31 2 945 3 100 3 720 0% 0% 0% 
Февруари 28 2 660 2 800 3 360 0% 0% 0% 
Март 31 2 945 3 100 3 720 0% 5% 10% 
Април 30 2 850 3 000 3 600 10% 10% 20% 
Май 31 2 945 3 100 3 720 30% 35% 35% 
Юни 30 2 850 3 000 3 600 50% 40% 50% 
Юли 31 2 945 3 100 3 720 90% 90% 90% 
Август 31 2 945 3 100 3 720 90% 90% 90% 

Септември 30 2 850 3 000 3 600 45% 40% 40% 
Октомври 31 2 945 3 100 3 720 5% 15% 15% 
Ноември 30 2 850 3 000 3 600 0% 0% 0% 
Декември 31 2 945 3 100 3 720 0% 0% 0% 
Всичко  365 34 675 36 500 43 800 26% 27% 29% 

 
Таблица  3. Бюджетиране на приходи от нощувки / хотелиерска дейност – 

определяне на приходи от продажби на легловата база 
 

Месец Дни 2010 г.      

  

прогнозна 
заетост 
по стаи 

прогнозна 
заетост по 
гости 

нощувки

   
Януари 31 0 0 0 х х х 

Февруари 28 0 0 0 х х х 

Март 31 0 0 0 х х х 

Април 30 285 656 34 086 х х х 

Май 31 884 2 032 72 382 х х х 

Юни 30 1 425 3 278 148 176 х х х 

Юли 31 2 651 6 096 445 019 х х х 

Август 31 2 651 6 096 445 019 х х х 

Септември 30 1 283 2 950 133 358 х х х 

Октомври 31 147 339 12 064 х х х 

Ноември 30 0 0 0 х х х 

Декември 31 0 0 0 х х х 

Всичко 365 9 324 21 446 1 290 103    
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Месец Дни 2011 г.   2012 г.   

  

прогнозна
заетост 
по  
стаи 

прогнозна 
заетост  
по 
гости 

Нощувки Прогнозна 
заетост  
по  
стаи 

Прогнозна 
заетост  
по  
гости 

Нощувки 

Януари 31 0 0 0 0 0 0 
Февруари 28 0 0 0 0 0 0 
Март 31 155 357 18 538 372 856 44 491 
Април 30 300 690 35 880 720 1 656 86 112 
Май 31 1 085 2 496 88 890 1 302 2 995 106 668 
Юни 30 1 200 2 760 124 780 1 800 4 140 187 169 
Юли 31 2 790 6 417 468 441 3 348 7 700 438 923 
Август 31 2 790 6 417 468 441 3 348 7 700 562 129 
Септември 30 1 200 2 760 124 780 1 440 3 312 149 736 
Октомври 31 465 1 070 38 096 558 1 283 45 715 
Ноември 30 0 0 0 0 0 0 
Декември 31 0 0 0 0 0 0 
Всичко 365 9 985 22 966 1 367 845 12 888 29 642 1 620 942 

 
Фирмата предлага и кухненска продукция, което е предпоставка за изготвяне 

на бюджет и за приходи от това направление. На база информацията от сметка 
„Продукция” и сметка „Приходи от продажби на кухненска продукция” за миналия 
отчетен период и въз основа на вече изготвения бюджет „Продажби", счетоводният 
персонал попълва цифрови данни в бюджета: по видове продукция за следващия 
отчетен период. 

 
Потенциалният обем на производството се изчислява както следва: 

 
     QПРОГН = QПРОД + ЗГП, кр = QПОТР – ЗГП, нач         

        (2)  
 

където: 
QПРОГН  – прогнозен обем на производството за даден период; 
QПРОД    –  прогнозен обем на продажбите; 
QПОТР    –  обща потребност от готова продукция за периода; 
ЗГП,кр     –  запас от готова продукция в края на периода; 
ЗГП, нач –  запас от готова продукция в началото на периода. 

  
Следващият етап от работата включва изработването на бюджет „Преки раз-

ходи за материали”. Счетоводният персонал се основава изцяло на плановата ин-
формация за предлагането на отделните услуги и производството по отделни видове 
продукция и информацията от преките разходи, набрани по разходна норма за еди-
ница материал. Използва се  следният алгоритъм за изчисляване:  
 

 
    Рматериали = ∑∑Qj x PHij x Ц Mi                                                                                            

        (3) 
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където: 
РHij  – разходна норма, преки материали от i-тия вид за единица продукция 

от j-тия вид; 
ЦMi  – цена на материала от 1-тия вид;  
i = 1, 2....n  видове материали. 

 
Бюджетът в готов вид съдържа необходимата информация не само по отно-

шение на потребното количество материали, но и дава възможност да се прогнозира 
сумата, с която предприятието трябва да разполага през различните месеци на пред-
стоящия отчетен период, за да бъдат посрещнати потенциалните доставки на мате-
риали. 

С не по-малко значение за ръководството в практиката на предприятията е 
бюджет „Разходи за персонала”. Бюджетът се разработва по видове услуги, които 
предприятието оказва  въз основа на бюджет „Производство”, нормите за разход на 
труд, общите човекочасове и разценката за един човекочас. Счетоводният персонал 
изчислява осигуровките, които са за сметка на работодателя. 

Този бюджет съдържа прогнозна сума на трудовите разходи за производство-
то на услугите на фирмата  за предстоящия отчетен период. Имайки предвид разпо-
редбите на Международен счетоводен стандарт 2 Материални запаси (МСС 2) по 
отношение разходите за преработка, обект на бюджетиране от счетоводния персо-
нал могат да бъдат не само преките разходи, но и непреките общо производствени 
разходи. В случая е подходящо да се изготвят два отделни бюджета за непреките 
общо производствени разходи – за постоянните и за променливите общо производ-
ствени разходи. Биха могли да се използват различни форми на тези два оперативни 
бюджета. Счетоводният персонал сам решава какви показатели да се включат във 
всеки конкретен проектобюджет (обем производство, норматив за променливите 
разходи, амортизации и други) съобразно нуждите си от информация. 

 
2.2. Вземане на бюджетни решения  
В окончателен вариант, вземането на решения за бюджетите и разпределе-

нието на средствата в предприятието принадлежи на висшия мениджърски екип 
като се отчитат следните фактори: 

• перспективите и рисковете в бъдещите периоди; 
• установяват се спецификите и свойствата на предлаганите продукти и 

услуги; 
• прави се оценка на това до каква степен са идентифицирани и проучени 

възможните информационни източници; 
• проучват се и се анализират  възможните алтернативи;  
• решенията се взимат и на база избор на съответните контрагенти през 

бъдещата година. 
В бюджетния отчет за приходите и разходите (отчет за всеобхватния доход) и 

бюджетния счетоводен баланс (отчет за финансовото състояние) счетоводният пер-
сонал има за задача да извърши математически изчисления за предстоящия отчетен 
период на база данните от предходния отчетен период и бюджетния фактор. Форма-
та, структурата и съдържанието на компонентите от финансовия отчет  се изготвят в 
съответствие с постановките на счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови 
отчети. Цели се структурирано представяне на информацията за финансовото със-
тояние, резултатите от дейността и паричните потоци на предприятието за пред-
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стоящия отчетен период като: активи, пасиви, собствен капитал, приходи, разходи и 
парични потоци. Съблюдавайки регламентите на стандарта, счетоводният персонал 
изготвя бюджетния отчет за приходите и разходите и бюджетния счетоводен ба-
ланс, отчитайки следните няколко моменти: 

Първо, бюджетният финансов отчет трябва да представя вярно и честно иму-
щественото и финансовото състояние на предприятието, финансовия резултат, про-
мените в паричните потоци и в собствения капитал за бъдещия отчетен период; 

Второ, всяка съществена статия в бюджетния финансов отчет се представя 
отделно, а обединяване на суми по статии с подобен характер се допуска, когато су-
мите са несъществени или обединяването е направено с цел постигане на по-голяма 
яснота; 

Трето, в бюджетния отчет за приходите и разходите, бюджетния счетоводен 
баланс и бюджетния отчет за паричните потоци се представя съответната сравни-
телна информация за предстоящия отчетен период по отношение на всеки раздел, 
група и статия в тях;  

Четвърто, бюджетният финансов отчет се изготвя в хиляди левове за период 
от една календарна година; 

Пето, ветото управленско решение по отношение на бюджета със съдържа-
щия се в него потенциал е образно казано разположено между проблема и очаква-
ния резултат.  

Нагледно това може да се представи чрез фигура 3. 
 

 
Фигура 3. Особености при вземане на бюджетно решение 

 
В основната дейност на предприятието, а и в останалите социални програми, 

осъществяването на всяка една дейност е свързана с поемането на определен риск, 
източниците на който не могат да бъдат изброени изчерпателно. Освен това той се 
проявява в най-различни случаи. За многообразието и честотата на проявите му, 
както и за влиянието, което оказва върху финансовото и имущественото състояние 
на предприятието, е необходимо да се създаде необходимата информация,26 или 

                                                            

26  Данчева, Р., 2013, Рискът като част от професията на счетоводителят, Бизнес управление, 
брой 3, с. 23-40. 
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рискова информационна база. При това, счетоводния риск е вероятност, при която 
предвид промяна в законодателството, липсата на достатъчно етика или професи-
онализъм в счетоводния апарат или поради други причини предприятието може да 
реализира съществени и негативни отклонения, свързани с първоначално плани-
рания бюджет и съответно да претърпи загуби и щети. Те могат да се изразяват как-
то в глоби, така и в загуба на имидж. Последното ще рефлектира върху финансово 
състояние на предприятието, отношенията му с други предприятия, предлагане на 
качествен туристически продукт, влошаване на имиджа  пред данъчните органи и 
кредитодателите и други.  

Според Данчева, Р. под професионален риск на счетоводителя може да се 
разбира „възникване на вероятностни събития, свързани с неговата професионална 
дейност, в това число и свързани с изготвянето на бюджет и предвиждане на бъде-
щето развитие на приходите на предприятието и планиране на разходите.”27 Към 
професионалните рискове на счетоводителя се включват:  

  рискът на бизнес средата; 
  гражданскоправния риск; 
  данъчния риск;  
  рискът от неправилна организация на системата за вътрешен контрол и не-

надеждно (или неправилно) отчитане на факти от стопанския живот на предприя-
тието; 

  рискът от намаляване нивото на професионалните компетенции на счето-
водителя поради постоянно променящите се бизнес условия и законодателство.  

С първостепенно значение са рискът от неподходяща организация на вътреш-
ния контрол и ненадеждно отчитане на факти от стопанския живот, както и намаля-
ване на професионалните компетенции. С второстепенно значение са бизнес среда-
та, гражданскоправният риск и данъчният риск. 

 
2.3. Етапи на бюджетирането на финансовите потоци в предприятието 
Бюджетните процедури започват с подготовката на проектобюджета и завършват 

с контрола на неговото изпълнение. Eтапите на бюджетирането във фирмата са: 
Първо, установяването на очакваните равнища на дохода (приходите); 
Второ, планирането на ресурсите за покриване на разходите. То е свързано с 

едно сравнение между обезпечаването с ресурси в бюджета и изискваните разходи 
от отделните отдели и звена на фирмата;  

Трето, разрешаване на разходите, което се свързва с разпределянето на бюд-
жетните ресурси между тези проекти, дейности и звена, които са изрично посочени 
в бюджета. Съществува изискване бюджета да се изразходва само за дейности и са-
мо от звена, които са изрично посочени в бюджета. Това поражда необходимостта 
годишният бюджет да приеме вида на профилиран и детайлизиран документ, в рам-
ките на който съвкупните бюджетни разходи се разделят на разходи за заплати, 
социални осигуровки, консумативи, транспорт и т.н.; 

Четвърто, контрол върху осъществяването на бюджетните разходи. Той може 
да бъде както превантивен, посредством ясна регламентация на разпоредителите с 
бюджетни средства, така и последващ. Последващият контрол във фирмата се 
осъществява от специализираните органи за вътрешно фирмен контрол. 

                                                            

27 Пак там.  
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Характерно е, че освен посочените цели, успешната реализация на бюджет-
ния процес изисква съобразяването и с ролята, която играят самите мениджъри в раз-
личните структурни звена. Това предполага обръщане на сериозно внимание на връз-
ката мотивация на мениджърите – изпълнение на целите на финансовото планиране. 

 
2.4. Контрол и отчитане на бюджетния процес във фирмата 
Важен фактор за постоянното усъвършенстване на системата за изработване 

на бюджета е стриктния, професионален контрол и добрите практики по изпълне-
нието му, възможността за нанасянето на текущи корекции по него. Това може да 
бъде извършено, като в таблиците, изграждащи бюджета на продажбите, се нанесат 
показателите за бюджет и изпълнение за текущия и за предходния периоди. По този 
начин се осигурява едновременното сравняване на реални и бюджетни величини и 
на данни за изпълнението на бюджета от минали периоди. Това позволява при зна-
чими отклонения да се направи преценка дали те се дължат на действието на ново 
появили се влияния на факторите на външната среда, или са резултат от проявле-
нието на тенденции, развивали се и през минали отчетни периоди, които са пропус-
нати при изработването на бюджета. 

Освен реалното изпълнение на бюджета е необходимо текущо да се оценява 
и ефективността на изпълнение на функциите по продажбите като прираст на про-
дажбите, реализиран за единица разход. Въпросите за контрола на изпълнението на 
бюджета на продажбите са неизменно свързани с анализа на продажбите. 

Ефективността на изпълнение на бюджета на продажбите и на осъществяване 
на функциите по продажбите може да бъде оценена и посредством система от пока-
затели на основата на приноса. Те почиват върху постоянните разходи за дейността 
и печалбата от дейността. Определянето на тези показатели позволява да се прецени 
възможността на предприятието да покрие общите си разходи и да реализира печал-
ба, да се определи критичният обем на продажбите, да се преценят алтернативните 
изменения на обема на продажбите и на продажната цена. Решението за това какви 
показатели да бъдат използвани зависи от възприетата от предприятието политика 
на анализи и отчитане. 

Системата на бюджетния контрол в анализираното предприятие е свързана с:  
• избор на бюджетни цели и развитие на бюджетна политика и бюджетни 

приоритети; 
• планиране бъдещото разпределение на ресурсите и подготовката на бюд-

жетите; 
• контрол по изпълнението на бюджета.  
При бюджетния контрол се осъществява съвкупност от операции, свързани с 

публикуване на бюджетите, отчитане на постигнатите резултати, извършване на 
сравнения и разкриване на отклоненията, както и изследването на регистрираните 
отклонения и разработката на решения за разкритите проблеми. По този начин фор-
мулираните операции формират технологичният компонент от системата за бюдже-
тен контрол. 

В това отношение могат да бъдат развити следните важни критерии за извеж-
дане на основните разновидности и техники за осъществяване на бюджетен контрол: 

критерий 1. В зависимост от времето за осъществяване на операциите конт-
ролът е: 

 превантивен; 
 последващ. 
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критерий 2. Според равнището, на което се осъществява контролът може да 
бъде: 

 контрол на фирмените звена; 
 контрол на стопанския субект като цяло. 

критерий 3. Според обектът, който се контролира може да се разграничи 
контрол по: 

 генерирането на приходи; 
 оптималното изразходване на фирмените разходи, като този контрол може 

да се конкретизира на контрол по разходите за труд, консумативи, променливи ре-
жийни, фиксирани режийни разходи и др. 

Определянето на действително реализираните приходи и разходи в рамките 
на бюджетното звено позволява да се пристъпи към втория етап от процедурата на 
бюджетния контрол – извършване на сравнения между прогнозни и действително 
реализирани разходи/ приходи и разкриване на отклоненията. Сравненията се осъ-
ществяват както по обеми на реализираните приходи и разходи така и по тяхното 
времево разположение. След идентификацията на отклоненията могат да се осъ-
ществят действия по тяхното изследване. Във връзка с това важно значение имат: 

Първо, изследването на регистрираните отклонения. Обикновено констатира-
ните изменения изискват осъществяването на внимателен анализ с цел формирането 
на две основни групи отклонения: 

•  отклонения с контролируем характер; 
•  отклонения с неконтролируем характер.  
Второ, изработването на решения за разкритите проблеми.  
Изработването на решения за разкритите проблеми е съществен въпрос. Във 

връзка с това, когато са налице проблеми с неконтролируем характер (систематичен 
риск), тогава разумните действия трябва да се търсят в насока проучване на този 
тип проблеми с цел бъдещо усъвършенстване на процедурите по планиране и под-
готовка на бюджетите. Когато обаче са налице проблеми и отклонения с контроли-
руем характер (несистематичен риск) е необходимо в рамките на звеното или отдела 
да се осъществи комплекс от операции по изследване и в крайна сметка управление 
на факторите, предизвикващи тези отклонения от предварително формулираните 
бюджетни стойности. На базата на направените по този начин анализи могат да се 
изготвят съответни препоръки и доклади, които в последствие да изиграят ролята на 
съпътстващи и подпомагащи подготовката на новия бюджет документи. Освен това, 
чрез тези доклади е възможно да се постигне определено усъвършенстване на пла-
новата процедура и в останалите фирмени звена и отдели. 

 
2.5. Анализ на бюджета по обобщени групи за периода 2010-2012 г. 
Изследваното предприятие извършва няколко вида дейности, което налага 

формирането на бюджети по отделни отчетни групи. Тук ще се представи анализ на 
предпоставките и факторите, които влияят върху бюджетите на отделните дейности, 
както и ще се представи анализ на планирания бюджет по отделни дейности за пе-
риода 2010-2012 г.  

При продажбата на недвижими имоти, прогнозата за тази дейност е в резул-
тат на изследване на счетоводни данни за предходни периоди и обстоятелства свър-
зани с прогнозирани бъдещи приходи. Важен показател за определяне на бюджет-
ните пера са сключените договори с чуждестранни агенти за продажба на собствени 
апартаменти, като нарастването за 2010 г. е с 15%. В същото време се отчита и спа-
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да на цената на кв.м за пазар на недвижими имоти на региона, в който дружеството 
развива дейността си – общо за посочения период е приблизително 14 %.  

При бюджетирането се отчитат разходите за покриване на ипотеки и лихви  
към отпуснатите инвестиционни средства от банковите институции. Фактор са и це-
ната на ипотеката в минал период и прогнозите за нейната цена, съобразена с клау-
зите по договорите, процентите за вариране на лихвения процент спрямо прогнози-
те за развитие на банковия пазар. За годините 2010, 2011, 2012 г., се отчита намале-
ние на общия лихвен процент по  кредитите на дружеството. 

Отношение към бюджетния процес имат и договореностите за покриване на 
таксите по сделките, като съотношенията между разходи за дружеството и контра-
гента са следните: за сметка на дружеството в предходен период (2009 г.) – 34% за 
купувачи  – 66% и решения за бъдещи такива (2010-2012 г.) – 21% към 79%. 

Друг фактор, който се взима предвид е обема на продажби чрез външни аген-
ти и собствени продажби  спрямо разхода за  комисионните при посредничество, 
като за отделните години, цифрите за продажби чрез собствени и външни агенти са 
следните: 

• За 2010 г.: за външни агенти – 72%, собствени агенти 28%; 
• За 2011 г.: за външни агенти – 74%, собствени агенти 26%; 
• За 2012 г.: за външни агенти – 77%, собствени агенти 23%. 
Бюджетът при продажби на апартаменти е представен на таблица 4. 

 
Таблица 4. Динамика на бюджетните пера при продажба на апартаменти 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Брутни приходи в лв. 1100000 870000 911244 

Разходи в лв. 908000 675250 656090 

Нетен приход в лв. 192000 194750 255154 

Процент от общите нетни 
приходи за годината 

24% 23% 22% 

    
Относителна промяна 2011 г. спрямо 2010 г. 2012 г.спрямо 2011 г.  
Брутни приходи в лв. 79.00 104.74 х 

Разходи в лв. 74.37 97.17 х 

Нетен приход в лв. 101.43 131.02 х 

Процент  от общите нетни 
приходи за годината 

95.84 95.65 
 

х 

    

Абсолютна промяна 2011 спрямо 2010 2012 спрямо 2011 х 

Брутни приходи в лв. -730000 41244 х 

Разходи в лв. -232750 -19160 х 

Нетен приход в лв. 2750 60404 х 

Процент  от общите нетни 
приходи за годината 

-0.01 -0.01 х 
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Както е видно, при дейността продажба на апартаменти, през 2011 г. е плани-
ран съществен ръст по отношение на приходите от продажби. Това определя и мно-
го високо  относително изменение на тези приходи спрямо предходната година. 
През 2012 г., спрямо предходната, темпът се „успокоява”, което се дължи на ко-
нюнктурата, инвестиционната политика на предприятието и всичко това позволява 
планиране на бюджетен прираст на приходите в много по-малък процент.  

 
Основния параметър за прогноза на приходите от хотелски услуги се базира 

на сключените договори с туроператори. Факторите, които оказват влияние са след-
ните: 

Първо, какви са туроператорите? – български или чуждестранни, както и  
размерът на търговската отстъпка за различните контрагенти от базовата цена. За 
пример през 2010 г. е отчетено прогнозно увеличение на ранни записвания спрямо 
предходна година. Това означава, че в договорите с туроператорите е предвиден по-
голям контингент на заетост за туроператорите, но цената на нощувка за ранни 
записвания е с 5% допълнително по-ниска от предварително приетата отстъпка за 
цялостно опериране на помещенията за дадения период. В резултат, за 2010 г. се 
формира бъдеща по ниска цена на помещения спрямо предходна година с 5%, но 
имаме увеличение на количеството продадени  пакети  с приблизително 12%; 

Второ, отражение върху бюджетираните приходи от хотелска дейност имат и 
количествата на сключените договори със собствениците на апартаменти в ком-
плекса за отдаване под наем за туристическа дейност; 

Трето, влияние върху бюджетните пера оказват размера и вида на рентата  
(гарантирана или негарантирана), която ще се изплаща на собственика, отдал поме-
щението си за опериране от дружеството. 

 
Всички тези компоненти влияят върху крайната цена на предлаганата хотел-

ска услуга. За сезон 2012 г. има увеличение в брой сключени договори за отдаване 
на помещения под наем на дружеството с 10%. 

 
Основен компонент на бюджетните пера и тяхното съставяне в направление 

туристически услуги  е също  така прогнозата за себестойността на нощувката. От-
читат се прогнозните цени за консумативи, комунални разходи и разходи за мате-
риали, които за 2012 г. са в прогноза за намаляване на цената с 5% и увеличение на 
количеството спрямо сключени договори с туроператори от 12%. Увеличени са раз-
ходите за цена на труда с общо 10%. Приходите от допълнителните услуги се влие 
пряко от прогнозната обща заетост на комплекса за 2010, 2011 и 2012 години. При-
ходите от изхранване се влияят пряко от прогнозната обща заетост за комплекса за 
посочения период 2010-2012 г.  
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Таблица 5. Динамика на бюджетните пера при продажба на 
 туристически и хотелиерски услуги 

 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Брутни приходи в лв. 2230648 2443290 2848542 

Разходи в лв. 1816064 1986049 2187461 

Нетен приход в лв. 414584 457241 661081 

Процент от общите нетни приходи за 
годината  

52% 54% 57% 

    

Относителна промяна  2011 спрямо 2010 2012 спрямо 2011 х 

Брутни приходи в лв. 109.53 118.56 х 

Разходи в лв. 109.36 110.14 х 

Нетен приход в лв. 110.29 144.58 х 

Процент от общите нетни приходи за 
годината  103.85 105.56 х 

    

Абсолютна промяна  2011 спрямо 2010 2012 спрямо 2011  

Брутни приходи в лв. 212642 405152 х 

Разходи в лв. 169985 201412 х 

Нетен приход в лв. 42657 203840 х 

Процент от общите нетни приходи за 
годината  

0.02 0.03 х 

   
Важен параметър за прогноза на приходите от спа услуги е бъдещата заетост 

на хотелската част и привличането на индивидуални и външни клиенти, желаещи да 
ползват само този вид услуги. Влияние оказват ангажиментите по сключен договор 
за франчайзинг за ползване на известна международна търговска марка. Бюджети-
раните приходи от продажби и разходите за използването на определени продукти с 
търговската марка за различните спа процедури са посочени на таблица 6. 
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Таблица 6. Динамика на бюджетните пера 
при продажба на спа услуги 

 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Брутни приходи в лв. 386790 408630 351220 

Разходи в лв. 299090 307021 212045 

Нетен приход в лв. 87700 101609 139175 

Процент  от общите нетни приходи за 
годината  

11% 12% 12% 

    

Относителна промяна  2011 спрямо 2010 2012 спрямо 2011 х 

Брутни приходи в лв. 105.64 86.00 х 

Разходи в лв. 102.65 70.00 х 

Нетен приход в лв. 115.86 136.97 х 

Процент от общите нетни приходи за 
годината  

109.09 100.00 х 

    
Абсолютна промяна  2011 спрямо 2010 2012 спрямо 2011  

Брутни приходи в лв. 21840 -57410 х 

Разходи в лв. 7931 -94976 х 

Нетен приход в лв. 13909 37566 х 

Процент от общите нетни приходи за 
годината  

0.01 0 х 

 
При продажба на собствени имоти, собствениците сключват договори с уп-

равляващата компания за поддръжка. Таксата за поддръжка на имотите в комплекса 
се определя на база осъществяваните дейности описани подробно в договорите. 
Веднъж годишно се свиква общо събрание на собствениците, като на него се пред-
ставят общи финансови отчети и прогнозни бюджети за следващи периоди. Прихо-
дите от такса поддръжка се прогнозират на база общата квадратура на комплекса по 
гласуваната на общо събрание на собствениците такса за кв.м. Дължимите суми за 
всеки собственик се разпределят според квадратурата на неговото имущество. Раз-
ходите за поддръжка се прогнозират на база счетоводни данни от минали периоди и 
очаквания за промяна  в структурата и величината на разходите.  

Със сключване на договорите за управление и поддръжка, дружеството се 
задължава към собствениците да предостави чрез разпределяне от общите за ком-
плекса комунални услуги и ползване на топла вода – произвеждана в курортно 
апартаментния комплекс. При бюджетирането, съществено значение оказва прогно-
зата за общата събираемост на такса поддръжка и комунални разходи за периода. За 
посочения период 2010-2012 г. събираемостта като процентна величина намалява. 
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Таблица 7. Динамика на бюджетните пера при продажба  
на услуги по управление и поддръжка 

 
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Брутни приходи в лв. 2409540 2409540 2157840 

Разходи в лв. 2305894 2316398 2053459 

Нетен приход в лв. 103646 93142 104381 

Процент  от общите нетни  
приходи за годината  

13% 11% 9% 

    

Относителна промяна  2011 спрямо 2010 2012 спрямо 2011 х 

Брутни приходи в лв. 100.00 89.56 х 

Разходи в лв. 100.45 88.65 х 

Нетен приход в лв. 99.55 112.07 х 
Процент от общите нетни приходи 
за годината  

84.62 81.82 х 

    

Абсолютна промяна  2011 спрямо 2010 2012 спрямо 2011  

Брутни приходи в лв. 0.00 -251700 х 

Разходи в лв. 10504 -262939 х 

Нетен приход в лв. -10504 11239 х 

Процент от общите нетни приходи 
за годината  

-0.02 -0.02 х 

 
От посочения емпиричен материал могат да се направят следните по-важни 

изводи: 
 следенето на тенденциите за всяка една дейност отделно предупреж-
дава мениджмънта за нуждата от промени, пренастройка в прогно-
зите и развитието на всяко перо от общата дейност на дружество; 

  в резултат на правилното бюджетиране по отделни сектори се увели-
чава общия нетен приход за предприятието. 

 
Динамиката на прогнозираните приходи за всяка една дейност през посоче-

ния период е представена на фигура 4. 
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Фигура 4. Бюджетирани приходи по различни направления  

за периода 2010-2012 г. 
  

Както е показано на графическите изображения, с най-съществено значение 
са приходите от собствениците на имоти, както и приходите от хотелиерска дей-
ност. Разбира се, не следва да се подценяват и останалите приходи в компанията, но 
някои от тях, като например приходите от спа-услуги имат по-скоро поддържащ ха-
рактер, отколкото основен характер за генериране на финансов резултат на фир-
мата.  

 

Заключителна част 
Практическите изводи и препоръки към ръководещия мениджърски екип 

биха могли да се обобщят в следните няколко посоки:  
Първо,  Изготвянето на отделните бюджети в практиката на анализи-

раната туристическа фирма не е нито формалност, нито самоцел. Стреме-
жът е към създаването на точна, надеждна, ценна и полезна информация, 
отразяваща стопанската дейност на предприятието за бъдещия отчетен 
период и към отчитането на резултати. Бюджетирането осигурява база за 
системен контрол, намиращ израз най-вече в прогнозиране размера на разходи-
те за следващия отчетен период и осъществяването на предварителен, текущ 
и последващ контрол над разходите; 

Второ,  Изработването на оперативните и финансовите бюджети е 
приоритет на счетоводния персонал в предприятието. На база информацията 
от счетоводните сметки от миналия отчетен период, информацията от го-
дишния финансов отчет за миналия отчетен период и други оригинални из-
точници на данни, проверени и документирани в определена хронологическа 
последователност, се пристъпва към изчисляването на прогнозните данни. 
Първо се изготвя бюджет „Продажби”, след него – бюджет „Продукция”. Те са 
основополагащи, тъй като проектират бъдещото развитие на предприятието. 
Едва тогава се пристъпва към съставянето на бюджет „Производство”, 
бюджет „Разход на материали” и т.н.; 
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Трето,  Бюджетът е важен инструмент на стратегическото планиране 
за постигане на оптимално разпределение на ресурсите с оглед постигането на 
възприетите цели и реализацията на устойчиви конкурентни предимства в 
дейността на фирмата. Бюджетът на продажбите е в основата на система-
та от бюджети, тъй като балансира очакваните приходи с разходите и ресур-
сите, необходими за постигането им. Той е от голяма важност за разработва-
нето на бюджетите във всички останали функционални области, защото 
координира целевата реализация на фирмените продукти; 

Четвърто,  Прецизността на изготвяне на бюджета на продажбите 
рефлектира върху цялостната дейност на фирмата посредством връзките по 
веригата на стойността и предпазва от изпадане в неблагоприятни ситуации, 
възникващи при излишък или недостиг на продукция за задоволяване на потре-
бителското търсене. Подобни ситуации са изключително сериозни при работа 
на пазарите на индустриални продукти, където адекватното управление на 
материалните запаси, финансовите потоци и цялостната ресурсна осигуре-
ност е от жизнено значение поради високите обеми на транзакциите. 
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THE NEW PARADIGM OF INTERNATIONAL FINANCIAL 

MARKETS FOR EMPIRICAL ANALYSIS AND PREDICTABILITY 
OF THE PRICES OF THE TRADED ASSETS 

 

Assoc. Prof. Sava Hristov Dimov, PhD 
Burgas Free University 

 
Abstract: In the research study a comparison is made between the used traditional wave 
principle of Ralph Elliott and the new Nobel paradigm for “empirical analysis of the asset 
prices”. It is initiated by three American scientists - Lars P. Hansen, Eugene F. Fama and 
Robert J. Shiller as “unity of opposites” and reflects their long-standing research views. 
The arguments, facts and application of the two concepts are pointed, as well as the new 
reformative idea for forecasting of the stock-exchange quotations in a long-term perspective 
and the contemporary concept for predictability of the asset prices. 
 

Kew words: new Nobel paradigm, empirical analysis, unity of opposites, contemporary 
concept, contemporary concept, predictability of the asset prices. 
 

Резюме: В научното изследване се прави съпоставка на използвания традиционен 
вълнов принцип на Ralph Elliott и новата Нобелова парадигма за „емперичен анализ 
на цените на активите.” Тя се лансира от трима авторитетни американски учени - 
Lars P. Hansen, Eugene F. Fama и Robert J. Shiller като „единство на противопо-
ложности” и отразява техните многогодишни изследователски възгледи. Посоч-
ват се аргументите, фактите и приложимостта на двете концепции, новата ре-
форматорска идея за прогнозиране на борсовите котировки в дългосрочна перспекти-
ва и съвременната концепция за предсказуемост на борсовите цени на активите. 
 

Ключови думи: новата Нобелова парадигма, емперичен анализ, единство на про-
тивоположности, съвременната концепция, борсовите цени на активите. 
 

 
Въведение 
Фундаменталната икономическа теория изостава в сравнение с новите иконо-

мически реалности. Тя не може адекватно да обясни протичащите икономически 
процеси и явления, не иска да „накара” пазарния механизъм да „заработи” като за-
върти зъбчатото колело на „историческото махало”. Налице е вакуум в основните 
класически механизми и модели. В този исторически момент се появява „проблясък 
в тунела”, който отразява елитното равнище на знания. Новаторската парадигма се 
основава на достиженията на носителите на Премията по икономика, учредена на 
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името на Алфред Нобел1 през 2013 г. за принос в „емпирическия анализ на цените 
на активите”. В този ред намисли, тя иска да подскаже, че: 

  изход от сегашната глобална финансова рецесия съществува; 
  налице е опит да се лансират нови подходи и математически модели за 
обяснение на съществуващите проблемни ситуации; 

  теорията реагира, като заложи на новаторските разбирания за пазара и не-
говите ценови парадигми. 

Следователно, първият пробив е направен в областта на ценовите концеп-
ции. Той недвусмислено показва, че финансовите пазари са ирационални и цените 
ще доведат до ефективното им равновесие. 

Целта на настоящето изследване е да докаже, че икономическата теория 
реагира на негативното статукво и пазарните цени са непредсказуеми в кратко-
срочна перспектива. В хода на това блуждаене е налице „ирационална еуфория” за 
разбиране на борсовите цени на търгуваните активи. 

Практическата насоченост на изследването показва, че тези хипотези са 
„единство на противоположности”, тъй като доказват постановката, че „пазара е 
ефективен, когато бързо се адаптира към новата информация”. Лансираната концеп-
ция недвусмислено налага твърдението, че практикуващите трейдъри трябва да раз-
читат не само на фундаменталните постулати на вълновата теория на Елиът, но и да 
се съобразяват с новата емпирична резултативност в по-дългосрочна перспектива. 

 

Част 1. За откритието на Ралф Елиът, което промени поведението на 
инвеститорите 

През 30-те години на миналия век Ралф Нелсън Елиът2 прави уникално от-
критие,  което промени изцяло психологията на търгуващите играчи. Според него 
средното пазарно движение се покачва под формата на „пет вълни” и спада под 
формата на „три вълни”. Това позволява на Ралф Елиът да прогнозира ценовите 
движения с голяма точност. Новата за времето си теоретична постановка е публи-
кувана през 1938 г. под заглавието „The Wave Principle”.  

                                                            

1 Нобеловата награда по икономика има косвено отношение към Алфред Нобел. От 2006 г. тя 
официално се нарича „Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne”, т. 
е. „Премия на Централната държавна банка на Швеция в областта на икономическите науки в 
памет на Алфред Бернхард Нобел (шведский химик, инженер, изобретател на динамита). 
Нейното създаване е обявено в 1968 г. в чест на 300 годишния юбилей от създаването на тази 
банкова институция. Първите лауреати са в 1969 г. от Холандия и Норвегия, съответно Ян 
Тинберген и Рагнар Фриш за приноса им по развитие на динамичните модели за анализ на 
икономическите процеси. Паричната част на премията, която не е най-важния нейн аспект, 
защото носителите на този престижен приз са западни учени, имащи стабилни и високи 
доходи е на стойност 8 мил. шведски крони, примерно около 911.5 хил. евро (за 2013 г.) Виж 
за подробности: All Prizes in Economic Sciences. The Sveriges Riksbank Prize in Economic 
Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013, 
// http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/ (november 25, 2013). 
2  Ралф Нелсън Елиът (на английски Ralph Nelson Elliott) е американски финансов анализатор. 
Роден е на 28 юли 1871 г. в Мерисвил, Канзас, а по-късно се премества в Сан Антонио, 
Тексас. От 1896 година Ралф Нелсън Елиът започва да се занимава със счетоводство, и в про-
дължение на 25 години заема различни длъжности основно в железопътни компании в 
Мексико и Централна Америка. След спасяването на няколко компании от много сериозни 
финансови затруднения, Елиът си спечелва репутацията на експерт. В началото на 1920 
година се премества да живее в Ню Йорк. 
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Съгласно вълновата теория на Елиът пазарът се движи по повтарящи се 
формации (вълни)3. Като първите пет вълни се наричат импулсни, а следващите три 
корективни. Пазарът се проектира по подобен на вълновите колебания. Вълновият 
принцип на Елиът приложим както за бичи, така и за мечи пазари. Важен е въпроса 
за корекцията за неговите параметри и прогнозни резултати. В този контекст Ралф 
Елиът се е доверил изцяло на „златното сечение” на Леонардо Фибоначи. Достига 
до извода, че основните вълни определят дългосрочния тренд на пазара и съответно 
малките вълни налагат краткосрочните трендове. Елиът разглежда голям брой 
варианти на главната вълна като отдава важност на 0.618 като основен момент на 
корекция. Заключенията на автора не изчерпват всички възможни случаи. Той 
открива, че съществуват отклонения, които следва да се имат в предвид независимо, 
че основният 5-3 модел може да се приложи в повечето случаи.  

Аргументите на Ралф Елиът се основават на следните два компонента:     
 пазарите се движат в повтарящи се цикли, които Елиът обяснява с емоциите 

на инвеститорите и трейдърите, предизвикани от външно влияние или доминира-
щата психологическа нагласа към определен момент; 

 промените в масовата психология винаги се проявяват в едни и същи фигу-
ри, които се състоят от т. нар. „зигзагообразни” вълни. Той озаглавява своята теория 
с оригиналното име „The Elliott Wave Theory”.  

Схематично, описаната по горе теоретична концепция се представя в реални 
параметри4 чрез следната диаграма 1. 

 

 

Диаграма 1. Графично представяне на Вълновия принцип на Елиът  
чрез реална проекция на S&P 500 Large Cap Index INDX (2003-2013) 

                                                            

3  Виж: John J. Murphy, (January 1, 1999), Technical Analysis of the Financial Markets: A 
Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications (New York Institute of Finance) New 
York Institute of Finance.  
4 The ELLIOTT WAVE lives on, //http://caldaro.wordpress.com/ (november 25, 2013). 
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Възникването на пет-вълновия импулсен модел е индикация за посоката на 
дългосрочния тренд. При издигащ се „5-3 модел” след рязък спад на пазара ще се 
очаква следващо покачване на цените, докато спадащ такъв след рязък скок ще до-
веде до падане на цените. При това нивата на преобръщане ще изразяват стандарт-
ното положение, че: 

 вълна 4 няма да достигне ниво под върха на вълна 2; 
 вълна 3, често е най-дългата, но никога не е най-късата от 5-те импулсни вълни 
във движението; 
 две от импулсните вълни ще имат приблизително еднаква дължина; 
 нито една корекционна (три вълнова) формация няма напълно да повтори 
положението на предшестващата я формация; 
 продължителността и амплитудата на корекцията ще бъде по-голяма 
от тази на корекцията от по-ниско ниво. 
Класическото съотношение на вълните се проектира в следната таблица 1. 
 

Таблица 1. Проекции на класическото съотношение на  
вълновия принцип на Елиът 

Вълна     Класическо съотношение на вълните 

1 - 

2 0.382, 0.5 или 0.618 от дължината на Вълна 1; 

3 1.618, 0.618 или 2.618 дължина от Вълна 1; 

4 0.382 или 0.5 дължина от Вълна 1; 

5 0.382, 0.5 или 0,618 дължина от Вълна 1; 

A 1, 0.618 или 0.5 дължина от Вълна 5; 

B 0.382 или 0.5 дължина от Вълна A; 

C 1.618, 0.618 или 0.5 дължина от Вълна A; 

Източник: Elliott Wave Theory, Characteristics of Waves, 
http://ta.mql4.com/elliott_wave_theory  (november 25, 2013). 

 
Въз основа на посоченото бихме могли да направим следните 2 основни извода: 
Първо, вълните на Елиът представляват система от емпирично изведени 

правила за интерпретация на пазарните ценови движения. Те следват редуване на 
5 вълни в направлението на основния тренд и 3 вълни в противоположна посока. В 
рамките на „бичи” движението от пет вълни всяка от вълните 1, 3 и 5 се явява 
импулсна вълна, която се състои от пет вълни от по-ниска степен, в това време 
когато вълните 2 и 4 се явяват корективни, тъй като всяка от тях се разпада на 
три по-малки вълни; 

Второ, за интерполация на вълните на Елиът съществуват някои общо 
приети правила за прогнозиране на цените на финансовите пазари. Развитието на 
2-рата вълна никога не е равно на 100% от подема на първата вълна. Третата 
вълна в импулсната последователност никога не се явява най-кратка, а най-често 
тя е най-дълга. Четвъртата вълна никога не завършва в интервала на цената на 
първата вълна и движението на пазара се явява такова както и преди нея незави-
симо от продължителността на нейното движение.  
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Част 2. Хипотезата за ефективност на финансовите пазари като една 
от централните идеи за определяне на цените 

Съвременното присъствие на Юджийн Фама, Роберт Шилер и Ларс Хансен5 
показва, че „финансовите пазари са рационални, което автоматически не означава, 
че те са разумни”. Разработените статистико-математически модели позволяват 
справедливо да се оценят позитивните теории за оценка на ценообразуването на 
борсово търгувани активи. В този смисъл, съвременната икономическата мисъл по-
казва, че: 

 още в началото на 60-те години на миналия век Юджийн Фама и други уче-
ни лансират идеята, че съществуващата информация се отразява на стойността на 
ценните книжа.6 Налице е трудна предсказуемост на цените на акциите в кратко-
срочна перспектива. Новата информация бързо се концентрира в текущите бор-
сови котировки; 

 през 80-те години Роберт Шилер свързва пазарните цени на активите с 
динамиката на получаваните корпоративни дивиденти; 

 Ларс Хансен разработва математически метод, който позволява да се по-
лучи рационална оценка за ценообразуването на финансовите активи.   

При това тримата изследователи залагат на „съвременните разбирания за бор-
совите цени на активите” от съвършено различни позиции като единият лауреат 
опровергава теорията на другия. 

Първите теоретични постулати, които са в основата на хипотезата за ефек-
тивност на пазарите (Efficient Markets Hypothesis, EMH7) са направени още в нача-
лото на XX век. Френският математик Луи Жан Башеле (фр. Louis Jean-Baptiste 
Alphonse Bachelier) в своята дисертация „Theorie de la Speculation” („Теория на спе-
кулацията”) публикувана в 1900 г. успя да изложи редица сериозни съображения за 
случайните колебания на курсовете на ценните книжа на борсата. Той моделира из-
ползването на брауновското движение8 при спекулативна търговия с правителстве-
ни облигации на Парижката фондова борса. За първи път използва и т. нар. „къса 
продажба”, залегнала по-късно в съвременната конструкция на хедж фондовете. 
Централната идея на дисертационния труд е, че „за спекуланта математическите 
                                                            

5 Персоналните web-страници на „нобелистите” по икономика за 2013 г. са както следва: 
Eugene Francis Fama (http://www.chicagobooth.edu/faculty/directory/f/eugene-f-fama#awards); 
Robert James Shiller (http://aida.wss.yale.edu/~shiller/); Lars Peter Hansen (http://larspeterhansen.org/) 
6 Efficient Capital Markets: II Author(s): Eugene F. Fama Source: The Journal of Finance, Vol. 46, 
No. 5 (Dec., 1991), pp. 1575-1617 Published by: Blackwell Publishing for the American Finance 
Association Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2328565 (november 25, 2013). 
7  Fama, E. F., 1970 May, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work.// 
Journ. Finance, p. 383-417; Malkiel, B.G., A. Random, 1975, Walk Down Wall Street.// New York: 
Norton 
8  Знаменият ботаник Робърт Броун (Robert Brown) забелязва в 1827 г. и описва в следващата 
година ("Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie", XIV) своеобразно неправилно 
колебливо движение на определени прахови частици (с размери около и под 5 микрона) във 
вода. Видимите само под микроскоп сустендиращи частици се движат независимо един от 
друг и описват сложни зигзагообразни траектории. Това е получило наименованието броуно-
во молекулярного движения. То не отслабва във времето и не зависи от химическите 
свойства на средата. (Louis Bachelier’s Theory of Speculation: The Origins of Modern Finance. 
Translated and with an Introduction By Mark Davis&Alison Etheridge With a foreword by Paul A. 
Samuelson. 2006, 208 pp. ISBN: 9780691117522) 
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очаквания са равни на нула”. Смята се, че това е исторически първото изследване за 
приложение на математическите техники в теорията на финансите. 

За инвеститорите в случая ефективност означава информационна, а не опера-
тивна ефективност. Ефективният пазар е такъв пазар, в който цените отразяват вся-
ка известна информация. Финансовите пазари ще бъдат ефективни само при нали-
чието на „голямо число от хора, вярващи в неефективността на пазарите и стремя-
щи се към получаване на свръх доходи – т.е. на доходи, превишаващи тези, които 
съответстват на рисковаността на дадените активи”.9 

При това, обезпечението на информационна ефективност на пазара изисква 
да са изпълнени следните условия: 

Първо, информацията да бъде достъпна до всички пазарни субекти едновре-
менно и нейното получаване да не е свързано с никакви разходи; 

Второ, отсъствие на транс акционни разходи, данъци и други фактори, пре-
пятстващи извършването на сделки; 

Трето, сделките на отделните физически и юридически лица не могат да 
повлияят на общото равнище на цените; 

Четвърто, всички пазарни субекти действат рационално с определен стремеж 
да максимизират очакваната полза или изгода. 

Тези условия не се наблюдават на никой реален пазар, защото за получаване 
на необходимата информация са необходими време и пари, при различно време на 
получаване, налични транс акционни разходи, данъци и други.  

В този контекст различаваме три форми на ефективност на пазарите: 
 Слаба форма (weak form) на ефективност, която асимилира в себе си ця-

лата ценова информация, съдържаща се в предишни изменения на цените и я отра-
зява в текущите пазарни цени. Тя се базира на предположението, че информацията 
няма никаква ценност при избор на обект на инвестиране. На фондовия пазар 
съществува слаба форма на ефективност, то търгуващите трейдъри напразно губят 
своето време.10 

Емпиричната проверка11 на тази хипотеза преминава през следните два етапа: 
- проверка за корелация между измененията на цените във времето; 
- проверка на ефективността на различните технически средства и прийоми, 
използвани от трейдърите при сключване на сделки на даден пазар. 

За целта в специализираната литература се посочва тъй нар. „януарски 
ефект” през първите пет дни на този месец доходността на ценните книжа е над 
средното ниво за други периоди. Обяснението на такава „аномалия” изисква да се 
каже, че инвеститорите се стремят да продадат тези ценни книжа, които не оправда-
ват техните намерения. Това води до повишено търсене на ценни книжа в януари, 
което поражда цитирания по-горе ефект. 

Пазарните цени реагират на постъпването на всяка нова информация. В крат-
косрочен план ежедневните колебания на цените не са подчинени на определена 
тенденция. Изследванията показват, че е налице слаба позитивна корелация на 
                                                            

9 Бригхем, Ю., Гапенски, Л., 2001, Финансовый менеджмент: полной курс в 2-х т./ Пер. с 
англ. под ред. В. В. Ковалева, Т.2, с. 669. 
10  Бригхем, Ю., Гапенски, Л. 2001, Пак там.  
11  Цит. по: Fama, E.F., Blume, M.E., Filter, 1966, Rules and Stock Market Trading.//Journ. 
Business, Jan. p. 226-241. 
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доходността на краткосрочните ценни книжа. Но ако доходите се коригират с 
риска и транс акционните разходи тази корелация се губи. Използваните стратегии 
и тактики за извършване на сделки на финансовите пазари не гарантират получава-
не на свърх доходи и се свеждат до постановката „купувай и задържай”. 

 Умерената форма (semistrong form) на ефективност на пазара отразява по-
ложението, че пазарните цени акумулират не само предишни краткосрочни измене-
ния, но и цялата общодостъпна информация. Ако на фондовия пазар съществува 
умерена форма на ефективност, няма смисъл да се изучават ежедневните ста-
тистически данни, защото те се поглъщат от цените на акциите. Емпиричните 
изследвания показват, че проверката на умерената форма на ефективност изисква: 

- изучаване на реакцията на цените при постъпване на всяка нова информация; 
- оценка на показателите за доходност на инвестициите. 
Първото се доказва, при разглеждане на реакцията в цените на активите и 

получаването на свръх доходи при придобиване на патент за нова компютърна 
технология, а второто при отговора на въпроса: могат ли трейдърите да „шантажи-
рат, или повторно да изиграят пазара”? В случая, този „шантаж на пазара” се опре-
деля по жребий с помощта на „подхвърлена монета”. 

 Силната форма (strong form) предполага, че в текущите цени се отразява 
цялата общодостъпна и достъпна само за определени лица (наричани инсайдъри12) 
информация. Емпиричните изследвания показват, че свръх доходи, т. е. силна ефек-
тивност на пазара получават корпоративните инсайдъри при избор на инвестиции, 
аналитиците при определяне на времето за покупка или продажба и управляващите – 
при конструирането ефективни портфейли от финансови инструменти. С други 
думи, монополният достъп до важна информация обезпечава значителна свръх 
доходност от инвестиции за корпоративните инсайдъри. Професионалните аналити-
ци получават свръх доходност, но не висока, а професионалните управляващи – не 
ярко изразена такава. 

 

Юджийн Фама подобрява емпиричната резултативност на моделите за оцен-
ка на капиталовите активи като въвежда две нови променливи – величина на пазар-
ната капитализация и отношение на цените към балансовата стойност. Той анали-
зира цените на акциите като защитава концепцията, че пазара е ефективен ако от-
разява: 

 бързата пазарна адаптация към нова информация; 
 цените на финансовите активи пълно и своевременно отразяват цялата дос-

тъпна информация; 
 пазарна информация се разпространява, осигурявайки определена раци-

оналност, т.е. ефективният пазар осигурява както рационалност на инвестициите 
така и отсъствие на информационен дисбаланс. 

В специализираната литература се предлага следната таблица за проверка на 
хипотезата за ефективните пазари. 
                                                            

12  Според Закона за ценните книжа в САЩ от 1934 г. инсайдъри (insiders) се наричат дирек-
торите, менъджерите или акционерите на компанията, които владеет над 10% от акциите и 
получаващи информация за лична изгода по силата на своето служебно положение. Среща се 
още положението, че инсайдърите са лица (корпоративни инсайдъри, аналитици в инвести-
ционни компании и банки, управляващи портфейли), имащи достъп до важна непублична, 
конфиденциална информация и систематически да изпреварват своите конкуренти. 
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Таблица 2. Практическа проверка  на хипотезата за ефективните пазари 
 

Теоретични предположения Емпирични свидетелства 

[1] Цените на финансовите акти-
ви се изменят във времето в 
съответствие със законите на 
случайното блуждаене.  

 Отчасти вярно, защото на финансовите 
пазари се наблюдава не голяма положител-
на автокорелация в краткосрочен период 
(ежедневно, ежеседмично и ежемесечно); 
но в дългосрочна перспектива (3-5 г.) 
съществува тенденция към възвръщане на 
равновестното значение на пазарните цени. 

[2] Новата информация бързо се 
отразява в цените на финан-
совите активи, текущата 
достъпна информация не 
позволява да се предсказва 
бъдещото изменение на це-
ните и да се извлича допъл-
нителен доход. 

 Новата информация бързо, но не едно-
родно се отчита в цените; текущата инфор-
мация в цените оказва влияние на тяхната 
динамика: на фондовия пазар, растящите 
цени на акциите в краткосрочен период 
продължава да нараства (ефект на им-
пулса), в дългосрочен период печеливщите 
акции са с нисък коефициент на цени към 
печалба за акция [Price-Earnings Ratio (P/E)] 
и високи балансови показатели (ефект на 
ценността); на пазара FOREX текущите бъ-
дещи валутни курсове служат като индика-
тори за бъдещото значение на обменния 
курс. 

[3] Техническият анализ не дава 
на трейдъра никаква полезна 
информация. 

 Техническият анализ намира широко 
приложение в средите на професионалните 
трейдъри, което говори за ефективността; 
емпиричните доказателства за ефективност 
на техническия анализ по отношение на ви-
соките доходи със смесен характер. 

[4] Управляващите инвестици-
онни фондове не могат сис-
тематически да се сдобиват с 
по-големи доходи, в сравне-
ние със средните на пазара. 

 Вярно е само отчасти. 

[5] Цените на финансовите акти-
ви винаги съответстват на 
фундаменталните фактори 
на ценообразуването. 

 Цените на финансовите активи значител-
но се отклоняват от равновесното състоя-
ние за дълъг период от време. 

Източник: Beechey M., Gruen D. and Vickery J. The Efficient Market Hypothesis:  
a Survey // Reserve Bank of Australia Research Discussion Paper №2000-01, 
January 2000, p. 4. 
  
Информационните проблеми на финансовите пазари рефлектират в 

теоретико-приложния „парадокс Гросман-Стиглиц” (Grossman-Stiglitz). Според него 
ако пазарът  има информационна ефективност, т. е. всяка достъпна информация се 
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отразява в текущите пазарни цени, но нито един икономически агент няма доста-
тъчно стимули, за да придобие информация, която е в основата на установяване на 
цените.  

В тази връзка Preet Banerjee пише, че „ако ние направим предположенията, че 
цените са правилни (пазарът е ефективен) и изследването на ценните книжа изисква 
време и енергия. От това ще следва, че щом цените са правилни, защо Вие губите 
време и енергия за изследване на ценните книжа? и ако Вие не изразходвате време и 
енергия за изследване на ценните книжа, то как така цените първи разбират за 
това?”13 

Това е интересен парадокс и фактически се явява удар по силната форма на 
ефективност на пазара. Затова Fama and French14 дискутират проблема и установя-
ват, че за неговото решение в областта на информационната ефективност се предла-
га алтернативно определение на ефективния пазар. То включва положението, че це-
ните на финансовите активи отразяват всяка достъпна информация до този 
момент, докато пределните изгоди от анализа (очаквана печалба от спекулация-
та) не превишава пределните разходи за тяхното придобиване. 

От направените прегледи, анализи и коментари на лансираната от Юджийн 
Францис Фама концепция могат да се направят следните по-важни изводи:  

Първо, авторът е известен сред икономическите среди като „баща на хипо-
тезите за ефективни пазари”, които се базират на съвременното разбиране за 
пазара като „случаен процес на блуждаене”. Този постулат прави невъзможно, 
дори и за професионалния трейдър получаването на преимущества и изгоди; 

Второ, въпреки, че пазарите често създават «малки балони”, то цялата 
съществуваща информация своевременно и пълно се отразява в стойността на 
ценните книжа (акции и облигации), търгувани на фондовата борса; 

Трето, наличната динамика в цените на борсово търгуваните активи е пред-
сказуема. За кратък период от време предшестващите цени на активите не дават 
солидно доказателство за нови бъдещи движения на цените. Всяка нова инфор-
мация бързо се възприема от пазара чрез цените на листваните инструменти; 

Четвърто, предвижданията в цените на търгуваните активи се базират на 
различни закономерности и отразяват разглежданите времеви периоди. Така 
например, за кратък период от време, по-солидни доказателства за предвиждания 
в цените предлагат класическите пазарни виждания, основани на математиката 
и логиката, а за дълъг период – психологическите нагласи и действия на хората, 
показващи съответната пазарна конюнктура.  

В крайна сметка предвиждането на движението на цените на стоките или 
на различните финансови активи в краткосрочен план е малко вероятно, но в дъл-
госрочен период техният курс има склонност да следва определени правила, които 
са в основата на новия емпиричния анализ на цените на активите.  

 
 
 

                                                            

13  Виж: The Grossman-Stiglitz Paradox.// wheredoesallmymoneygo.com/the-grossman-stiglitz-
paradox/ (november 24, 2013) 
14  Има се впредвид: Eugene F. Fama and Kenneth R. French, July 2013, A Four-Factor Model for 
the Size, Value, and Profitability Patterns in Stock Returns.  
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Част 3. За ранното диагностиране на „ирационалната еуфория” и 
„спекулативните балони” 

Един от най-влиятелните и известни финансисти е новия носител на Нобело-
вия  приз по икономика за 2013 г. Роберт Шилер.15 Смята се, че той е един от хората 
предсказали „наличието на риск за глобална криза” още през 2006 година. Той пи-
ше, че „съществува значителен риск и ние се намираме прага на лош период, които 
ще ознаменува падане на продажбите, снижение на цените, дефолтове, сътресения 
на финансовите пазари и възможна рецесия, която ще започне по-рано от нашите 
очаквания”. В този ред на мисли Робърт Шилер отстоява тезата, че „финансите са 
двигател на съвременната цивилизация” като дава реална оценка на ситуацията в 
момента, заключавайки с постановката: „кризата продължава да тлее, тя все още не 
е потушена”.   

Той конкретизира вниманието на читателя, че „не съществуват способи за 
точно предсказване на цените на акциите и облигациите в близките дни или 
седмици, но напълно е възможно да се предвиди, как цените ще се изменят в дълго-
срочен период в рамките от три до пет години”. 

Ирационалното поведение на финансовите пазари се разкрива чрез ранното 
диагностиране на: 

 „ирационалната еуфория”16; 
 спекулативните „балони” на финансовите пазари. 

Още през 1996 г. Робърт Шилер забелязва, че отношението на цените към до-
ходите на фондовия пазар е на рекордно високо равнище и предсказва вероятния 
техен срив. По времето на спукване на „балоните” на активите за интернет-компа-
ниите излиза първото издание на основния монографичен труд на автора „Ираци-
оналната еуфория”.17 Защитава се идеята, че психологическите фактори18 лежат в 
основата на образуването на спекулативните „балони”. Съвместно с Карл Кейс се 
сравняват цените на жилищата като „стартова ракета” при отсъствие на изменения в 
икономическите детерминанти - себестойност на строителството, население и про-
центни ставки, които могат да обяснят рязкото покачване на цените.19 Подчертава 
се важната зависимост, че когато „балоните” в цените на активите нарастват, 

                                                            

15 По версията на Bloomberg за 2012 г. Робърт Шилер е в списъка на 50-те най-влиятелни 
хора на финансовия свят. Още през 2012 г. Thomson Reuters го счита за един от главните 
претенденти за Нобелова награда по икономика за „приносите в изследване на волатилността 
на финансовите пазари и динамика на цените на активите”. 
16  Терминът „irrational exuberance” се използва за първи път от Алън Грийнспан в началото 
на декември 1996 г. за обозначаване на факта, че ирационалната еуфория е довела до неоп-
равдано завишаване на цените на активите, след което ще потвърди неочакваното и дълго 
снижаване, така както беше в Япония в продължение на няколко десетилетия. 
17  Shiller, Robert J. (2000). Irrational Exuberance. Princeton University Press.  ISBN 1400824362. 
Retrieved 4 March 2013. On-line 
http://books.google.bg/books?id=djq5RWiUN6oC&printsec=frontcover&dq=irrational+exuberance
&hl=en&sa=X&ei=Gfc0UfP1LcLjlAWYj4C4Dg&redir_esc=y#v=onepage&q=irrational%20exube
rance&f=false (november 25, 2013) 
18  Счита се за основоположник на бихевиористичната теория на финансите (behavioral 
macroeconomics).  
19  FINANCE & DEVELOPMENT, December 2008, A QUARTERLY PUBLICATION OF THE 
INTERNATIONAL MONETARY FUND, Volume 45, Number 4, p.5 
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курсовете на акциите се увеличават и аналогично – при устойчив растеж на 
цените на жилищата укрепва колективната увереност, продиктувана от неиз-
бежната нарастваща тенденция.  

На диаграма 1 са показани някои интересни тенденции, забелязани от Робърт 
Шилер и продиктувани от процеса на „приспособяване на инфлацията” към наблю-
даваните величини. Тя се отразява в доходността на 10-годишни държавни обли-
гации, индекса на стойността на строителните работи, ценовия индекс на цените на 
жилищата на вътрешния пазар и растежа на населението за периода 1890-2005 г. 
като: 

Първо, налице е разминаване между двата наблюдавани индекса (Home-Price 
Index) и (Building-Cost Index). При възприета стартова база 100 за 1890 г., волатил-
ността на първия индекс е 185, а втория 161 пункта; 

Второ, волатилността на доходността на 10-годишните държавни облигации 
за изследвания период е както следва: при стартиране на изследването 3.42, а в края 
4.07 процентни пункта. Само за периода 1980-1985 година нейните параметри се 
повишават; 

Трето, след 1998-2000 г. индекса на цените на жилищата на вътрешния пазар 
бележи трайна тенденция към покачване, като от нива, приблизително равни на 
базовото равнище достига до 185 пункта или нарастване с 85%. Това  не може да не 
бъде забелязано от професионалните анализатори; 

Четвърто, посочените тенденции се развиват при постоянен темп на нараст-
ване на популацията в САЩ, който е продиктуван от много фактори, отразяващи 
благоприятната икономическа конюнктура. Прирастът е чувствителен, като за 115 
години населението е нараснало с 466.6% или близо 4.6 пъти (от 63 до 294 милиона).  
 

 
 

Диаграма 1. Приспособяване на инфлацията към ценовите индекси 
на жилищата и строителните работи, населението и държавните облигации 
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Следователно, според автора на академичното изследване място за безпо-
койство няма, ако пукащите се „балони” в цените на финансовите активи не 
заплашват реалната икономика, производството, работните места и стабил-
ността на цените. 

Робърт Шилер не поддържа класическата теория от финансите, че курса на 
акциите на компаниите трябва да бъде равен на сумата на дивидентите (по чиста 
приведена стойност), които както се очаква трябва да платят в бъдещ период. Залага 
се на новата теза, че курса на акциите изпитва прекономерни колебания, които не 
биха могли да се обяснят с никакви разумни очаквания на вероятни бъдещи диви-
денти. С други думи волатилността в курса на акциите изпреварва значително 
волатилността на очакваната чиста приведена стойност на всички дивиденти. 
(Диаграма 2) 

 

 
 

Диаграма 2. Динамика на реалния Standard&Poor’s индекс,  
печалби и дивиденти за периода 1870-2010 г. 

 
Диаграма 2 недвусмислено показва, че волатилността в цените е най-голяма. 

Тя бележи от средата на 80-те години тенденция на постоянно нарастване. Волатил-
ността на доходите от печалби и дивиденти следват тенденцията на успоредно 
развитие. След 1985-1987 г. с малки изключения се прави пробив (за 1993 и 2002 г.) 
като между тях се отваря (затваря) определена ножица. В кризисните години след 
2007-2008 г. волатилността на печалбите надминава тази на дивидентите. Наред с 
това се забелязват определени „пукнатини” (gap) по отношение на: 

 волатилността на лихвените равнища и другите доходи (печалби и диви-
денти); 

 волатилността на лихвите и ценовата волатилност, която е с ясно изразена 
тенденция; 
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 в предверието на глобалната рецесия (2006-2008 г.) е налице срив във 
волатилността на цените и печалбите, след което „бичите” тенденции за-
почват да надделяват. 

Въз основа на изведените аргументи, още на ранен етап се подчертава ролята 
на крупните операции по оказване на екстрена помощ, която е компонент от стра-
тегията за стабилизация на пазарите, а именно: 

-  субсидиране на финансови консултации; 
-  създаване на стандартни ипотечни договори, включващи варианти за де-
фолт на уговорени по-рано условия при бързо снижаване на доходите; 

-  нови финансови продукти, като ценни книги, индексирани по общия наци-
онален продукт или цената на жилищата; 

-  нови финансови пазари за застраховане на жилищата и при загубване на 
работни места; 

-  емитиране на облигации, индексирани или защитени от инфлацията за 
периода. 

 
В този контекст като антикризисна мярка се лансира идеята за създаване на 

комисия по безопасност на финансовите продукти, нови финансови инструменти и 
пазари за защита от намаляване на доходите или цените на жилищата. 

Конструираният ценови индекс „Case-Shiller”, публикуван от 
Standard&Poor’s е аритметически индекс на повторните продажби. Те позволяват да 
се проследяват продажните цени на едни и същи жилища за да се избегнат 
измененията в средните цени. Те са резултат от общата тенденция към увеличаване 
на размерите и качеството в течение на времето. За да се получи оценка на цената 
на стандартно жилище ценовия индекс трябва да бъде резултат от направените 
инвестиции, по аналогия на инвестициите в акции. С помощта на Робърт Шилер и 
неговите колеги през май 2006 г. на Чикагската стокова борса се създава пазар на 
фючърси на цените на жилища. В този ред на мисли се отбелязва, че „участниците 
на пазара проявяват интерес към открита крупна позиция на пазара на фючърсни 
цени за жилища, но се отказват, когато се изясни, че на този пазар няма други 
крупни играчи”.20 („ефекта на вечеринката”) 

Академичните изследвания и публичните изказвания на автора показват, че 
той е критик на хипотезата за ефективните пазари на Юджийн Фама, която 
утвърждава, че инвеститорите не могат да „разработят” пазара и да предугадят 
равнищата на цените. Робърт Шилер доказва, че инвеститорите могат да бъдат 
ирационални, а раздуването на пазара на недвижимости може да прерастне в 
своеобразен „пукащ се балон”. (Виж диаграма 3.) 

 

                                                            

20 FINANCE & DEVELOPMENT, December 2008, Volume 45, Number 4, p.7. 
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Диаграма 3. Съотношение между „ефективни пазари” и  

„поведенчески финанси” за периода 1985-2006 г. 
 
Диаграмата красноречиво показва, че фунията между „ефективни пазари” и 

„поведенчески финанси” се затваря, или към настоящия момент е напълно затво-
рена. Развитието на „поведенческите финанси” бележи тенденция към нарастване, 
след относително затишие през 1995 г., но интересът към тях нараства. За сметка на 
това, интересът към „ефективните пазари” постоянно намалява. Всичко това по-
казва, че концепцията за ролята на „поведенческите финанси” все повече набира 
сила на пазара за идеи. Това е доказателство, че  хипотезата на Фама е в криза. 

Бумът на фондовия пазар е обусловен от психологически фактори и инвести-
торите са уверени, че интернет революцията ще измени живота, ще повдигне коти-
ровките на IT-компаниите без да се обръща внимание на тяхната рентабилност.  

Анализираните изследвания водят до следните няколко извода: 
Първо, академичните изследвания и практическите действия на един авто-

ритетен и уважаван икономист от световна величина, какъвто е Робърт Шилер 
недвусмислено подсказват, че налице новаторски подход към съществуващите 
реалности. Той отразява ирационалното поведение на финансовите пазари, източ-
ниците на финансови „балони”, новите индекси и новите финансови инструменти, 
техните пазари в една твърде динамична и кризисна среда; 

Второ, в противовес с хипотезата за ефективността на пазарите на 
Юджийн Фама се лансират силните концепции за ирационалната еуфория и пове-
денческите финанси, индексацията и финансовите иновации. Факторите, лежащи 
в основата на значителните изменения в цените на активите на фондовия пазар и 
директивните мерки от неокейнсиански тип са възлов момент за стабилизиране 
на пазарите в криза;  

Трето, визията, че е възможно да се предвидят измененията в цените за 
дългосрочна перспектива от три до пет години се явява важна както за теоре-
тичните изследвания, така и за практиката на действуващите трейдъри. В този 
аспект бихевиористичната теория за финансите включва по-широк спектър от 
обществени науки, в това число психология и социология. 
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Част 4. Обобщеният метод на моментите като важен алгоритъм за 
пазарна оценка 

Обобщеният метод на моментите (generalized method of moments, GMM21) е 
въведен в иконометриката от Ларс Питер Хансен през 1982 г.. Той отново излиза на 
„мода” през настоящата година. Методът се разглежда  като обобщение на няколко 
други методи за оценка – метода на моментите (MM), най-малките квадрати (LS), 
инструменталните променливи (IV) и максималната вероятност (ML). За това 
Хансен представя две негови стъпки: GMM и (2SGMM)22. 

Коментираният метод е много по-гъвкав, тъй като изисква точни предполо-
жения относно условията в изследвания момент. В макроикономиката, например, 
това позволява да се оценят структурни модели. GMM има добър теоретичен потен-
циал, но приложните изследвания показват, че свойствата на 2SGMM в някои слу-
чаи са по-бедни и с по-малко проби. По-специално, оценки могат да бъдат силно 
предубедени за определени възможности при избор на условия момент. В отговор 
на това, Hansen, Heaton и Yaron (1996) предлагат два други начини за изчисляване 
на метода: на повтарящ GMM (ITGMM) и непрекъснато обновяващ се  GMM (CUE). 

Асимптотичните свойства на метода и генералната емпиричната вероятност 
(GEL) са добре установен в приложната иконометрика и иконометрична литература.  
Пакетът от методи на GMM позволява да се изчисляват модели с трите GMM, 
емпиричните вероятности и експоненциален наклон, които принадлежат към 
семейството на методите на вероятностите, предложени примерно от Schennach 
(2007). 

Отправната точка на метода са някои теоретични отношения между промен-
ливи и стандартни параметри на модела. Идеята на метода е, че е необходимо да се 
изберат тези параметри, които е възможно да се изпълняват „по-точно”. 

Обобщеният метод на моментите показва оценката, която минимизира поло-
жителната квадратна форма от изборни условия на моменти, симетрично са раз-
положени в определена матрица. Тъй като на практика тази ковариационна матрица 
е неизвестна, се прилага двустепенната процедура на модела, която включва: 

Първа стъпка, оценяват се параметрите на модела с помощта на GMM еди-
нична тегловна матрица; 

Втора стъпка, по избрани данни и намерени от първата стъпка се оценят 
параметрите, които определят ковариационата матрица от моментни функции 
(наричан още ефективен GMM).23 

Съвместно с Рави Джагинтон и Ларс Хансен се разработва теорема, която е 
известна като „Hansen-Jagannathan bound”. Според нея, съотношението на стандарт-
ното отклонение на дисконтовия стохастичен фактор към своята средна стойност 
надхвърля съотношението на Уйлям Шарп във всеки конструиран портфейл. 

                                                            

21  Hansen LP (1982). “Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators." 
Econometrica, 50, 1029-1054; Lars Peter Hansen , June 17, 2007, Generalized Method of Moments 
Estimation, Department of Economics, University of Chicago// 
http://home.uchicago.edu/~llian/paper/GMM_estimation.pdf (november 25, 2013) 
22  Computing Generalized Method of Moments and Generalized Empirical Likelihood with R. 
Pierre Chauss// http://cran.r-project.org/web/packages/gmm/vignettes/gmm_with_R.pdf (november 
24, 2013) 
23  Васильев Ф. П., Ишмухаметов А. З., Потапов М. М., 1989, Обобщенный метод моментов в 
задачах оптимального управления. М.: Изд-во МГУ, с. 142.    
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В този аспект на мисли логично следват по-важните заключения: 
Първо, обобщеният метод на моментите е приспособим към широк спектър 

от проблеми в икономиката и финансите. Той може да се третира като допълващ 
се към други използвани статистико-математически методи за оценки и прогнози, 
динамични модели, предназначени да отговарят на ограничен, но не малък масив 
от емпирични цели; 

Второ, цените на активите се колебаят твърде много, за да се съгласуват 
със стандартната теория, представена от потребителския модел за оценка на 
капиталовите активи (Consumption Capital Asset Pricing Model - CCAPM).  Това во-
ди до използване на нови теории и концепции за ценообразуване на активите, кои-
то са насочени към рационалния инвеститор, поведенчестите финанси и пазар-
ните дефекти; 

Трето, Ларс Хансен е известен с обобщения метод на моментите, който се 
използва за тестване на ендогенността на регресиите, качествата на финансо-
вите инструменти, проверката и модификацията на екзогенността на инстру-
ментите. Той може да бъде приложен за анализ на икономически модели в раз-
лични области като икономика на труда, международни финанси, макроикономика 
и други. 

Като обобщение на всичко коментирано бихме могли да кажем, че се опи-
тахме да направим кратък преглед, анализ и оценка на съществуващите новатор-
ски парадигми за проектиране на цените на търгуваните финансови инструменти. 
Бъдещето недвусмислено ще покаже кои модели ще надделеят в спора за тяхното 
конкретно приложение. Противоборството ще продължава или алтернативата 
ще се смени. Привържениците на техническия анализ ще залагат на вълновия 
принцип на своя финансов анализатор Ралф Елиът, а почитателите на фундамен-
талните показатели и математически прийоми ще предпочитат елитните модели 
на Юджийн Фама, Роберт Шилер и Ларс Хансен. В крайна сметка преходът от 
класическата постановка на модела „5-3 вълни” към новаторската алтернатива 
за ирационалната еуфория и поведенческите финанси при прогнозиране на вола-
тилността в цените ще вълнува занапред трейдъри и финансови анализатори.  
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В основата на семейните политики стоят различни концепции и съдържание, 
но една обща цел: подкрепа на семейството. Националните и регионални политики, 
политиките за инвестиции и обучение, за жилищно настаняване и заетост, могат да 
превърнат държава или регион в привлекателно място за семействата и да създадат 
подходяща среда за тях. За да бъдат ефективни, тези политики трябва да съответ-
стват на очакванията на семействата, като очакванията от своя страна са различни в 
зависимост от националната култура, социалните навици и традициите.  

 
Промени в структурата на семейството 
Европейските семейства се намират в период на значителни промени: наблю-

давано от няколко десетилетия намаляване на раждаемостта доста под прага на 
смяна на поколенията; увеличаване на възрастта, на която жените раждат първото 
си дете, увеличаване на броя на разделените семейства; на процента на самотните 
родители и на семействата без стабилни доходи; увеличаване продължителността на 
живота; увеличаване на броя на възрастните хора в състояние на зависимост; дъл-
жащо се най-вече на демографското наследство. Промените в развитието на семей-
ната структура повдигат нови въпроси, които трябва да бъдат отчетени както при 
разработването и координирането на семейните политики, така и при прилагането 
им. 

Изчезването на многобройното семейство и свиването му до семейна клетка, 
поради (наред с други фактори) урбанизацията и промените в начина на живот, е 
съпътствано от по-индивидуалистични позиции, от появата на нови рискови социал-
ни групи и от по-често срещано социално изключване. Става въпрос за трайно без-
работните, за самотните родители, за бедните работещи и за децата в бедност или 
застрашени от бедност. За съжаление всички общества в Европа са засегнати от тези 
явления – 17% от европейските граждани живеят в бедност и социално изключване, 
което оказва последици върху семейните политики. 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 122

Общият коефициент на плодовитост (TFR) е под прага от 2.1 деца на жена 
във фертилна възраст за целия Европейски съюз (стойност, която осигурява просто-
то възпроизводство на населението). Различия обаче има както по отношение на 
демографското положение на страните в ЕС, на различните региони, така и по отно-
шение на политиките в подкрепа на семейството. Застаряването на европейското 
население (увеличаването на дела на възрастните хора) е последица от увеличава-
нето на продължителността на живота и на живота в добро здраве на възрастните 
хора. Но освен разглеждането на нарастващия дял на възрастните хора като поло-
жително явление (по отношение на отделната личност), можем да твърдим, че този 
демографски факт има своите отрицателни последици за обществото и икономиката 
като цяло.  

 
Фигура 1: Тотален коефициент на плодовитост (TFR) 

 

 
 

       
Източник:http://en.wikipedia.org/wiki/Total_fertility_rate#Total_period_fertility_rate 

 
Отражение на кризата върху семейството 
Икономическата криза оказва отрицателно влияние върху условията на жи-

вот на определени семейства и затруднява задоволяването на нуждите от подпома-
гане. Икономическите промени засягат най-вече заетостта и доходите на домакин-
ствата. Кризата и нестабилното състояние на публичните финанси в редица евро-
пейски страни могат да доведат до промени в семейните политики. Повечето от 
икономическите политики, провеждани от правителствата, засягат пряко семейства-
та или оказват влияние върху тях. Това се отнася до политиките за борба с изключ-
ването, политиките в областта на професионалното обучение, на жилищното наста-
няване, на обществения транспорт, на енергетиката, на социалното подпомагане, на 
образованието, на заетостта.  
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Политики, насочени към семейството – семейни, а не социални 
политики 

Цялостната семейна политика включва данъчни мерки и семейни надбавки, 
действия за насърчаване на равните професионални възможности на мъжете и же-
ните, услуги за настаняване и грижи за децата и лицата в зависимо положение, 
семейни права в пенсионно-осигурителните системи и възможността за съвместява-
не на семейния и професионалния живот: родителски отпуск, непълен работен ден, 
гъвкаво работно време. Политиките са разработени по-скоро като социални, откол-
кото като семейни. Многообразието им не е изненадващо, като се имат предвид раз-
личията в традициите, потребностите, социалния и философския подход, както и 
очакванията на семействата в различните страни. 

Независимо дали основанията за провежданите политики са от морален, 
граждански, икономически или политически характер, основополагащ елемент в 
семейната политика следва да е духовното, здравното и образователното благо-
денствие на децата. Целта на политиката е да даде възможност на родителите да 
отгледат колкото деца искат и да съвместяват семейните си отговорности с профе-
сионалния и обществения живот. 

 
Примери на добри политики 
В много европейски страни е отделено специално внимание на равенството 

между бащите и майките както по отношение на професионалния им живот, така и в 
изпълнението на семейните задължения. Още от 70-те години на ХХ век се прилагат 
социално насочени политики и политики за професионално обучение, позволяващи 
по-ефективно съвместяване на професионалния и на семейния живот, както и  улес-
няващи връщането на работа след родителски отпуск.  

В основата на тези политики в Швеция са направените значителни реформи в 
областта на родителските отпуски; на обществените услуги, насочени към децата в 
ранна възраст; специалното данъчно облагане за семействата и семейно законода-
телство. Предлаганата семейна политика включва три направления: директно под-
помагане на семействата; помощ за работещите родители под формата на платен 
отпуск за отглеждане на дете; поделяне на правата на платен отпуск за отглеждане 
на дете между майката и бащата. Резултатът от тези мерки е висока степен на 
заетост сред жените, по-активно участие на бащите в отглеждането на децата в ран-
на възраст, по-висок коефициент на плодовитост от средния за ЕС и намаляване на 
бедността сред децата. 

Във Финландия през 1988 г. е въведена надбавка за отглеждане на децата 
вкъщи. 

През 1998 г. в Норвегия е създадена подобна надбавка, с като се признава 
трудът и се предоставят средства на родителите, които отглеждат децата си на 
пълен „работен” ден. 

Във Франция семейната политика се характеризира с комбинация от финан-
сови надбавки, справедлив данъчен режим за семействата, разпоредби в областта на 
пенсионните схеми, трудовото право, даващи възможност за специален платен от-
пуск, услуги за отглеждане на деца  до 3 години и безплатна детска градина след 
тригодишна възраст. Значимостта на политиката се определя и от това, че тя се при-
лага както от държавата, така и от отделните градове, които допълват националната 
политика чрез редица семейни политики на местно равнище, насочени към системи-
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те за отглеждане и подпомагане на семействата. Целта на семейните надбавки е да 
компенсират разходите, поемани от семейството за всяко дете, и да поощрят мно-
годетните семейство. Съгласно принципа за универсалност те не са обвързани с 
условия за доходите. Те са предназначени за детето и това е, което отличава една 
семейна от една социална политика. В резултат на това Франция е една от европей-
ските страни с най-висок процент на заетост сред жените и най-висок коефициент 
на плодовитост. Въпросът със свободния избор относно начина на отглеждане е 
съществен във френската семейна политика, но за да има свободен избор, трябва 
преди всичко да има възможност за избор (достатъчно предлагане на системи за 
отглеждане на децата). 

Във Великобритания политиките са ефективно насочени повече към борбата 
с бедността на семействата и децата и е прието, че държавата не следва да се меси в 
индивидуалния избор на живот. Политиките за семейството се вписват в контекст, в 
който гъвкавостта на пазара на труда позволява на майките лесно да намерят отново 
работа и да се отговори на разнообразните очаквания на семействата. Коефициентът 
на плодовитост (TFR) сред жените, отдадени в по-голяма степен на семейния живот, 
е приблизително два пъти по-висок от този на жените, участващи активно в профе-
сионалния живот. 

Германия, която се намира в критично демографско положение, предприема 
политика, която да даде възможност за съвместяване на професионалния и семей-
ния живот в практически, но също и в духовен аспект (не е добре прието да се рабо-
ти, докато се гледат деца). Въвежда се системи за гледане на деца с по-адаптирано 
работно време, дълъг отпуск (14 месеца) за отглеждане на дете, платен в размер на 
2/3 от заплатата. Предвидени са специални помощи, насочени към борбата с бед-
ността сред децата. 

Посочените примери показват, че високият процент на заетост сред жените 
често се придружава от висок или относително висок коефициент на плодовитост 
тогава, когато са налице възможности за съвместяване на професионалния и на се-
мейния живот. 

 
Обясняват ли политиките в подкрепа на семейството различията по 

отношение на раждаемостта, измерена чрез тоталния коефициент на плодови-
тост (TFR)? 

Целите на политиките в различните страни са различни: намаляване на бед-
ността и запазване равнището на доходите на семействата; подпомагане на децата в 
ранна възраст и развитието на детето; насърчаване на съчетаването на професионал-
ния и семейния живот; отговор на изискването за равенство между половете; предо-
ставяне на възможност за родителите или бъдещите родители да имат толкова деца, 
колкото желаят и когато го желаят (за да се увеличи раждаемостта). 

 

Ако целта е да се подредят страните според провежданите политики и да се 
разграничат в категории, то се оформят следните групи: 

• страни със слаба семейна политика и с коефициент на плодовитост под 
средния за Европа; 

• страни с неадаптирана към потребностите на семействата семейна поли-
тика и с коефициент на плодовитост под средния за Европа; 
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• страни, в които усилията по отношение на семействата спрямо БВП са 
по-малки или равни на средните в Европа, но където раждаемостта е по-
висока от средната; 

• страни със силна семейна политика и раждаемост над средната за Европа. 
 
Водените политики оказват въздействие върху коефициента на плодовитост, 

но въпреки това не са в състояние да доведат до тотален коефициент на 
плодовитост (TFR) от 2.1 деца на жена във фертилна възраст и да осигурят простото 
възпроизводство на населението. Намесата на публичните власти чрез политики за 
подкрепа на семействата е напълно оправдана, имайки предвид, че семейството 
създава най-важния капитал в една икономика – човешкия капитал.  

 
Фактори за успеха на политиките в подкрепа на семейството: 
• Въвеждането на мерки, които позволяват съчетаване на професионалния 

и на семейния живот (качествени структури за отглеждане на децата, по-
специално обществени структури за отглеждане на малки деца; мерки в 
подкрепа на семействата, които приемат и се грижат за лица в зависимо 
състояние; гъвкавост в организацията на работата; специален отпуск) 
като се има предвид, че тези дейности трябва да са съобразени с наци-
оналните условия и да отговарят на очакванията на майките и бащите, 
както и на потребностите, емоционалното, психологическо и физическо 
развитие на детето. 

• Предотвратяване и борба с бедността сред семействата. 
• Последователност и устойчивост на провежданите политики, независимо 

от политическите партии на власт; универсалност на политиките. Те 
следва да се ръководят от интереса на детето, независимо от доходите 
на семейството. Непрекъснатият характер на тези политики е фактор от 
изключително значение, защото семеен проект се изгражда в дългосро-
чен план. Адаптивната и трайна семейна политика е фактор за устойчиво 
развитие. 

• Признаване на семейството и на неговата роля, както и на семейния ус-
пех. В съвременното общество успехът се възприема най-вече като инди-
видуален и професионален. Съществуват обаче и други форми на личен 
успех, насочени към другите и общото благо, сред които са семейният 
успех, културният успех. 

• Отчитане на специалното положение на многодетните семейства. 
Освен семейната политика, много важни са политиката за заетостта и поли-

тиката за жилищното настаняване. Без работа и без жилище е трудно да се ангажи-
раш в изграждането на семеен проект. За създаването на семейство трябва да има 
поне малко доверие в бъдещето. Високата безработица сред младите хора или неси-
гурните трудови договори оказват негативни последици – все повече млади хора 
пропускат времето за раждане на дете. Когато семейните политики се изпълняват за 
продължителен период от време и отговарят реално на очакванията на семействата, 
те имат благоприятни последици върху развитието на децата и родителите, хармо-
нията в обществения живот и връщането към по-висок коефициент на плодовитост. 
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Световното движение на майките (WMM) посочва ясно исканията на 
жените: 

• Съвместяване на работата със семейния живот. 
• Признаване от страна на обществото на важността на ролята на жените 

като майки. 
• Необходимост от повече време за грижи за децата. 
Предложенията за насърчаване на бащите да ползват родителски отпуск, до-

ри да стане задължителен и платен отпускът по бащинство, са част от необходимото 
осъвременяване на концепцията за бащинството, както и на отговорността на ба-
щите в случай на развод. Социалната отговорност на фирмите, които създават 
организация на работа, адаптирана към родителските отговорности, както и мерки, 
насочени към постигане на добър баланс между работата и семейния живот, също 
трябва да бъде осъзната. Ако бабите и дядовците се грижат за внуците (при липса 
на място в детско заведение), това време да им бъде отчитано като трудов стаж за 
пенсиониране. 

 
Стратегия „Европа 2020” и политиките в подкрепа на семейството 
Стратегия „Европа 2020” поставя цел за заетост на жените и мъжете, която не 

може да бъде постигната, ако не бъде съчетана със семейна политика, даваща 
възможност на жените и мъжете да отглеждат колкото деца желаят, като същевре-
менно работят. 

„Европа 2020“ предлага три подсилващи се взаимно приоритета:  
• интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на зна-

ния и иновации;  
• устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспо-

собна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;  
• приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на 

заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.  
 
ЕС трябва да реши къде би искал да бъде към 2020 г. За тази цел Комисията 

предлага следните водещи цели за ЕС:  
• заетост за 75% от населението на възраст 20-64 години (да бъде рабо-

тещо);  
• инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (НРД) в размер 

на 3% от БВП на ЕС;  
• постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията – 

намаляване на емисиите на парникови газове, увеличаване на дела на 
възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на 
енергия и намаляване на енергийната интензивност на икономиката 
(включително намаляване на емисиите с допълнителни 30%, ако усло-
вията са подходящи);  

• дял на преждевременно напусналите училище под 10%; дял на младото 
поколение на възраст 30-34 години със завършено висше образование от 
най-малко 40%;  

• намаляване на броя на застрашените от бедност или изолация с най-
малко 20 млн. души. 
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Постигането на 75% заетост за населението на възраст от 20 до 64 години 
може да бъде осъществено единствено ако бъдат реализирани политики, които 
помагат на съвместяването на работата и семейния живот. За да могат жените да из-
лязат на пазара на труда, да бъдат равнопоставени с мъжете на този пазар, следва да 
се намалят часовете незаплатен труд, който те полагат за своите семейства. Равно-
поставеността между половете е в основата на икономическите проблеми в семейст-
вото, които от своя страна пораждат всички останали проблеми, свързани с ражда-
нето и отглеждането на децата. 

 
Национална програма за развитие „България 2020” и политиките в 

подкрепа на семейството 
 

Политиките за децата и семейството са посочени като едни от водещите 
приоритети в дейността на Правителството на Република България. Техният много-
странен характер предполага поставянето на взаимосвързани цели и развитието на 
комплексни политики, насочени към гарантиране правото на всяко дете да има 
семейство; гарантиране развитието на висококачествени социални услуги в общ-
ността,  подпомагащи отглеждането на детето; намаляване на детската бедност и ус-
коряване на процеса на деинстиуционализация.  

Един от инструментите за постигане на заложените цели в политиките за 
децата и семейството е осигуряването на материална подкрепа и подпомагането на 
семействата с деца. През 2011 г. с различни видове семейни помощи са подкрепе-
ни над 80% от децата в България. Средствата, отделени от държавния бюджет за 
предоставяне на семейни помощи за деца през 2011 г., са в размер на почти половин 
милиард лева, а за 2012 г. за семейни помощи и помощи по Закона за закрила на 
детето са осигурени средства в размер на 493 300 022 лева. Подкрепата на децата и 
семейството се осъществява и по реда на Закона за закрила на детето. Предоставя-
нето на социални услуги и услуги за грижа за децата са сред най-успешните инстру-
менти за подкрепа на децата и семейството. През последните години политиката за 
осигуряване на подкрепа на децата и семействата е ориентирана към въвеждането 
на изцяло нов подход в грижите за децата, насочен към превенция, ранна 
интервенция, подкрепа на семействата и осигуряването на семейна или близка до 
семейната среда за всяко българско дете.  

Разходите за социална защита като дял от БВП на България сочат, че основ-
ният процент социални разходи е този за пенсии. Размерът на семейните надбавки и 
другите социални помощи в подкрепа на семействата показва разликата между 
заявените в стратегията намерения и действително постигнатите резултати. 
България е една от малкото страни в ЕС, които са намалили разходите за социална 
защита през 2011 г. като дял от БВП, сочат данните на Евростат. През 2011 г. това 
12,9% от БВП. В страните в ЕС най-висок е делът за социална защита в Дания 
(25,2% от БВП), Франция (23,9%), Финландия (23,7%). След България са Латвия 
(12,1%), Словакия и Кипър (12%) и Исландия (11,7%). Като цяло през 2011 г. 
България е отделила 4,96 млрд. евро за разходи за социална защита, или по 675 евро 
на човек. Това е най-ниският абсолютен разход на човек от населението в целия 
ЕС.  
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Фигура 2: Разходи за социална защита като дял от БВП на България,  
2003-2010 г. 

 

 
 

Източник: Министерство на труда и социалната политика 
 
Дейностите по закрила на детето се осъществяват в съответствие с приори-

тетите на държавната политика: подкрепа на семейството, създаване на алтернативи 
за грижа в семейна среда и предотвратяване настаняването на деца в специализира-
ни институции. Мерките за осъществяването им са свързани превенция на изоставя-
нето, реинтеграция на децата в биологичното семейство, настаняването им в се-
мейства на роднини или близки, в приемни семейства или осиновяване. За превен-
ция на изоставянето се осигурява подкрепа на семействата в периода преди ражда-
нето на детето, непосредствено след раждането или при наличие на риск от изос-
тавяне.  

Застаряването на населението в България извежда на преден план също така 
и проблема с предоставянето на качествени и достъпни услуги за възрастни хора 
като ключов инструмент за насърчаване на тяхното пълноценно участие в живота на 
обществото. Системата за дългосрочни грижи в България се разширява значително 
през последните години в резултат на предприетите действия, насочени към деин-
ституционализация и предоставяне на повече базирани в общността и в семейна 
среда услуги. Преходът от традиционната за България институционална грижа към 
услуги, предлагани в общността и семейството, се реализира главно чрез разширя-
ване на кръга на услуги като дневни центрове, центрове за социална рехабилитация 
и интеграция, защитени жилища, развитие на модела за предлагане на услуги в 
домашна среда (личен асистент, социален асистент, домашен помощник,  домашен 
социален патронаж).  
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Системата за дългосрочна грижа (включваща предоставяне на услуги не само 
за възрастни хора, но и за хора с увреждания)  изисква цялостна реформа, имаща за 
цел предоставянето на повече възможности и подкрепа за възрастните хора и хората 
с увреждания да водят самостоятелен и независим живот, както и активно да участ-
ват в обществения живот. Все още са необходими допълнителни усилия, насочени 
към повишаване на качеството на предоставяните услуги;  одобряване на механизма 
за координация между системите за социална и здравна грижа, както от гледна 
точка на политиките, така и от гледна точка на участващите структури; създаване на 
статистически регистър в областта на дългосрочната грижа, осигуряване на финан-
сова устойчивост на услугите за дългосрочна грижа. 

Структурата на семейството непрекъснато се променя. Политиките в подкре-
па на семейството следва да могат да отговорят на тези промени, като се имат пред-
вид поставените цели – защита на интересите вече не само на децата, но и на въз-
растните хора (зависимите групи в обществото).  

 
Заключение 
В доклада на ЕК от 2010 г. за социална защита и социално включване се 

набляга специално на това, че е от особено значение да се подобри балансът между 
семейство и работа. На подкрепата на децата и семействата се гледа като на инвес-
тиция в устойчивото бъдеще на Европа. Отговорност на държавата и на правителст-
вото е да се осигури развитието и прилагането на координирани семейни политики. 
Тъй като родителството до голяма степен е частен приоритет, държавите трябва със 
своите правомощия да изградят мрежа от мерки за създаване на условия за позитив-
но родителство. Политиките да целят подкрепа на родителите на работното място, 
за да имат време за децата си. Властите да изграждат приобщаващи структури и 
услуги, които да поставят детето в центъра, за да могат родителите да научават и 
практикуват добри родителски умения.  

Програмата от Стокхолм, приета от ЕС през декември 2009 г., определя ЕК 
да развие „амбициозна стратегия на ЕС по правата на детето”. Такава стратегия 
задължава ЕС да разглежда и има предвид правата на децата по един „систематичен 
и стратегически начин” във всички европейски политики. Инвестирането в децата и 
семействата може да доведе до дългосрочни ползи по отношение на изразходване 
на по-малки  социални и здравни разходи, до подобряване на производителността, 
до изграждането на активно гражданско общество.  
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Key words: The banking system of the EU is the main distributor of capitals and financial 
instruments for all economic subjects in the EU. This key role of the system is the basis of 
many adaptive and precautions aimed at rescuing the banking sector and the expansion of 
the euro zone. The hopes and expectations of the majority of the governments of Central 
and Eastern Europe including Bulgaria are related with decisions of the European 
Commission and the other advisors. These expectations suggest avoiding new financial or 
banking crisis in the country and the region and strengthen the position of the euro on the 
international capital markets. 

 
 

Въведение 
 

Системата на взаимодействие между централните банки и търговските банки 
отдавна е доказала своето значение и влияние върху цялостното икономическо раз-
витие на държавите по света. За някои от изследователите в областта на финансите 
и банковото дело ролята на тази система е силно преувеличена, но за други тя е до-
минираща. Голяма част от правителствата на засегнатите икономики от финансо-
вата криза и съответно заинтересованите финансови институции, обединиха своите 
усилия в търсенето на нейния генезис, и в определяне влиянието на банковия сектор 
в този процес. Доказа се, че между финансовите кризи и недобрата банкова регула-
ция и функционалност има безспорна релация. Предприетите мерки от страна на 
организации като Международния валутен фонд /МВФ/, Световната банка /СБ/,  
Г-201 [1], Банката за международни разплащания /БМР/2 [2] и Европейската коми-

                                                            

1 Г-20 /Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors/ е група от 19 страни с 
най-големи икономики в света плюс ЕС, представян от държавата председател на Съвета на ЕС. На 
тези срещи присъстват и представители на МВФ и СБ. Г-20 е създадена първоначално като Г-7 на 26 
септември 1999 г. Г-20 е неофициална инициатива, в която участват финансови министри и упра-
вители на централни банки с цел сътрудничество и консултация в областите на международната 
финансова система, глобалната икономика и други икономически сфери. 
Г-20 произвежда 90 % от световния брутен национален продукт, генерира 80 % от междуна-
родната търговия (включително търговията в самата ЕС) и обхваща две трети от населението 
на света (за допълнителна информация виж http://bg.wikipedia.org/ [1]). 
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сия /ЕК/, показват стремеж към синхронизация в законодателството и стандартиза-
ция на банковите услуги за преодоляване на бъдещи кризи. Тези мерки основно се 
разделят на дългосрочни и краткосрочни според своята значимост и срокове за 
реализация. Краткосрочните мерки бяха предприети бързо и понастоящем постиг-
наха частично своя ефект. Те бяха инициирани от същите организации, заедно с 
някои правителства, и насочени към понижаване на основните лихвени проценти, 
подобряване на банковата ликвидност и засилване на държавните помощи. Дълго-
срочните мерки целят налагането на стандарти на европейско и световно ниво в 
областта на банкирането и глобална регулация в банковия сектор. В този процес ЕК 
от началото на кризата през 2008 г. досега е предприела повече от 60 законодателни 
инициативи. Повечето от тях са обвързани с инициативата на споразумението Базел 
III3 и европейското му приложение на база специална директива (Capital Requirement 
Directive, CRD 4) и свързаната с нея резолюция на Европейския парламент 
(2010/2074(INI)) от 7 октомври 2010 г. Конкретни инициативи бяха реализирани от 
Европейската комисия едва през юли 2011 г. с цел насърчаване на икономическия 
растеж в зоната, но тези, насочени към реално стимулиране на инвестиционното 
кредитиране, изостанаха. Това положение обезсърчи коректните кредитори, даде 
глътка въздух на некоректните и компрометира голяма част от търговските банки 
пред потенциалните инвестиционни кредитоискатели в европейската зона. Погле-
дът на последните се насочи към банки от САЩ, Канада, Обединените арабски 
емирства, Индия, Русия и Китай. Някои от анализаторите заподозряха в процеса на 
забавяне на реформите дългосрочен план за дискредитиране на финансовата систе-
ма на Европейския съюз и сриване котировките на еврото. Голяма част от тези 

                                                                                                                                                     

2 Банка за международни разплащания /БМР, Bank for International Settlements (BIS)/ е меж-
дународна организация на централни банки, която „се грижи за международното монетарно и 
финансово сътрудничество и служи като банка за централните банки” (за допълнителна 
информация виж http://www.bis.org/ [2]). 
 

3 Базел III /Трето споразумение на Базелския комитет по банков надзор (Basel Committee on 
Banking Supervision)/. Базелският комитет се създава през 1974 г., когато управителите на 
централните банки на страните от Г-10 учредяват Комитет по банкови наредби и надзорната 
практика. Създаването на този комитет е продиктувано от сериозните трусове на междуна-
родните валутни и банкови пазари. В началото на следващата година (м.февруари 1975 г.) се 
провежда първата среща на участниците в този комитет. Оттогава досега срещите се провеж-
дат редовно по три или четири пъти годишно. Членовете на Комитета са: Белгия, Канада, 
Франция, Германия, Италия, Япония, Люксембург, Холандия, Швеция, Швейцария, Велико-
британия и САЩ. Тези страни са представени в Комитета от централните си банки и инсти-
туцията, която официално отговаря за надзора върху банковата дейност, когато тя не е 
централна банка. Постоянното седалище на Комитета е гр. Базел, Швейцария. Първата зада-
ча, която му се възлага е да се разгледат методите за подобряване на системата за ранно 
предупреждение. След тази задача Базелският комитет за банков надзор обсъжда следните 
по-важни въпроси: 1./ международното сътрудничество между националните банкови над-
зорни органи; 2./ задълбочаване и разширяване на разбирането на надзора върху банковата 
дейност; 3./ подобряване качеството на банковия надзор в цял свят. 
Базелският комитет по банков надзор не притежава официални наднационални надзорни 
правомощия. Неговите задължения и решения нямат правна сила. Задачата му е да формули-
ра широки надзорни изисквания и насоки, и да препоръчва най-добрите надзорни практики и 
насърчава усилията за търсенето на общи подходи и стандарти за реализирането на надзорна 
банкова дейност (за допълнителна информация виж http://www.bis.org/bcbs/). 
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анализи в специализираната и популярна периодика на ЕС загатваха и описваха ме-
тодики, обичайно приписвани на тайни организации и общества, поддържащи 
идеята за световна конспирация. Други коментатори яростно критикуваха ЕК за 
бавните темпове на асоциация на всичките 28 членки към възприемането на еврото 
като колективна валута за Съюза. Не бива да се пропуска нито едно мнение или хи-
потеза, особено когато то не е политизирано прекомерно и е адресирано от евро-
пейки партньор. 

Целта на настоящата статия е да опише перспективите в банковия сектор на 
ЕС и на тази база да очертае предложения за тяхната реализация. Осъзнавайки 
обвързаността на България в този процес, авторът желае да насочи читателя към 
евентуалните ползи от някои последици, да го предпази от други, които определяме 
като негативни възможности. 

 
Икономически, финансови и политически стимули  

на европейската интеграция 
 

Политиката в нашето съвремие все повече се проявява като изява на иконо-
мически интереси и предлага методика за тяхната реализация. Когато интересите на 
икономическите субекти са изцяло финансови, то това проявление често е основа-
ние да твърдим, че политиката е синтезирана икономика. Финансовата наука и 
практика имат за цел да опишат, изследват и да управляват паричните и капитало-
вите процеси в икономиката. Банките, като основен разпределител на тези потоци, 
имат основна роля в изграждането на интереса и стимулите в европейската интегра-
ция. Създаването на единен европейски пазар и обща колективна валута, която да го 
обслужва, е основна задача на Европейската централна банка (ЕЦБ)4 [3]. Ролята на 
търговските банки в ЕС е много по-комплексна и разнородна. Те комбинират инте-
реса на физически лица, корпорации, банкови групи с регионално и световно значе-
ние, и същевременно са основния пласьор на евро валутата, посредством директно-
то й предлагане или това чрез различните финансови инструменти. Търговските 
банки от ЕС в своята локална и международна политика изграждат основните сти-
мули за развитието и налагането на единния пазар и европейската колективна валу-
та. Ето защо, перспективите за тяхното развитие и начините, по които това ще се 
реализира, са основата на успешното финансово развитие на ЕС. 

 
Ролята на централните банки в консолидацията  

на финансовата система на ЕС 
 

ЕЦБ работи съвместно с централните банки на всичките 28 страни на ЕС и 
заедно образуват Европейска система на централните банки (ЕСЦБ). ЕЦБ стои в ос-
новата на „евросистемата” – централните банки на 17-те държави, които използват 
еврото като основна валута. Тези държави образуват т.нар. „еврозона”. Централно-
европейската банка е независима институция от ръководствата и управлението на 
централните банки на страните членки на ЕС. Управлението на централните банки 

                                                            

4 Европейската централна банка (The European Central Bank) е създадена на 1 юни 1998 г. и е 
базирана в гр. Франкфурт, Германия. Европейската централна банка (ЕЦБ) е една от институ-
циите на ЕС. Нейната основна цел е поддържането на ценовата стабилност (да контролира 
инфлацията), по-специално в страните, които използват еврото и да подържа стабилността на 
финансовата система като гарантира контрол над финансовите пазари и институции в съюза.  
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на страните от евросъюза е относително независимо от ЕЦБ, но спазва общите ин-
теграционни принципи и политики на ЕЦБ. Посочените основни зависимости меж-
ду централните банки дават основа, на която правителствата на отделните държави 
изграждат своите местни и международни парични и капиталови политики. Пред-
стои разширяване на еврозоната и засилване на интеграцията между участниците в 
ЕСЦБ. 

 
Европейските търговски банки и тяхната роля за стабилизиране  

на финансовата рамка на ЕС 
 

Третото споразумение на Базелския комитет по банков надзор (по-известно 
като Базел III) от 2010 г. предвижда редица наложителни промени, които да укрепят 
финансовата система на ЕС [4]. 

Изискванията, които бяха договорени, бяха насочени в няколко направления, 
както следва: 

1. общият изискуем минимален капитал за търговските банки следва да се 
увеличи от 2 % на 4,5 %; 

2. търговските банки се задължават да поддържат капиталов буфер от 2,5 % 
за реакция при спадове и кризи; 

3. въвежда се минимален коефициент на ливъридж от 3 %; 
4. въвежда се коефициент за краткосрочна ликвидност (Liquidity Coverage 

Ratio, LCR), който изисква банките да поддържат високо ликвидни акти-
ви, за да покриват нивото на ликвидност в продължение на 30 дни [5]; 

5. коефициент за дългосрочна ликвидност (Net Stable Funding Radio, NSFR), 
който се определя като равен на минималната сума за стабилно финанси-
ране, което превишава нуждите от ликвидност в продължение на едного-
дишен период. 

От първите две точки се вижда, че нивото на общия изискуем капитал се уве-
личава до 7 %, което е сериозно предизвикателство за всяка търговска банка. 

Въвеждането на новите правила трябваше да започне от 1 януари 2013 г. и да 
продължава до 2015 г. за общия капитал, а за „буферите” – до края на 2019 г. На 20 
юли 2011 г. ЕК излезе с предложение за промяна на Директивата за капиталовите 
изисквания (Capital Requirement Directive, CRD 4). В Европа с тази директива се въ-
веждат и адаптират международните стандарти за банков капитал Базел ІІІ. Прави-
лата засягат 8300 банки в ЕС, които съставляват 53 % от световните активи и 
финансират 75 % от икономиката, според еврокомисаря на вътрешния пазар Мишел 
Барние [4]. 

Европейската комисия предоставя допълнителни правомощия на надзорните 
органи за по-добро и своевременно наблюдение на банките и ги овластява да могат 
да предприемат ограничителни действия в случай на риск, какъвто например е кре-
дитната експанзия. Комисията предлага пакет – регламент и директива, с които 
цели да обедини цялото налично законодателство по темата и така да създаде еди-
нен правилник за банково регулиране [6]. 

Регламентът ще изисква банките и инвестиционните фирми да държат общ 
капитал от първи ред от 4,5 % от рисковите активи. Общият изискуем капитал, 
който включва първи и втори ред, си остава непроменен – 8 %. Европейският бан-
ков орган ще следи за качеството на инструментите на финансовите институции. 
Въвежда се и изискване институциите да държат ликвидни активи, чиято обща 
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стойност трябва да покрива нетните ликвидни потоци минимум 30 дни. В моменти 
на колебания и спадове институциите ще могат да използват ликвидните си активи, 
за да покриват нетните си потоци. Съотношението ще се въвежда постепенно и ще 
започне от 60 % през 2015 г., докато достигне 100 % през 2018 г. През 2016 г. ЕК ще 
направи преглед и ще прецени дали да отложи въвеждането на стоте процента, ако 
това е оправдано от международната конюнктура. До пълното въвеждане на съотно-
шението страните членки ще запазят или въведат свои собствени изисквания. 
Несъобразяването с изискванията на ЕС ще доведе до санкции от страна на надзор-
ните органи. Може да се стигне до глоба от 10 % от годишния оборот на финансова-
та институция или до налагането на забрани спрямо членове на управителното тяло. 
Въвеждат се също и ограничения за бонусите на банкерите, което беше една от най-
обсъжданите теми във връзка с финансовата криза, тъй като независимо от провала 
на някои банки, част от тях бяха спасявани с пари на данъкоплатците, докато 
банкери, отговорни за поемането на свръх риск, са получавали огромни парични 
бонуси. Практика, която продължи и след рухването на финансовата система през 
2009 г. и доведе до изостряне на напрежението между данъкоплатците и банковите 
институции. 

 
В тази връзка на 1 януари 2011 г. влязоха в сила четири нови европейски 

регламента, които имат съществено отражение върху работата на Комисията за фи-
нансов надзор (КФН) [6]. С новите регламенти се създадоха четири нови европей-
ски органа, които имат значителни надзорни и регулаторни правомощия в областта 
на финансовия надзор. Новите органи са: 

• Европейски орган за ценни книжа и пазари (European Securities and 
Markets Authority - ESMA); 

• Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуря-
ване (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA); 

• Европейски съвет за системен риск (European Systemic Risk Board – 
ESRB), който ще следи и оценява потенциалните заплахи за финансовата 
стабилност, породени от макроикономическата обстановка и от промени-
те във финансовата система като цяло; 

• Европейски банков надзорен орган (European Banking Authority – EBA). 
Изброените органи са част от новата Европейска система за финансов надзор 

(ЕСФН). Освен ESMA, EIOPA, ESRB и EBA, ЕСФН включва Съвместния комитет 
на европейските надзорни органи и надзорните органи в държавите членки. Основ-
ната цел на ЕСФН е да гарантира, че установените правила, се прилагат по подхо-
дящ начин в целия ЕС, така че да бъде запазена финансовата стабилност и да се оси-
гури доверие във финансовата система, и достатъчна степен на защита за потреби-
телите на финансови услуги. 

 
Банковият сектор на Европа – бъдещи промени,  

очаквания и перспективи 
 

За голяма част от промените и очакванията в регулаторната рамка на банко-
вия сектор вече направихме своя коментар в по-горните две точки. 

Допълнително искаме да обърнем внимание на някои от хипотетичните очак-
вания, сбъдването на които би довело до предвидими или съответно непредвидими 
последици, както за банковия сектор, така и за голяма част от фирмите и гражда-
ните в ЕС. 
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Банките са подложени на натиск от необходимостта да променят своя бизнес 
модел вследствие на нови регулаторни мерки. Съвкупното действие на този натиск 
и влошената икономическа и финансова обстановка биха довели до някои от след-
ните изменения: 

 
• Укрепване структурата на капитала на всички банкови институции в ЕС, 

повечето от които вече прилагат изискванията на Базел III и CRD 4. Това 
ще доведе до намаляване на размера на „сенчестото банкиране” [9]; 

• Покриване нивата на коефициентите LCR и NSFR ще наложат по-високи 
нива на собствен капитал за банките и ще ги превърнат в по-неуязвим за 
кризите икономически субект. Това ще повиши доверието в тях и потен-
циалната възможност да партнират на фирмите в проекти вътре и извън 
територията на ЕС. На свой ред това може да доведе до излишък на лик-
видност за самите банки и да понижи размера на техните печалби; 

• Очаква се банките да имат редица затруднения при отпускането на креди-
ти в периоди на икономически растеж поради „антицикличния ефект”, 
който ще създадат т. нар. „буфери”, според базелските изисквания и тези 
на CRD 4; 

• Възможно е да се достигне до по-високи нива на лихвите и цените на 
банковите услуги при отпускането на кредити, особено за малките и 
средни предприятия, които обикновено се категоризират като по-риско-
ви. В голяма степен подобна логика може да се търси и при дейности, 
свързани с кредитирането на физически лица и фирми от т.нар. неправи-
телствен сектор; 

• Кредитният пазар е различен за отделните членки на ЕС. В тези страни, 
където нямаме наличие на добре развит кредитен пазар, бързото догонва-
не на нивата на задлъжнялост може да доведе до спекулативно търсене на 
капитал; 

• Добър сигнал и повод за подражание са инициативи на банкери и бизнес-
мени, подобни на тези от т.нар. „Виенска инициатива”5 [10]. 

• Кооперативните банки и взаимоспомагателните каси на регионално ниво 
се очаква да засилят своите позиции като действат в интерес на своите 
акционери и членове. Това се обуславя от тяхната позиция, която позво-
лява на вложителите да бъдат едновременно и кредитополучатели. Така 
се повишава доверието между местните партньори и нараства делът на 
местното производство и услуги. Това определяме като положителен 
ефект и опит за диверсификация на ефектите от централизираното регу-
лиране. 

 

                                                            

5 Конференция на списание Euromoney (http://www.euromoney.com) за Централна и Източна 
Европа с подкрепата на УниКредит. Място на конференцията: Хотел Хилтън, Австрия, 
Виена, 17.01.2012 г. УниКредит е традиционен партньор на конференцията за Централна и 
Източна Европа на списание Euromoney, която се провежда всяка година през януари във 
Виена. В програмата на двудневната конференция като говорители участват бизнес лидери от 
региона, централни банкери, министър-председатели и други високопоставени лица от зако-
нодателната и изпълнителната власт, както и журналисти от цяла Европа. В конференцията 
участват около 500 бизнес и политически лидери от Стария континент. 
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Заключение 
 
Банковата система на ЕС е основният разпределител на капиталови налич-

ности и финансови инструменти за всички икономически субекти от Съюза. Тази 
основна роля на системата определя множеството адаптивни и протекционни мерки, 
насочени към оздравяване на банковия сектор и разширяване на еврозоната. Надеж-
дите и очакванията на голяма част от правителствата от Централна и Източна 
Европа, включително и България, са свързани с решенията на ЕК и останалите кон-
султативни органи. Тези очаквания предполагат недопускане на нова финансова 
или банкова криза в страната и региона, и заздравяване позициите на еврото на 
международните пазари. Всички кредитни експозиции, свързани с външния дълг на 
страната и с голяма част от вътрешния, а също така и с междуфирмената задлъжня-
лост, са базирани и обвързани с котировките на еврото и производните му финан-
сови инструменти. С оглед на всичко казано до момента е необходимо постоянство 
в политиката на отстояване на европейските финансови приоритети и засилване на 
инвестициите в местно производство. Паралелно с това е необходимо да се насочат 
конкурентни инвестиционни инициативи на български фирми в региона на Близкия 
изток, Турция, Сирия, Ирак, Иран и Русия, както и с други държави, с които стра-
ната е имала утвърдени търговски и банкови взаимоотношения. Повишаването на 
динамиката на инвестициите в условия на добре регулирана банкова система ще 
спомогне за повишаване на жизнения стандарт в нашата страна и ще доведе до по-
високи нива на потребление и спестовност. 
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Като начало на теоретичния анализ е необходимо да бъдат направени някои уточ-

нения в използване на категориите „план за действие” и „комуникационна стратегия”. 
Според нас един план за развитие (по нататък в текста въвеждаме понятието 

„Комуникационна стратегия”) трябва да съдържа изложение на принципите, общи 
индикатори за планирани промени за период от три до пет години и накрая – под-
робно описание на задачите за следващата година. Някои експерти наричат този доку-
мент „план за действие”, но ние считаме, че планът за действие съдържа подробно 
описание само на промените, които ще бъдат реализирани в една конкретна област.  

Ето защо Комуникационната стратегия, чиито особености и проекции ще 
разгледаме по-нататък може да включва няколко плана за действие.  

Планирането е важна дейност и преминава през няколко фази. Всяка от тези 
фази на планиране е важна както сама за себе си, така и като част от цялостното 
планиране. 

Фаза 1 – Организация и подготовка за планиране 
• Организиране на група за планиране 
Членовете на класа за планиране трябва да бъдат избрани стратегически, така 

че да увеличат шанса за промяна на практиките в посока към изграждане на загри-
жена и учеща се общност.  

Съставът на класа зависи от размера и характера на образователната институ-
ция. Той може да включва представители на множество малки организации, които 
взаимно подпомагат своето развитие. Ако такова сътрудничество не е възможно, то-
гава за практиците в образователната институция е важно да работят с външен чо-
век, който може да стане техен „критичен приятел”, както е описано по-долу.  
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В по-големите образователни институции към класа за планиране е добре да 
се включи старши експерт, както и координатор на подкрепата за изграждане на 
общността.  

Класа може да включва и представители на родителски организации, местна 
общност. 

Класа за планиране трябва да стане модел за добра практика със своя фокус 
върху сътрудничеството и с внимателното вслушване в мнението на всеки, незави-
симо от неговия пол, културна принадлежност или статус, така че да няма човек, 
който да доминира в обсъжданията.  

Членовете на класа трябва да чувстват, че могат да си имат доверие и че са в 
състояние свободно и уверено да изказват мнението си. Всеки участник в класа трябва 
да споделя идеите си по начин, който насърчава диалога. Различията във възгледите 
трябва да се приветстват като ресурс, подпомагащ развитието на груповата мисъл. 

•  Преразглеждане на подхода към планирането 
Като първо действие, класа за планиране трябва да преразгледа начина, по 

който се прави планирането. Между образователните институции има разлики в 
това отношение.  

В някои от тях процесът на планиране е относително систематичен и включва 
представителна група за планиране, която провежда консултации с широк кръг хо-
ра, както при подхода, описван тук. Други изработват подробен план, без да отделят 
специално внимание на степента, в която се насърчава участието на всички ученици 
и възрастни. Има образователни институции, в които планът се пише заради пред-
стояща инспекция или за да се отговори на условията за финансиране, а в неговото 
изработване участват много малко хора. В тези случаи плановете може да са сред-
ство за формално попълване на изискваната документация, а не част от внимателен 
преглед на случващото се, включващ предложения за промени. За някои образова-
телни институции систематичното планиране се ограничава само до бюджета.  

•  Информиране на екипа 
Преди да се планира каквото и да било, е важно членовете на училищната 

институция да бъдат информирани. 
•  Изследване на наличното знание чрез основните понятия и рамката за 

планиране 
Често се случва хората, които подкрепят образователната институция или ра-

ботят в нея, да имат множество идеи, за това какво трябва да се направи и как да се 
реализира промяната, но да нямат възможност да ги огласят. Класа може да започне 
работата си със споделяне на това знание. 

Нейните членове трябва да отговорят на следните въпроси: 
 До каква степен изграждането на учеща се общност се възприема като 

свързано с учениците? 
 Кой се сблъсква с бариери пред играта, ученето, научаването и участието? 
 Как могат бариерите пред играта, ученето, научаването и участието да 

бъдат сведени до минимум? 
 Кои дейности се считат за подкрепа? 
 Какви са следствията за работата на екипа от даденото определение за 

„подкрепа”? 
 Какви са следствията от този възглед за професионалното развитие? 
 Какви са следствията от това определение за „подкрепа” за координа-

цията на самата подкрепа? 
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•  Подготовка за работа с външни партньори – тази подготовка предполага 
проучване на възможностите за привличане на външни за партньори (родители, 
местна власт, хора от бизнес средите, представители на културни институции, роди-
телски сдружения и НПО. 

Фаза 2 – Събиране на информация за детското заведение 
 Проучване на знанията и идеите на практиците, членовете на екипа/ 

родителските активи  
 Определяне на приоритетите за развитие 
Избраните приоритети ще бъдат много различни по обхват и спрямо времето 

и ресурсите, необходими за тяхното реализиране. Трябва да се запази балансът 
между краткосрочни и дългосрочни приоритети. 

Примерни приоритети, определени в процеса на работа: 
 Въвеждане на ритуали за приветстване на нови ученици и практици и за 

отбелязване на тяхното напускане. 
 Организиране на обучения за професионално развитие, насочени към 

съобразяването на дейностите с различните интереси и опит на учениците 
и младите хора. 

 Изясняване на управленския механизъм и на възможностите за професи-
онално развитие на педагозите. 

 Насърчаване на положително отношение към етническото многообразие 
чрез дейности и експозиции. 

 Интегриране на всички форми на подкрепа. 
 Организиране на съвместни обучения за специалисти от областта на здра-

веопазването, социалните услуги и образованието. 
 Осъществяване на съвместни дейности за учениците и техните родители. 
 Разработване на стратегия срещи агресията. 
 Усъвършенстване на начина, по който новите ученици се въвеждат и по-

лучават подкрепа в детското заведение. 
 Стимулиране на въвличането на учениците в избора на ресурси и дей-

ности. 
 Подобряване на общуването между екипа, който се грижи за учениците в 

Училището ясла и родителите. 
 Подобряване на репутацията на  сред хората от местната общност. 
Формулиране на Визия 
Визията определя насоките по които трябва да се работи. Към нея се отнася 

твърдението: Ако днес правим нещата по-добре от вчера, какво ще правим 
утре, за да сме по-добри от днес? 

Визията трябва да представя „реалистична, краткосрочна и дългосрочна кар-
тина на настоящото и близко бъдеще” (Bennis W&Nanus B. Leaders and strategies for 
taking charge, NY, 1995.105) 

Визията описва организацията, която трябва да се създаде, за да се създадат 
предпоставки за успех. Тя е следствие на добрите цели и по този начин генерира 
идеи и стимули за активно включване на всеки участник от общността.  

Визията трябва да отразява устойчивост на процесите, приемайки промяната 
с всички възможни гледни точки на участниците, насочени преди всичко към – 
Какво трябва да се прави тук и сега, днес и утре?  
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В тази връзка е необходимо  всички заинтересовани страни заедно да търсят 
и намерят отговор на няколко групи уточняващи въпроси: 

 

Първата група въпроси е разработена от P. Senge, който очертава смисъла на 
процеса отразен във Визията. 

 Как да работим със заобикалящата ни общност? 
 Какво изпитваме един спрямо друг по време на общата работа? 
 Как ще направим Училищета ясла място за учениците, които живеят в него? 
 Как ще измерваме прогреса и резултатите? (адаптирано по Senge P. 

Leading learning organization, San Francisco 1997, 337-338) 
 

Втората група въпроси е разработена от L. Smith и очертават насоките как да 
се развива самия процес: 

 В какво училище искам да работя и в какъв екип? 
 Каква репутация искам да има  и как да помогна в реализирането й? 
 Какви идеали и философия споделя , в които работя? 
 Какъв ще бъде моят принос в подготовката на поверените ми ученици и 

спрямо останалата общност? ”(адаптирано по Smith L. Anatomy of 
educational innovation – organizational analysis of an elementary school, 
USA, NY 1994, 208) 

 

Третата група въпроси е дефинирана от Roland Barth. Те са ориентирани  на 
база  определен опит. 

 Когато напусна  аз искам да го запомня като ....? 
 , в което искам да работя е ...? (адаптирано по Barth R. Improving schools, 

San Francisco, 1990, 148) 
 
Тези групи въпроси изясняват цялостния смисъл на Визията, която институ-

цията е необходимо да използва. Тя трябва да отговаря още и на следните изиск-
вания: 

 Екипност в работата; 
 Мотивация; 
 Поглед в бъдещето; 
 Дългосрочност на планирането; 
 Яснота на посланията; 
 Гъвкавост и адаптивност; 
 Обвързаност с държавните изисквания; 
 Удовлетвореност на всички заинтересовани страни. 

Фаза 3 – Изработване на Комуникативна стратегия, Програма за работа 
с родителите и Харта за сътрудничество 

 Преглед на приоритетите през призмата на рамката за планиране 
Всеки приоритет трябва да се анализира внимателно, като се обсъди срокът 

за неговото реализиране,  необходимите ресурси и значението му за професионал-
ното развитие. По някои от приоритетите може да се постигне напредък в рамките 
на няколко седмици или няколко месеца. Заедно с това други от тях, включващи 
реконструкции или мащабни промени в културата или начина на работа, може да 
отнемат повече време. Формулирането на краткосрочни, средносрочни и дългосроч-
ни цели ще подпомогне проследяването на работата върху по-амбициозните 
приоритети. Повечето от дейностите изискват човешки и/ или материални ресурси, 
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които може да са налични, но може и да не са. Комуникационната стратегия трябва 
да включва метод за оценка на напредъка. Необходимо е да се уточнят и критерии 
за напредък. 

 Включване на приоритетите в Комуникативната стратегия 
 Изработване на Програма за работа с родителите 
 Изработване на Харта за сътрудничество 

Фаза 4 – Оказване на подкрепа за реализацията 
•    Практическо реализиране на приоритетите 
•    Оказване на текуща подкрепа 

Фаза 5 – Преглед на постигнатото 
•     Преглед и документиране на напредъка 

Цикъл на стратегическото управление 
Съществуват множество фактори, които определят средата, в която системата 

е работеща и допринася за прилагането на ефективната политика. Това са:  
 ангажираността на местната власт. 
 поетите ангажименти от местната власт по национални закони и евро-

пейски регламенти. 
 националната правна рамка. 
 развитото гражданско общество. 
Въз основа на Цикъл на стратегическо управление се обсъждат възмож-

ностите за създаването на устойчива институционална рамка, която да включва: 
1. Създаване на условия за регионална специфика на социално образовате-

лен модел с цел „отваряне” на Училищната институция към „външния” свят. 
1.1. Приемственост между отделните етапи на обучение в училище 
-  методика и анализ на данни; 
-  създаване на условия за приемственост на учениците от различните етапи 

на обучение в училище. 
1.2. Организация на приобщаваща среда в УЧИЛИЩЕ: 
-  създаване/адаптиране/ориентиране на социално педагогическата среда 

към индивидуалните потребности, интереси и нужди на учениците, които 
се отглеждат и възпитават в Училищата; 

-  изграждане на информационна мрежа, по чиито канали „тече” информа-
ция „навън” (Кои сме ние? Какво предлагаме? Какви проблеми имаме? 
Как можем да работим съвместно в името на учениците?) 

1.3. Подобряване на условията за социализация и подкрепяща среда 
-  прилагане на социално педагогически практики, които подпомагат адап-

тирането на учениците към средата на училището и формирането на со-
циални и емоционални умения и умения за учене; 

-  подкрепяща среда – ресурсно и щатно осигуряване на специалисти, от 
които Училищата имат нужда. 

1.4. Механизъм за въвеждане на добрите практики в партньорство с неправи-
телствени организации: 

-  кабинети и центрове за дейности с различни целеви групи; 
-  центрове за квалификация на кадрите. 
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2. Преодоляване на дисбаланса във взаимодействието на участниците в 
образователния процес в училище. 

1.  Педагози  
2.  Ученици  
3.  Медицински работници 
4.  Помощен и обслужващ персонал 
Всеки от представените компоненти в модела има своите елементи, които са 

свързани с практическата му реализация (схема 1): 
Изграждане на визия   
Формулирането на мисия и визия е свързано с: 
 определяне на институционалната рамка на  и намиране на заинтересова-

ни страни (партньори); 
 анализ на местната среда. 
Работа в мрежа  
 организиране на информационна кампания за информиране и привличане 

на институциите, бизнеса, НПО в дейността на образователната институ-
ция;  

 постигане на договореност между всички заинтересовани страни по ми-
сията, визията, стратегическите и специфичните цели на развитие.  

Промяна в културата на сътрудничество  
 постигане на съгласие по принципите за съвместна дейност. 
 обсъждане и определяне на възможностите за сътрудничество. 

 
Схема 1. Компоненти на модела за цикъл на стратегическо планиране  

в образователна институция 
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Организационна промяна  
 Разработване на проекти; 
 Изпълнение на проекти. 
Оценка  
 Измерване на постигането на стратегическите цели чрез предварително 

определени индикатори; 
 Изготвяне на оценка. 

3. Отворена гъвкава система на управление 
1. Вътрешен мониторинг и система за поддържане на качеството на предо-

ставянето на социални услуги 
2. Ресурсно осигуряване на оптимизираната структура, съпътствано от не-

обходимата предварителна подготовка, нормативна база и обучение; 
3. Обществена ангажираност и включване на различни партньори в комуни-

кационна стратегия  
4. Особени акценти върху: 
- принципите и подходите за приобщаване; 
- организацията на приобщаваща среда; 
- изграждане на връзки с институции, социални партньори и НПО 
- информационна мрежа 
- индивидуалното развитие на учениците в училище. 
  
Мерки за реализиране на ефективен механизъм 
А. Работна група за разработване на мотивирани предложения за мисия, 

визия, стратегически цели и дейности които: 
1. Да дават възможност за включване на родителите, институции, социални 

партньори и НПО в материалното и ресурсното осигуряване на Училището 
2. Да съответстват на закони и нормативни актове, които регламентират рабо-

тата на Училището. 
3. Да допринасят за изграждане в училищата на Консултативен център по 

проблемите на детското развитие 
Б. Приложими индикатори за ефективност на училището, които включ-

ват качеството на образователните услуги, оценка на материалната база, управление 
и финанси, комуникация с външна среда, работа с родителски организации и мест-
ната общност и стратегическо планиране съобразено с приоритетите (на района, 
общината, региона, държавата, ЕС) и др. 

В. Изграждане на капацитет в училището за работа с: 
-  аналитични инструменти и методи; 
-  програмни инструменти; 
-  комуникационни и PR инструменти; 
-  институционални партньори ( национални и международни). 
Г. Надеждно и постоянно осигуряване с актуална информация за:  
-  детското и юношеското развитие; 
-  демографското и социално-икономическо развитие; 
-  образователната политика на държавите – членки  на ЕС и на Европейския 

съвет за образование; 
-  анализи и проучвания, които засягат съществуването и ситуирането на 

училището и могат да оптимизират процеса на вземане на решение. 
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Д. Осигуряване на подкрепяща среда за: 
-  привличане на обществена подкрепа 
-  привличане на финансиране 
-  привличане и организация на партньорство 
-  методическа подкрепа за качеството на образователния процес 
Е. Оценка на материалната база на училището, съобразно функциите и 

(енергийната ефективност, достъп на ученици със СОП, ефективност на възпи-
тателния процес). 

Ж. Програма за оптимизация на работата в училище, съобразена с: 
- план за развитие на общината 
- национални документи  
- програми на ЕС за оптимизация и развитие 
З.   Комуникационна стратегия за оптимизация на мрежа, предназначена 

за получаване на гражданска подкрепа.  
И. Програма за работа с родителите 
Й. Харта за сътрудничество – „училище - местна власт - НПО” 
 
Разработване на Комуникационна стратегия на образователна институция 
Динамиката на процесите в областта на приобщаващото образование опреде-

лят необходимостта от реализирането на ефективни комуникационни дейности.  
Разработването на Комуникационна стратегия при провеждането на ефектив-

на образователна политика има за цел да повиши информираността на гражданско-
то общество и да създаде подкрепяща среда за реализирането на тази политика. 

За стратегии в сферата на образованието се заговори след възникването на 
необходимостта от качествено нови образователни стандарти, удовлетворяващи 
изискванията на променящата се обществена, икономическа и социална среда. В 
епохата на глобализация и тотално настъпление на информационно комуникацион-
ните технологии отношението към образованието на подрастващите придобива но-
ви измерения. Ако досега училището подготвяше знаещи и малко можещи кадри, на 
базата на критерии от миналия век, днес пред образованието на подрастващите се 
поставят изисквания не само за знания, но и за развити умения и способности за са-
мообучение, самореализация и саморазвитие, т.е. кадри, мотивирани да се развиват 
в условията на бързо променяща се среда. 

Създаването и реализирането на комуникационна стратегия се базира на ана-
лиз на състоянието на процесите, който посочва позицията, влиянието и значението 
на заинтересованите страни по отношение на прилаганата политика. 

Комуникационната стратегията се фокусира върху стратегическия подход и е 
релевантна на общите цели, структура и отговорности на различните идентифици-
рани нива на комуникация. 

 
Предпоставки за разработване на Комуникационна стратегия са: 
- необходимост от реформиране на системи и модели за управление; 
- необходимост от достъпност/ публичност на информацията; 
- законност и прозрачност на процедури; 
- спазване на принципа на субсидираност; 
- необходимост от повишаване на качество и ефективност на дейности, 

проекти, програми, услуги; 
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- необходимост от социално включване на целеви групи 
- необходимост от ефективен между институционален диалог; 
- благоприятна и диалогична информационна среда 
 
Като примерен модел за разработване и прилагане на Комуникационна стра-

тегия могат да бъдат изведени следните стъпки: 
 

Стъпка 1 – Определяне цел на Стратегията 
Един от най-важните аргументи при разработване на Комуникационна стра-

тегия е разглеждането й като инструмент за провеждане на политика, която подпо-
мага дейностите на институцията/ структура, която я реализира. Определянето на 
целта на Стратегията би следвало да гарантира, че всички заинтересовани страни/ 
участници са задълбочено проучени и тяхното включване ще допринесе за постига-
не целта на съответната политика/ идея/ реформа.  

 

Стъпка 2 – Определяне цели на комуникацията: 
- повишаване чувствителността към определена тема – създаване на нагла-

са за позитивна промяна или необходимост от развитие; 
- повишаване информираността за конкретни резултати/ рискове от реали-

зирането на промяната; 
- информиране за механизми/етапи/действия при реализиране на промяната; 
- възможност за социално включване и изграждане на устойчива информа-

ционна среда, в която да се реализира промяна/политика/реформа. 
 

Стъпка 3 – Определяне на общ стратегически подход 
Включването на партньори за реализиране цели на образователна политика 

изисква и създаването на условия за реализиране на ефективен механизъм и диалог 
между участниците. Определянето на общи стратегически подход включва: 

- взаимоотношения, базиращи се на взаимно доверие; 
- споделени интереси; 
- участие в процеса на вземане на решение; 
- подкрепа от държавни институции чрез предоставяне на информация, 

методологическа помощ или други ресурси; 
- ясно дефиниране на участието и разпределението на задачите и отговорностите 
 

Стъпка 4 – Идентифицирани заинтересовани страни и аудитории  
С оглед тяхната важност и влияние заинтересованите страни могат да се раз-

делят на различни групи, например – с ниско влияние и отношение към образова-
телната политика, т.е. планираните дейности могат да бъдат насочени само към 
информиране и консултиране или с висока степен на влияние и значение, което на-
лага да бъдат планирани дейности за информиране, консултиране, включване в про-
цеса на сътрудничество и упълномощаване. 

 

1. Разделение на комуникационните задачи. Изготвяне на комуника-
ционен план за действие. 

Разделянето на задачите и отговорностите при приложението на образовател-
на политика отразява и разделянето на задачите и отговорностите в комуникацион-
ните дейности. В най- общ план могат да бъдат изведени няколко примерни задачи: 

- предоставяне на информация относно образователната стратегия; 
- създаване на мрежа от организации, структури, които да участват в кому-

никационните дейности; 
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- предоставяне на методологическа, информационна или финансова помощ 
за изграждането на комуникационна мрежа; 

- събиране и анализиране на информация за постигнатите резултати, добри 
практики, но също и проблеми; 

- наблюдение на постигнатия напредък, целящо възможност за коригиране 
на политиката на комуникационната стратегия. 

 

2.    Основни послания 
Основното послание към обществеността и всички заинтересовани страни би 

следвало да се основава на цели и средства, които са в основата на реализирането на 
образователна политика. 

Основните послания подпомагат програмните документи и управленски ре-
шения да бъдат разпознаваеми, разбираеми и да ангажират по-широк кръг аудито-
рии с лична позиция и изява на гражданско поведение. 

 

3.   Дейности, насочени към различни целеви групи и аудитории 
Дейностите би следвало да се основават на следната рамка: 
- целева група 
- основни послания 
- налични комуникационни канали 
- комуникационни средства, които следва да бъдат изготвени 
- индикатори за резултатите 
- партньори и комуникатори/ аудитории 
Като примерни дейности могат да бъдат посочени: 
- популяризиране на философията, целите и задачите на образователната 

политика/реформа/стратегия; 
- стимулиране на открит публичен дебат; 
- вътрешно институционален и междуинституционален диалог; 
- дни на отворените врати; 
- регулярно наблюдение на напредъка при реализацията на образователна 

политика; 
- популяризиране на добри практики.   
4. Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия  
Посочените примерни дейности, включват и индикатори за резултатите. 
За да се съблюдава успешността на комуникационните дейности могат да се 

използват следните инструменти: 
Печатни материали 
- данни за разпространението им; 
- обратна връзка – мнения на представители от целевите групи. 
Интернет       
- брой посетители в интернет страница; 
-  посетени вътрешни страници, продължителност на посещението. 
Средства за масово осведомяване: 
-  доклад – анализ на медиите; 
-  брой визуални материали; 
-  брой публикации; 
Аудио-визуални материали: 
-  данни от разпространението; 
-  обратна връзка от целевите групи. 
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Междуличностна комуникация 
- публични прояви и участия във форуми на ръководители или длъжностни 

лица, работещи по реализирането на образователната политика; 
- отчети и присъствени списъци; 
- формуляри за обратна връзка от участниците. 
 
План за работа с родителите 
За да бъде ефективна работата на училищната институция, тя трябва да има 

ясно изработена комуникационна стратегия. Като част от нея е програмата за рабо-
тата със семейството. Веднага си поставяме въпроса: „Как да включим родителите 
във образователната дейност и как да се оптимизира дейността с тях?”. 

Сътрудничеството със семейството е планова дейност, която се разработва за 
по-продължителен период от време. В плана за съвместна работа се предвиждат раз-
лични по организация дейности – индивидуални, групови, със семействата на класа 
и общи за цялото училище дейности и събития. 

В практиката се ползват доброволци, които подпомагат усилията на училищ-
ните екипи в процеса на възпитание и обучение. 

Те могат успешно да се включат в организирана лятна програма с цел адапти-
ране на учениците в условията на училищно образование. В програмата могат да 
участват и родители на учениците, за може преходът от домашна обстановка и от-
глеждане да е по-плавен и детето да е по-малко изложено на стрес.  

 
Органи на взаимодействие между училището и семействата могат да бъдат: 

 Родителски активи – обществен доброволен орган за непосредствено 
осъществяване на връзката между екипа на  и родителите на равнище ученически 
клас.  

Основни функции на родителския комитет са: 
1. Участва в обсъждането и решаването на конкретните проблеми на класа. 
2. Съдейства за организиране на педагогическото обучение на родителите. 
3. Организира проучването на условията, при които се обучават учениците. 
4. Участва в организирането на различни форми на съвместната дейност на 

родители, учители и ученици. 
 Групи за самопомощ – обществен доброволен орган, състоящ се от 

представители на семейства по квартали, жилищни блокове, селища, отделни дет-
ски ясли. Основните задачи на  тези групи са да оказват съдействие на социалните 
служби за откриване  и осъществяване на възпитателна и учебна работа с ученици в 
риск. 

 План за разпределение на дейностите, които екипът на планира, обсъж-
да и приема съвместно с родителите, чиито ученици възпитават и обучават. 

 

Изискванията, свързани с разработването на плана са следните: 
 Да е конкретен и точен; 
 Да е реалистичен и изпълним; 
 Да не е претоварващ; 
 Да е интересен и разнообразен; 
 Да е мотивиращ. 
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При структурирането на работния план се използват т. нар. подход на шестте 
въпроса. 

Отговорът на въпроса „Защо?” е свързан с целите, които учителите си поста-
вят при планиране работата с родителската общност. 

Отговорът на въпроса „Какво?” означава конкретните дейности, които ще се 
провеждат съвместно с родителите. 

Въпросът „Как?” изисква описание на начините на работа с родителите. 
С въпроса „Кога?” се планира времето (срока) за съответната дейност. 
Отговорът на въпроса „Къде?” указва мястото на провеждане на дейността. 
Въпросът „Кой?” дава отговор за изпълнителите. 
Важно условие за успешното реализиране на една такава програма е да се 

постигне съпричастност при реализиране на основните дейности. 
Харта за сътрудничество 
Създаването  ясни правила при партньорството, технологичното обслужване 

на дейностите и сътрудничеството са в основата на ефективния модел за партньор-
ство. 

Като примерен модел на споразумение за партньорство или харта за сътруд-
ничество може да бъде представен документ, който включва следните елементи: 

-  партньорите и техните роли; 
-  продължителността / период на партньорството; 
-  визия, резултати, общи и специфични цели; 
-  подробно описание на сфери/ области на взаимоотношения, форми и ме-

тоди 
-  подробно описание на необходимите ресурси, обезпечаващи дейността 

на сътрудничеството; 
-  информиране/ докладване на процедурите; 
-  правила за участие и общи ценности; 
-  стратегии за излизане от партньорството; 
-  методи и критерии за приемане на нови партньори. 
Анализирайки необходимостта от разработването на стратегии в системата 

на средното образование, следва да се отбележат следните по-важни ползи от стра-
тегическото планиране. 

Първо, осъзнаване на мястото и ролята на училището като базисен елемент в 
структурата на социалната, икономическата и политическата среда. Разработването 
на стратегията позволява да се анализират взаимодействията на училището с външ-
ната среда, като по този начин се извършва анализ на съществуващите стандарти и 
ценности, откриват се слабите звена, идентифицират се дефицити и потребности. 

Втората полза от разработването на стратегия е ясно очертаване на насоките 
за развитие на училището. Целите придават смисъл на работата на всяка образова-
телна институция, те са психологическият инструмент, който мобилизира енергията 
на хората и ги превръща в ефективна сила. 

Третата полза от стратегическото планиране е свързана с мотивирането на 
учителския екип. Без мотивация изпълнението на всяка интелектуална дейност е гу-
бене на време. Днес пред образованието стои неотложната задача за смяна на пара-
дигмата на учене. Това налага педагогическите екипи като основна движеща сила 
на реформата да са в активна позиция. В този смисъл проблемът за мотивирането на 
педагозите придобива особена актуалност. И на теория, и на практика е ясно, че мо-
тивацията не подлежи на администриране и че не съществува директен пусков ме-
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ханизъм, който автоматично да настрои образователната система до желаното със-
тояние. Един от известните в теорията на мениджмънта управленски подходи за 
мотивиране е „японският модел”, според който най-добри резултати се получават, 
когато екипът или част от него се привлича в управлението, като сътрудниците се 
ангажират в планирането, вземането на управленски решения, провеждането на 
контрола. 

Изложените аргументи в подкрепа на ползите от стратегическо планиране в 
образователните институции доказват необходимостта от разработването на кон-
кретни стратегии за всяко училище, защото процесът на дългосрочно планиране, 
осъществен с по-широкото участие на педагогическите екипи способства за по-
ефективно осмисляне на новите образователни тенденции. 
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Опитаме ли се днес, от все по-увеличаващата се историческа дистанция, да 
наченем големия социалистически разказ за тъмното време, в което българското 
общество е изолирано от европейските цивилизационни светове, то най-добрата 
илюстрация е студията на Димитър Аврамов в изследването „Литература и изкуст-
во. Мирогледно-естетически контексти” (2011). В него е разгледана тоталитарната 
културна политика с обичайните й практики и институционални режими. Естетът 
Аврамов разглежда сферите на духовността – „литературното поле”, „артистичното 
поле”, „поле на живописта”, „университетско поле”, „научно поле”, „медийно поле” 
(в смисъла, който им придава Пиер Бурдийо), но и в съгласие със схващането на 
Макс Вебер, че интелектуалецът винаги е ситуиран в политическото, защото никой 
не може да остане извън него, а само по различен начин го обитава.(Знеполски, 
2003, с.103) 

Студията е представена чрез инверсирана композиция – Аврамов тръгва от 
мътното време на 1989-а, което Западът ще клишира като „Падането на Берлинската 
стена”. У нас крехката инакомислеща интелигенция и опозиция прави отчаяни 
усилия да преломи полувековния български тоталитарен комунизъм. 

Конкретният факт, дал живот на тези размисли, е един от многото маскирани 
диспути на тема: „Наука, култура, образование”, който е предварително обезсмис-
лен, защото тези сфери са окончателно деструктирани. Това дава основание на 
Аврамов да озвучи премълчаваното десетилетия за една невралгична точка и една 
маргинализирана траектория с непоправими поражения, особено видими днес – 
двайсет и четири години след „прехода”. 

Целият спектакъл е разигран в медийното поле на Българската национална 
телевизия, когато на професора по естетика със западно ориентирани възгледи и 
значим принос в теорията на модернизма са дадени само няколко минути в диску-
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сията. Разгневеният интелектуалец прехвърля по-нататъшния дебат в полето на кри-
тиката чрез своето изследване. Вълнуващият му текст е примесен с лични спомени, 
осветени дълбоко интимни пространства, но повече от всичко – болка за унищо-
жения му живот и обезсмислянето постиженията на поредица поколения български 
интелектуалци в резултат на гибелните идеологически абсурди. 

Най-фаталната роля на тоталитарното време е, че употребява и изконсумира 
действителните функции на стълбовете на едно нормално общество, а това са наука-
та, изкуството и културата, сривайки ги до кухи идеологически риторики, в пове-
чето случаи – демагогски. Интерпретаторът съзира много по-страшен симптом – из-
кривената призма, през която десетилетия партийната пропаганда деформира про-
чита не само на нашата, но и на световната културна история. 

Телевизионният дебат провокира Д. Аврамов да се концентрира върху някол-
ко фундаментални области – соцкултурата с нейната проблематична алтернатив-
ност, разпъната между идеологическия дискурс и охранителните му режими; между 
плакатната показност и комунистическата митология. В оптиката на изкуствоведа 
нейната истинска  история е „непредвидима в своите епизоди и развръзки национал-
на драма, в която (отвъд емпиричния мизансцен) се сблъскват силите на  доброто и 
злото, на съзиданието и разрушението, на цивилизацията и модерното варварство, 
където всеки неин герой (или антигерой) следва да получи не само социална, поли-
тическа или естетическа, но и съответна нравствена оценка, според нормите на 
общочовешкия морал”. (Аврамов, 2011, с.515) 

Аврамов разкрива деструктивните трансформации и в научното поле – мар-
гинализиране на редица науки и техните научни елити. Из забравата изскачат име-
ната на блестящия философ Димитър Михалчев, психолозите Петър Нойков, 
Димитър Кацаров, Михаил Димитров, Спиридон Казанджиев, изхвърлени от Уни-
верситета като буржоазни професори. От социологическата наука са отстранени 
професорите Христо Тодоров и Иван Кинкел, трудовете им са унищожени, а лич-
ностите им – обругани. Срутването на тази обществена наука рефлектира върху 
друга – журналистиката, и тя се превръща в камуфлажна.  

Подобна е съдбата и на юридическата наука – нейните учени (Любен Динков, 
Георги Генов и Венелин Ганев) са съдени от Народен съд заради „великобългарски 
шовинизъм”.  Други, като Никола Долапчиев и Константин Кацаров, избират поли-
тическото изгнание. Не по-различна е визията в историческата и филологическата 
науки. Резултатът е катастрофален, непостижимо е нивото на някогашните професо-
ри В. Златарски, П. Мутафчиев, Б. Филов, Петър Бицили, знаменития Симеон Радев. 
Отива си бляскавата кохорта – Ал. Теодоров-Балан, Ив. Шишманов, Б. Пенев, Л. 
Милетич, Й. Иванов, С. Младенов, М. Арнаудов. Социалистическите университет-
ски преподаватели никога не достигат равнището на германиста К. Гълъбов и 
англициста М. Минков, според оценката на Аврамов. В тези редове се чува гласа не 
толкова на Аврамов, колкото на източноевропейското интелектуално страдание: 
„Кой факултет в Европа е бил сполетян от подобно бедствие?”, пита ученият. 
(Аврамов, 2011, с.527) 

Следващият удар е нанесен върху най-омразната за марксистите наука – 
богословието. Теолозите Д. Пенов, Борис Стоименов, Б. Маринов, Б. Попов и Иван 
Панчовски са прогонени. Разруха обхваща и  друга хуманитарна наука – историята, 
превръщайки я в обременена от партийни догми, митове и заблуди територия. 

Предпочитан подход на Аврамов са съпоставките – преди / сега. Така е про-
четена елитната периодика между двете Световни войни – списанията „Философска 
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мисъл” (Д. Михалчев), „Мисъл” (К. Кръстев), „Златорог” (В. Василев), несравними 
със социалистическите издания – „Септември”, „Пламък”, „Родна реч” и „Наша ро-
дина”. Направен е нерадостният извод, че цели клонове на хуманитаристиката са 
задушени и заличени, каквато е съдбата и на естетиката. На тяхно място процъфтя-
ват псевдонауките марксистко ленинска философия, научен комунизъм, атеизъм, 
История на БКП и КПСС, политикономия. 

Това, което придава дълбочина на интерпретацията, е компаративистичното 
анализиране на националсоциалистическите и социалистическите стратегии. За ар-
гументиране на тезата си Аврамов привлича концепцията на един от най-големите 
немски хуманисти – Томас Ман, че всичко от времето на Райха трябва да бъде 
заличено. Аврамов намира това за твърде крайно и продължава да симетризира 
двата тоталитарни режима – националсоциализма и комунизма. Но дори и тук вез-
ните не се накланят в полза на комунизма, защото философи като Освалд 
Шпенглер, Мартин Хайдегер и Николай Хартман не са правили компромиси с въз-
гледите си по времето на Хитлер. С особена прецизност Аврамов разглежда мина-
лото и етичната памет, тоталитарното квазиизкуство, парадоксалното в жанроло-
гията, магическата формула за изкуство – „национално по форма, социалистическо 
по съдържание”. Интелектуалецът успява да сглоби целия нонсенс, наречен от него 
„обратната страна на хуманизма”, чиито фрагменти са омразата, врагоманията, 
рефрена „смърт”, походът срещу модерното изкуство и общочовешките европейски 
ценности. 

С истински граждански патос е очертан санкциониращия тоталитарен дис-
курс, отразен в „случаят Ал.Жендов” – унищожаването му (а всъщност и на целия 
български ляв авангард) от авторитарния вожд  Вълко Червенков. В хронологията 
на Аврамов се изреждат безбройните репресивни практики, съдебни процеси против 
интелектуалци и демократи, против българската опозиция, което е проекция на 
демоничните сталински издевателства над интелектуалците в Съветска Русия (1936-
1938). 

Най-смразяваща е патологичната шпиономания и доносничество – цялата 
мрежа, оплетена от службите на Държавна сигурност, целяща всеки да бъде наблю-
даван и следен. Най-зорките наблюдателници стават интелектуалните топоси – ка-
фенета, ресторанти, сладкарници, творчески съюзи, редакции, бохемски компании. 
Аврамов показва как тези тайни форми на контрол върху личността превръщат ин-
дивида в призрак - асоциален, затворен в себе си, фрустриран, аутсайдер. Това е де-
сетилетно смазване на човека, довело до неговата деградация чрез вменяването на 
вина, разкаяние, та дори и самопризнания, фабрикувани след смъртта му. 

Изследователският наратив раздира завесата от лицемерие, зад която се крият 
тоталитарните паметници (толкова горещо дебатирана днес тема). В три последова-
телни раздела: „Заповедите и забраните на социализма”, „Паметникът и неговите 
автори” и „Паметникът на унижението” анализаторът се опитва да  разнищи изплъз-
ващата се мистификация с авторството на най-големите имена в българска скулпту-
ра – Любомир Далчев, Иван Фунев, Васил Зидаров, Петър Дойчинов, Васка 
Емануилова, Мара Георгиева, Борис Ангелушев, свързани с емблематичните мону-
менти на комунистическия режим – Паметника на Съветската армия, Братската мо-
гила в София и Паметника на съветския войн в Пловдив. В много случаи работата 
на изтъкнатите скулптори внимателно е коригирана от екипите (съставени от техни 
възпитаници) амбициозни млади и предани на партийните повели и соцреализма 
творци като Секул Крумов, Д.Даскалов, Георги Краев, Благой Илиев, Христо 
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Симеонов, Павлина Романска, Величко Минеков, Виолета Димчева и други. Като 
истински демократ, изкуствоведът Аврамов пледира за това тоталитарните па-
метници да не се разрушават, защото те са знаци и безспорни доказателства за 
климата на времето, което символизират. 

Текстът на Аврамов обръща специално внимание на медийното поле, което 
едновременно е сцена и задкулисие, но преди всичко „неспокойно огнище”, по оп-
ределението на Роже Блум.(Рус-Мол, 2012, с.27) Не е случаен фактът, че повод за 
написването на този текст тръгва от медиен дебат и се превръща в обект на раздела: 
„Коя култура да спасяваме? По повод на един неосъществен спор”. За да развенчае 
„преоблеклите се вестители на модерната демокрация”, Аврамов публикува редица 
статии в десните вестници „Софийски вести”, „Начало”, „Демокрация”, „Изкуство и 
съпротива”, „Литературен форум”, „Век 21” и „Анти”. С тази си проява той си нав-
лича гнева на един от корифеите на тоталитарната журналистика, главният редактор 
на в.”Дума” Стефан Продев, който започва да громи Аврамов в статията си „Поли-
тическият блам на един естет”. Всъщност, това е един от двубоите на прехода, во-
ден между представителите на левия и десния елит. Продев е разочарован, че бив-
шият му приятел и колега от в. „Народна култура”, „човек, извън обществената 
суета и политически атлетизъм”, се включва в политическото боричкане. В ритори-
ката на идеологическото говорене Продев идентифицира Аврамов като „един от 
онези вътрешни емигранти на духа, които никога не са рискували реномето и спо-
койствието си заради някаква гражданска суматоха”(Аврамов, 2011, с.517)  Целият 
спор може да бъде образец в историята на журналистиката за езиците на прехода. 
Продев смята професора по естетика за „жертва на политическа манипулация” и 
сътворява метафората „Ето един случай, когато нашата естетическа мисъл може да 
обяви траур. Голата политика сдъвка един от най-личните й представители” 
(Аврамов, 2011, с.517) 

Не можем да отречем високото ниво на спора, свидетели сме на идеологичес-
кия му характер, но в никакъв случай тук не липсва интелектуална изтънченост 
(нещо, нехарактерно за махленските ни и провинциални нрави). Сблъсъкът между 
емблематични интелектуалци (довчерашни приятели) визира разлома по оста ляво – 
дясно в малка периферна държава, обременена от безкрайни исторически колониза-
ции. Аврамов пледира не толкова срещу Продев, чиито заслуги са безспорни, а по-
скоро конституира принципа на свободната демократична журналистика, в която на 
красивата фраза се противопоставя „суровата истина с ясна и безкомпромисна граж-
данска позиция”. Той връща Продев към времето, когато са колеги в „Народна кул-
тура” и Продев отправя молба към Аврамов да съкрати неудобен цитат от статията 
си, за да не пострада изданието. 

Авторът припомня тъжната фраза на С.Продев „Така ще си умрем с отворени 
очи”, която визира отнетата свобода на българските интелектуалци. Показано е 
„убийството” на журналистиката не без участието и на Продев – главен редактор на 
официоза „Дума”, който изгражда имиджа на А.Югов като достоен човек, а всъщ-
ност Югов е един от извършителите на най-тежките репресии в след деветосептемв-
рийския период. Любопитно е как в спора естетът и публицистът си разменят места-
та. Продев се опитва елегантно да коментира книгата на Д.Аврамов за Бодлер, като 
търси исторически паралели между времето на тоталитарния режим в България и 
това на Пигал във Франция. 

Аврамов с публицистична страст и сугестивност  връща удара, уличавайки го 
в непознаване на европейската политическа, икономическа и културна история. 
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В своите дълбоки „разрези” изследването успява да сканира цялото интелек-
туално поле. Професорът по естетика проговаря за инакомислещите учени и творци – 
млади и талантливи хора, „водени от чисти научни пориви”, които се оказват щрак-
нати в коварните капани, превръщащи „удоволствието им от духовните полети в 
проклятие”. Писателите и художниците избират политически неангажирани жанро-
ве, посланията са забулени от метафорика и алегоричност, видими в творбите на мо-
дерни художници – Цанко Лавренов, Златю Бояджиев, Димитър Казасов, и писате-
лите Й.Радичков и Ивайло Петров. До тях Аврамов основателно нарежда и своите 
творби: „Естетика на модерното изкуство” (1969), „Бодлер” (1985), „Летопис на ед-
но драматично десетилетие” (1994). 

Агресивният образ на времето се до конструира от разгрома на модерното из-
куство, инспирирано от Западна Европа. Когато коментира дадено събитие, като 
истински учен големият български естет го полага в сложния политически контекст 
на времето след Деветосептемврийския преврат, например ликвидирането на бъл-
гарските опозиционни партии, Парижкият мирен договор, закрепването на комунис-
тическия режим, Петия конгрес на БКП (1949), Студената война.  

Такава е ситуацията при гостуването на изложбата „Съвременна френска 
живопис” (декември 1949) с куратор Реймон Коня – водещ френски изкуствовед и 
критик. Партийният орган „Ново време” обругава събитието с епитети „изродена”, 
„разложена”, „декадентска” (изложба). Официален говорител на позицията на 
властта е статията на Богомил Райнов, която вижда „авангардните новатори” като 
жалки лакеи, обслужващи реакцията. Отречени са художници като Фернан Леже, 
Албер Марие, Жорж Руо, Жак Вийон (а някои от тях са членове на френската ком-
партия). Аврамов показва истерията на Студената война, проектирана в изкуството, 
което довежда до обезличаването му, а културата – до духовна пустиня. 

Научното изследване проследява войната срещу две нови опасности, заклей-
мени от тоталитарните критици – космополитизмът и импресионизмът и „техните 
изродени форми на империалистическа идеология”. Зад тези хули прозира опитът 
да бъдат заличени художници от предреволюционния руски модернизъм, от една 
страна, а от друга – омразата, присъща на болшевишкия шовинизъм и антисеми-
тизъм. 

В историята на изкуството в България още няма обстойно изследване за 
тоталитарната репресия, извършена над българския художествен авангард. Блестя-
що съзвездие художници от европейски формат – Иван Милев, Сирак Скитник, 
Бенчо Обрешков, Вл.Димитров-Майстора и други, са обявени за упадъчни, заслепе-
ни от западноевропейския буржоазен модернизъм и отстранени от културното поле. 
Разделът „Походът срещу модерното изкуство” може да бъде видян като един от 
малкото опити за равносметка. 

Впечатлява истинското мислене на философа, което, според определението 
на самия Аврамов, е „щастливо съчетание на критически разум и прозрения на 
интуицията”. (Аврамов, 2011,с.521)  Философският дискурс умело пресича западни-
те и източноевропейските гледни точки. Тезите са аргументирани със западни и 
източноевропейски авторитети. С концепциите на руския модерен екзистенциален 
философ Н.Бердяев се обяснява „оня злокобен фатум, сполетял новата българска 
история”. Изследвана е генеалогията и спецификата на марксисткия модел у нас, 
внесен от Русия и смесен с опасните черти на руската менталност – „сектантска 
нетърпимост, подозрения към културния елит, изключителна приземеност, отрица-
ние на духа и духовните ценности, придаване на почти теологически характер на 
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материализма”. (Аврамов, 2011, с.559) Малко са изследванията, които рисуват по-
добен портрет на разрушителната сила на руската революционна радикална инте-
лигенция.  

Амбициите на Аврамов са да направи анализ на всички нива – историческо, 
социално и културологично, да разкрие корените на руския комунизъм, приел огле-
дален образ в българската действителност – „Той носи белезите на руския антиху-
манизъм, свързан с руския държавен абсолютизъм”, за който „човекът е само сред-
ство”. (Аврамов, 2011, с.560) И ако Изтокът носи подобни беди, то Западът идва със 
своите цивилизационни ветрове. В досоциалистическа България, една малка, загу-
бена нейде страна, западното влияние винаги се е усещало върху българските 
художници. Известни са достиженията им в сецесиона, импресионизма, неосред-
новековната живопис на движението „Родно изкуство”. 

През 1952 г. Жорж Юсман пише при посещението си в София, че всички 
български художници, дори и онези, които не са пребивавали във Франция, „обита-
ват гъстите редици на Парижката школа”.(Аврамов, 2011, с.613) Научният нара-тив 
конструира Голямото време между двете Световни войни в изкуството, като синтез 
между европейските авангардни направления и старите пластични традиции, което 
формира оригиналния български национален стил. Аврамов предлага красноречива 
илюстрация чрез скулптурното творчество на Жеко Спиридонов (повлиян от Мюн-
хенския академизъм) и влиянието върху Иван Лазаров (създал шедьоври в модерна-
та ни пластика) на френските и италианските майстори. В творчеството на Лазаров 
се забелязват отблясъци от египетската и готическата пластика, пресечени от модер-
ните идеи на Ернст Барлах. В творчеството на Марко Марков отехтяват уроците на 
Буржел, Майол, Деспино и др. 

Тази проевропейска ориентация на българския модернизъм го превръща в 
най-злостната мишена на соцкултурата, и той е отричан, преследван, заклеймяван, а 
днес – и премълчаван. Лозунгът „На борба със западното чуждо поклонничество”, 
прилаган десетилетия в науката, изкуството и културата, деструктира като резултат 
духовния живот на нацията. Всички тези случвания са положени в широк полити-
чески контекст – Източна Европа остава заключена зад желязната завеса, а инте-
лектуалците от тия светове – отнесени от вихрите на Историята. 

Гневният тон на Аврамов ескалира, когато начева темата за Априлската пар-
тийна стратегия, разгледана в раздела „Голямото надлъгване, наречено Априлска 
линия”. Той интерпретира този фрагмент от тоталитарната ни история като подъл 
удар срещу интелигенцията у нас, в резултат на големите източноевропейски 
политически трусове. Унгарското въстание (октомври 1956) е последвано от неле-
галното изнасяне от СССР и публикувано първо в Италия, а после и целия западен 
свят издание на романа „Доктор Живаго” на Борис Пастернак, както и удостоява-
нето му с Нобелова награда през 1959г. Следват яростните репресии върху модер-
ните художници в Московския Манеж (1962), като резултат от доклада на идеологи-
ческия Цербер Леонид Иличов и светкавичната реакция на Н.Хрушчов, която 
резонира в доклада на Т.Живков пред българските културни дейци.  

През 1963-1965 г. се открива публичен дебат срещу книгата на френския 
комунист Роже Гароди „Реализъм без брегове”, не закъснява атаката срещу авст-
рийския комунист Ернст Фишер за книгата му „Изкуство и съвременно съществува-
не” (1966) и изключването му от Австрийската компартия. Източноевропейска кул-
минация е Пражката пролет (1968), когато войските на Варшавския договор прегаз-
ват Чехословакия. Дългият разказ на Аврамов продължава с 1968-а, когато 
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Александър Солженицин създава романа „Раково отделение”, изнесен нелегално от 
СССР и публикуван на Запад. Т.Живков отново реагира, излизайки с реч пред Ком-
сомола през март 1969г. за литературната критика и класово-партийния подход, 
изпълнена с обичайните за стилистиката на Живков клишета – „малката и голямата 
правда”, „задният двор на литературата и изкуството”, „сивият поток”. През 1970-а 
А.Солженицин е награден с Нобелова награда,  в същото време той е под домашен 
арест, а през 1974-а е експулсиран от СССР. 

През същата година в Москва, модернистична изложба (в един от градските 
паркове) е прегазена с булдозер. В България за дисидентска ориентация е спрян 
вестник „Литературни новини”, а част от тиража на сбирката с епиграми „Люти 
чушки” (1968) на Радой Ралин е иззет и изгорен (този акт е ехо от нацистките 
аутодафета в Германия). Хардлайнери на партийната цензура по това време са 
Богомил Райнов и Васил Колевски (автор на книгата „Идеологическата диверсия в 
литературата и изкуството” – 1971). Книгата на Колевски припознава за агенти на 
империализма модерните философи Реймон Арон, Карл Попър, Питирим Сорокин, 
Херберт Маркузе, и Анри Льофевр. Сатирикът Радой Ралин с игра думи назовава 
автора КОЛЕ(вски) – БЕСИ(вски). 

Тази част на изкуствоведския обзор  приютява интелектуалната история на 
Източна Европа. В студията си „Българският комунизъм в историографията” Румен 
Даскалов изтъква, че в културната революция „творците преминават през различни 
роли” и през различни конформистки позиции и така установява диалог с книгата 
на Аврамов „Литература и изкуство. Мирогледно естетически контексти”, като се 
съгласява, че Априлският пленум не е нищо друго освен „коварен маньовър”, 
„подла мимикрия”, „кошмарно надлъгване между интелигенцията и комунистичес-
ката партия”.(Даскалов, 2009, с.686) 

Атмосферата на Априлската линия Аврамов е изпъстрил с примери, най-фра-
пантния от които е една негова статия „ОХИ ‘69”, поместена в „Литературен 
фронт” (1970, бр.6), предизвикала полемика между вестниците „Народна култура” и 
„Литературен фронт”. В тази медийна врява се включват заместник-председателят 
на Комитета за култура Атанас Божков и заместник главният редактор на „Народна 
култура” Тодор Абазов, вменяващи на автора вина, че не се интересува от образа на 
съвременника и приноса на изкуството в комунистическото възпитание. Сред при-
мерите са посочени юбилейните изложби, през чиято призма са пречупени съдбите 
на изтъкнати български художници – Дечко Узунов, Илия Петров, Ненко 
Балкански. Подобно на Иван Лазаров, и Дечко Узунов е обявен за формалист  и 
отстранен от социалистическото изобразително изкуство именно чрез юбилейната 
си изложба. 

Показана е услужливата роля на масмедиите – преса, радио, телевизия и кри-
тика, в тяхната кампанийност да въздигнат един или да елиминират друг творец. 
Посочени са цели редици от правоверни комунистически културни дейци, критици 
и пропагандатори, подпомогнати от манипулативния медиен дискурс.  

Евристичният текст на Аврамов повдига много въпроси за сблъсъците и 
противопоставянията в тоталитарния период, но и големите уроци за съдбите на 
интелектуалците от Източния блок. 

Днес деструктът, дефицитът и умората, породени от половинвековния тота-
литарен диктат, са категорични. И въпреки че в посттоталитаризма интелектуалецът 
е свободен да излъчва своите послания, вероятността да бъде чут е далеч по-малка. 
Подкопани са функциите на интелектуалците, обезценена е обществената им роля. 
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(Знеполски, 2003, с.127-128) Или както твърди Аврамов: „Пред очите ми се затриха 
фалшиви герои и мними подвизи, угасна изкуствената аура на измислени имена, 
увенчани с титли и звания, обезсмислиха се мемориали и импозантни паметници, 
изпразниха се чутовни азиатски мавзолеи със сбъркана европейска регистрация, 
разпаднаха се блокове, изчезнаха държави”. (Аврамов, 2011, с.515) 

Когато четем размишленията на Аврамов днес, изгубени в мъглата на Пре-
хода, можем да попитаме като авангардните поети от времената на жестоките 
метежи (1923-1925г.) „Но що е Отечество?”, виждащи го разполовено и загубено в 
кървавия вихър на гражданската война. 

В 1989-а година Аврамов пита: „Коя култура да спасяваме?”, а лутайки се из 
изгубените времена, ние се питаме: „Сега накъде?” 
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Abstract. This paper aims to reveal academic motivation of the first and second year 
students at the Faculty of Humanities, Burgas Free University. The main results of the 
focus group discussion with students on the topic of reasons to attend and not to attend 
classes have been analyzed. Additionally, a sample of 13 university teachers completed a 
questionnaire on students’ achievements based on their attendance and on teachers’ 
pedagogical methods to raise students’ activity in auditorium. The lecturers put a special 
accent on development of interactive education technologies such as brain storming, 
discussion of cases, simulations, etc. 
  

Key words: academic motivation, students’ attitudes toward academic attendance, main 
reasons not  to attend classes, university teachers’ opinions on students’ achievements, 
quality of higher education, teachers’ pedagogical methods to raise students’ activity at 
classes, education through entertainment (edutainment), interactive education. 

 
 

В съвременния глобализиращ се свят образованието, в т.ч. висшето, изисква 
непрекъснато да се модернизира, за да отговори на високите очаквания на предлага-
щите и потребяващите образователни услуги хора. Изобилието от информация, 
улесненият достъп до информационните източници чрез съвременните технологии 
прави процеса на социализация на младите поколения в образователните институ-
ции все по-различен от времето на обучението пред „черната дъска, с тебешира”. 
Младите хора днес са в много по-голяма степен от своите предшественици бързи и 
умели в намирането на нужната информация, но доколко те се справят по-добре –
отново в сравнение с предишните млади – с осмислянето и критичната преработка 
на нужната информация остава открит въпрос. 

Проблемът „мотивация за учене” става централен в условията на масовизира-
не на висшето образование и нарастване на критериите към неговото качество. 
Формирането на активно, ангажирано отношение у студентите към обучителния 
процес се превръща в основен приоритет на образованието с високо качество, тъй 
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като е предпоставка за осигуряване на висококвалифицирани кадри на изхода на 
университета и на входа на пазара на труда.  

В последните години се забелязват все по-обезпокоителни тенденции в сфе-
рата на мотивираното участие на студентите в образователния процес. Мотивирано-
то участие в образователния процес е функция на две системи: личността и нейните 
особености и образователната система в конкретния национален контекст. 

От една страна се наблюдава масовизиране на практиките на немотивирани 
отсъствия от учебни занятия, липсата на системна и своевременна подготовка по 
време на семестрите, струпването на усвояването на знания по време на сесии, не-
участието във форми на студентски живот и пр., които са сериозни заплахи спрямо 
качественото акумулиране на знания и умения от студентите в университета. 

От друга страна, огромна е ролята на преподавателя за активизиране на по-
тенциала и мотивирано приобщаване на студентите към обучителния процес в ауди-
торни и извън аудиторни форми. Предпоставка за това съдържателно приобщаване 
е смяна в парадигмата на обучението – от продуцирано и възпроизвеждащо знание 
към знание, осмислено и критически преработено от студента, от монополизирано и 
основано на авторитета на преподавателя образование към фокусирано върху уче-
ника/ студента знание, формиращо го като автономна и критична личност.  Ролите и 
задачите на преподавателя в този нов образователен контекст, предпоставящ равно-
поставеност на участниците, са други: „От монополист на знанието той (преподава-
телят – б.а) се превръща в интелектуален посредник и интерпретатор….Той познава 
и прилага конструктивизма, алтернативния на инструкционализма подход, когато 
учещият конструира собствени знания”[4. с.13] 

Проектът „Всички в час”1 е насочен както към проучване на нагласите на  
студентите от ЦХН в БСУ за мотивирано участие в учебните занятия, така и 
към проучване на мнението на преподавателите от този факултет за причини-
те за неучастие на студентите на лекции и упражнения. Методиката на изследването 
включва провеждане на фокус група със студенти на тема „Моето участие в учеб-
ния процес”, провеждане на анкетно проучване със студенти, включващо изследва-
не на семантичното пространство и емоциите на студентите, свързани с участието 
им в учебните часове2; провеждане на анкетно проучване сред преподаватели от 
ЦХН относно мотивацията за непосещение и методите, които преподавателите из-
ползват за активизиране на студентите в аудиториите. В настоящата статия предста-
вяме резултатите от проведената дискусия със студентите във фокус групата, както 
и анализ на анкетното проучване сред преподавателите. 

 
 
 

                                                            

1   Проектът е осъществен през 2013 г. като вътрешно-университетски. 
2 Резултатите от изследването на семантичния диференциал са публикувани в Коцева, Т., 
Балтаджиева, Й., Минева, К. Нагласи на студентите към висше образование и мотивация за 
академични достижения. В: Знанието – традиции, иновации, перспективи. Научна конферен-
ция с международно участие. Т. 1. БСУ, юни 2013, с.190-202 
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„Искам да се реализирам  по специалността и редовната посещаемост спомага 
за това” – гледната точка на студентите 

 

Фокус групата бе проведена със 22 студенти 2-ри курс редовно обучение от 
специалностите „Връзки с обществеността” и „Журналистика” през м. март 2013 г. 
Модераторите на дискусията следваха предварителната програма от въпроси, които 
включваха: „Посочете 5 причини, поради които посещавате учебните часове”; 
„Посочете 5 причини, поради които Ваши колеги не посещават редовно учебните 
часове”; „Как бихте определили кой преподавател е интересен и кой – скучен?” На 
студентите бяха раздадени разноцветни листчета, на които трябваше да опишат  
причините за посещение и съответно причините, поради които техните колеги 
отсъстват редовно от учебни занятия, както и качествата, които профилират образа 
на „интересния” и на „скучния” преподавател. Написаните от студентите отговори 
бяха обобщени на дъската и бяха дискутирани от студентите и модераторите на 
фокус групата. 

На основата на типологизиране на отговорите на въпросите в груповата дис-
кусия изведохме 5 основни типа мотивация за посещаване, респективно отсъствие 
от учебни занятия: 1) мотиви, свързани с учебния процес и с получаването на зна-
ния; 2) мотиви, свързани с преподавателите; 3) мотиви, свързани с личностни 
качества на студента; 4) мотиви, свързани с формални критерии на обучението;  
5) други мотиви. 

Ще представим диапазона от отговори на студентите във всяка една от групи-
те мотивации. Допълнително трябва да отбележим, че всички, с изключение на два-
ма, участници в дискусията декларират, че учат специалността, която ги интересува, 
и като основни мотиви да продължат образованието си в университета изтъкват: 
„заради по-добра професионална реализация” и „да си осигуря по-добър стандарт 
на живот”. 

 
„Защо посещавате занятия?” 

 
1. Мотивация, свързана с учебния процес: „по-добро разбиране на мате-

риала”, „интерес към допълнителна информация”, „получавам много по-
вече информация, отколкото ако чета вкъщи”, „получавам темите и из-
рядно получавам лекциите”, „получавам неща, които преди не съм знаел”, 
„редовна посещаемост  води до по-висока образованост”, „в крак съм с 
учебния процес”, „има интересни, полезни и важни предмети”, „интерес, 
нови знания”, „за да имам представа какво ще изисква преподавателят за 
изпита”, „за да разбера нещо допълнително, извън сухите лекции”, „учеб-
ните дисциплини дават знания”. 

2. Мотивация, свързана с преподавателите: „уважение към работата на 
преподавателите”, „харесвам преподавателя”, „харесвам начина на пре-
подаване”, „има дискусии и ни се дава право да участваме активно”, „ин-
тересни лекции”, „интересни занятия, обогатяват общата ми култура”, 
„някои от лекциите са интересни”, „преподавателите дават допълнител-
на информация”. 

3. Мотивация, свързана с личностни качества на студента: „изрядна и ам-
бициозна съм”, „лично задължение, затова съм редовна”, „мой дълг към 
родителите, защото плащат за обучението”, „искам да се реализирам  по 
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специалността и редовната посещаемост спомага за това”, „отговорна и 
старателна съм”, „ходенето на лекции е труд”, „наученото от лекциите 
ще ми помогне един ден”. 

4. Мотивация, свързана с формални критерии: „чувствам го като задъл-
жение”, „релевантно е за специалността”, „редовно обучение значи ре-
довна посещаемост”,”за да успеем да си вземем изпитите”, „за да не бъ-
дат парите ни хвърлени на вятъра”, „някои преподаватели изискват 
задължително присъствие”, „защото плащам”, „по задължение” 

5. Други мотиви: „заради колегите, които харесвам”, „нямам друга рабо-
та”, „заради общуването”, „за да знам и следя развитието на колегите – 
като бъдеща конкуренция” 
 
 

„Защо Ваши колеги не посещават занятия?” 
 

1. Мотивация, свързана с учебния процес: „не им е интересно”, „необходи-
мите материали могат да се вземат от сайта на БСУ”, „учим нещо, 
което вече знаем”, „нямат интерес към съответната дисциплина”. 

2. Мотивация, свързана с преподавателите: „не са им интересни лекции-
те”,”нямат интерес към лекциите”, „тромаво и монотонно диктуване на 
лекциите”, „няма активност в самите часове”, „лекциите са скучни”, 
„бойкотираме някои от преподавателите”, „предмет или преподавател е 
скучен”, „не им се стои на даден предмет”. 

3. Мотивация, свързана с личностни качества на студента: „не са амби-
цирани”, „мързел”, „нямат си идея защо са тук”, „незаинтересованост”, 
„учението е помежду другото”, „отнасят се несериозно – просто са та-
кива”, „не е от особена важност за тях и имат други цели”, „нямат 
амбиции и цели в живота”, „не им се пишат лекции”. 

4. Мотивация, свързана с формални критерии: „имат неотложни задачи, 
проблеми”, „някои работят или имат деца”, „здравословни причини”, „ра-
ботят”, „поради здравословни, странични проблеми”, „успиване”, „семей-
ство, работа”, „лекциите не са задължителни”. 

5. Други мотиви: „”имат други „по-важни” занимания, други по-важни не-
ща”, „попаднали са в университета заради родителите и по-важни са 
купоните”, „защото предпочитаме сутрин да се наспим”, „имат по-
важна работа”, „има кой да ни прати лекциите после”, „кафетата са по-
интересни”, „просто и те не знаят защо”, „лекции от сутринта”, 
„финансово нестабилни, например не могат да си плащат пътя всеки път”. 

 
„Как бихте описали интересния и скучния преподавател?” 

 

Как студентите определят  чертите, които притежава „интересният препода-
вател” и съответно „скучният преподавател”? Профилът на „интересния препода-
вател” е изграден от следните качества: „обяснява сложната материя по забавен 
начин”, „помага с допълнителна информация към съответния учебен предмет”, 
„да се водят някакъв вид дискусии, „да може да мотивира и да накара студенти-
те да вникнат в самия материал”, „с чувство за хумор, общува със студентите по 
време на лекции, преплита в лекциите и личния си опит”. Важен елемент от про-
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фила на преподавателя е и отношението, което проявява  към студентите: „ показва 
уважение към студентите”, „не е лошо да бъде взискателен, но да прави и ком-
промиси”, „обективни са, интересуват се от студентите си”, „разбират студен-
тите, когато имат личен проблем”, „да не ни обижда, да успява да прецени 
потенциала на всеки”, „близък е със студентите, разбира ги”, „строг, но и препо-
давател, който предизвиква респект”, „справедлив и строг по своя начин”. Един 
от студентите извежда синтезирано образа на добрия преподавател: 1. Да представя 
материала на разбираем език; 2. Часът да не протича само в писане. 3. Да се да-
ват примери от реалността. 4. Допълнителни обяснения по по-сложните въпроси. 
5. Добро и уважително отношение към студентите.  

Профилът на „скучния преподавател” е обрисуван със следните определения: 
„забива поглед в лекциите си и през цялото време си чете под носа”, „преподава 
суха материя по скучен начин”, „не се интересува дали всички са разбрали всичко”, 
„не се отнася подобаващо със студентите, казва постоянно или натяква, че са 
малоумни”, „лош преподавател е този, който не се съобразява с нашите нужди и 
само се пише механично”. 

Обобщено, студентите търсят в идеалния образ на преподавателя специалис-
та, който провежда интерактивен тип обучение, обучение, създаващо среда, в която 
студентът не се възприема като пасивен реципиент на информацията в аудиторията, 
а участва в процеса на обучение чрез въпроси, коментари, запитвания. Ето защо 
начина на общуване със студентите, чувството на хумор, личният опит, забавният 
начин на преподаване се ценят високо от студентите. Студентите акцентират на 
това, че добрият преподавател не просто възпроизвежда знание, но го поднася по 
„свой”, уникален  начин. Важен елемент на интерактивния тип обучение изграждат 
междуличностните взаимоотношения в диадата „преподавател-студент”. Респектът 
към преподавателят е задължителен, но не по-малко важен е и респектът на препо-
давателя към студента. 

 
„Обучението е запалване на пламък, а не пълнене на съд” (Сократ):  
гледната точка на преподавателя за отношението на студентите  

към учебните занятия 
 

Чрез анкета проучихме мнението на преподавателите от ЦХН, БСУ за отно-
шението на студентите към учебния процес. В нея се включиха 13 преподаватели. 

На въпроса „Как бихте подредили по степен на важност основните причини, 
поради които една част от студентите не участват активно/не посещават занятия?” 
се получиха следните отговори: 

- Нямат мотивация да учат, нямат интереси и амбиции – този отговор е посо-
чен най-често на първо място като най-важен, обобщавайки образа на фор-
мално и съдържателно отсъстващия, неангажиран студент;  

- Могат да си набавят учебните материали и чрез интернет, Moodle, от други 
колеги – този отговор получава най-често тежест на второ място; 

- Учението ги стресира – най-често преподавателите го поставят на четвърто 
място по тежест; 

- Имат финансови затруднения – работят, трябва да плащат за транспорт, квар-
тира и др. – най-често този отговор е посочван на трето по важност място; 
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- Друго (посочете какво). Тук преподавателите допълват диапазона на негатив-
ната мотивация на студентите: „Смятат, че висшето образование не им оси-
гурява работа и кариера”, „Нямат учебни навици – да учат и да ходят ре-
довно на училище”, „Няма санкции за отсъствия”, „Трябва да се предлагат 
модерни и актуални знания”. 
 
На въпроса „Има ли разлика в успеваемостта на студентите, които посещават 

редовно учебните занятия, и тези, които отсъстват повечето учебно време?” 
огромната част от преподавателите (11) отговарят утвърдително в полза на редовно 
присъстващите. Само 2 преподаватели са съгласни с твърдението, че няма разлика 
между двата типа студенти, защото отсъстващите наваксват за изпитите. За повече-
то преподаватели редовното присъствие на лекции и упражнения е задължително 
условие за доброто усвояване на материала. 

Какви са основните проблеми, които имат преподавателите със студентите в 
аудиторията? На този отворен въпрос се получиха следните отговори: „трябва да 
се обяснява по-подробно, което е свързано с повече време”, „липса на умения за са-
мостоятелно учене”, „пасивно отношение към обучението”, „липса на критично, 
творческо и креативно мислене”, „не могат да интерпретират факти”, „студен-
тите имат комуникативни бариери”, „не се подготвят достатъчно за упражне-
ния”, „не могат винаги да формулират тезите си”, „разминаване в езиците, сту-
дентите използват ограничен речник, не умеят да изразяват мисъл; студентите 
нямат и не ценят общата култура”. Обобщено казано, преподавателите виждат 
основните трудности в комуникацията със студентите в аудиторията като резултат 
от когнитивните, езиковите и социалните дефицити на студентите да формулират и 
изразяват критично мислене. Липсата на предварителна подготовка на студентите за 
пракитческите занятия е също част от проблемите в обучението, които посочват 
преподавателите. 

Последният въпрос в анкетата към преподавателите бе насочен към сред-
ствата, формите, похватите, които преподавателят използва, за да удържи внима-
нието/ активира интереса на студентите в учебните часове. Преподавателите 
посочват широк кръг от методики и средства, за да направят часовете по-интересни 
като: „придържане към дискусионен и диалогичен стил на преподаване”, „свързва-
не на материала с актуални социални проблеми”, „използване на повече интерак-
тивни методи – групова работа, мозъчна атака”, „повече практически упражне-
ния”, „повече контролни работи, курсови задачи, които са част от оценката на 
изпита”, „отсъствия на упражнения, които се вземат под внимание при оценява-
нето”, „адаптирам учебното съдържание към знанията на студентите и посте-
пенно го усложнявам”, „визуализирам съдържанието в максимална степен”, 
„търся практическа насоченост”, „повече индивидуална работа – по време на 
аудиторни занятия и извън аудиторна работа”, „смяна на комуникативния код – 
сериозно академично, след което шега, свободен контакт”, „усилено използване на 
шрайбпроектор и мултимедия”, „ползване на по-достъпен език, даване на по-еле-
ментарни задачи”, „възлагане на самостоятелни задачи, използване на интерак-
тивни методи на обучение”, „позоваване на най-новите световни постижения в 
съответната област”, „мултимедийни презентации, електронни курсове, проб-
лемни въпроси”.  
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Ако трябва да обобщим, най-често използваната ключова дума от преподава-
телите е интерактивно обучение, включващо както диалог с обучаемите, така и из-
ползване на визуализирани средства за поднасяне на учебния материал. Визуализа-
цията на лекционния материал е изключително значим похват, защото отговаря на 
потребностите и интересите на младежката аудитория в съвременния свят, тъй като 
тя се социализира в условията на социалните медии, залагащи именно на образите и 
видеоматериалите. Преподавателят в днешната модернизирана в технологично 
отношение среда е поставен в деликатна позиция. От една страна, той е длъжен да 
бъде в крак със съвременните технологии – да осигурява лекционния материал, 
допълнителни източници, тестове, снимки и пр. форми на обучение на електронни 
платформи, каквато е примерно Moodle, което до голяма степен минимизира 
директната му роля на информатор. От друга страна, последното води до повиша-
ване на изискванията и очакванията към преподавателя от страна на студентите в 
реалната аудитория. Там преподавателят трябва да миксира знания с личен опит, 
суха материя с чувство за хумор, преподавателско мислене със логика и аргумента-
ция на студентите. От него се очаква да бъде по-скоро провокатор на тези, аргу-
менти, хрумвания сред студентите, отколкото да бъде изразител на безличностно 
знание. 

Ролята на преподавателя като посредник и интерпретатор на знания се ус-
ложнява в условията на т.нар. „easy-култура”, усвоявана охотно от днешните млади 
поколения. Зад нея „…се крие възторгът и пристрастяването към техническите 
изобретения, олекотяващи, улесняващи и опростяващи делничния и социалния ни 
живот, и към завръщането на „лесната употреба”  [5]. Компютърът като вълшебна 
пръчка отваря и превежда човека в нови светове, пространства, образи като едно-
временно с това минимизира, редуцира сложността на възприетото, улеснява дос-
тъпа до новото. „За мнозина PowerPoint вече е вездесъщ инструмент в бизнеса и 
образованието, но едновременно с това превръщащ лесно знанието в мантри, един 
формат, натикал сложни идеи в опростен инвентар за сметка на комуникатора, 
речта, аудиторията”[Цветкова]. Easy-културата води до олекотяване на знанието, 
което обаче е в унисон с улеснения достъп до информация. „Олекотените” знания 
създават учебна среда, в която знанията са опростени, механични, семпли, най-чес-
то във формат „копи-пейст”. Тази езикова, когнитивна и много често емоционална 
ограниченост стеснява силно възможностите за интерактивно обучение и пред-
задава обучението като фрустриращ процес. Усвояването на ново знание като про-
цес на преодоляване на трудности се превръща в нежелана учебна стратегия. За да 
не бъде сведен до ролята на аниматор в учебната аудитория, преподавателят трябва 
да намери оптималния баланс между академичното, интелектуализирано знание и 
забавното му поднасяне, или както се нарича обучение чрез забавление 
(edutainment).  

 
Заключение 
 

Два типа натиск ще форсират проблемите с качеството на висшето образова-
ние в българските университети. От една страна, това са фактори, свързани с от-
варянето на българската образователна система към европейските стандарти и 
изисквания, разширените възможности за обучение в чужди университети, разши-
рената образователна и трудова мобилност, налагаща конвертируемост на дипломи, 
образователни курсове и специалности. От друга страна, това са фактори, свързани 
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с изискванията на фирмите и организациите-работодатели, както и с бързо променя-
щите се технологии за съдържанието и условията на труд. Този мултиплициран 
натиск ще разширят системата от критерии за качество на обучението, слагайки 
акцент върху академичните и пазарните измерения на образователния продукт [2]. 

 

Високата мотивация на студентите да усвояват качествени и практически по-
лезни знания е ключов фактор за качеството на висшето образование и адекватната 
на обучението пазарна реализация на дипломантите. Както показа анкетата с препо-
давателите от ЦХН в БСУ, залагането на интерактивното обучение чрез методи като 
обсъждане на казуси, включване в проекти, мозъчна атака, самостоятелна работа, 
симулации и пр. трасират пътя за снемане на стреса от интелектуализираното акаде-
мично обучение в условията на информационна пренаситеност. Интерактивното 
обучение трасира също така пътя към овластяване на обучаемите чрез формиране 
на осемте ключови компетентности за младите хора, компетентности нужни за из-
граждането на младите хора като проактивни личности, с умения за самостоятелна 
работа, работа в екип, лидерски умения, предприемачество и инициативност[1]. 
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Днес, в началото на 21 век, българското училище представлява основната 
социализираща институция за децата, независимо от острите, критични бележки, 
които се отправят към него в публичното пространство. След семейството, именно в 
училище малките ученици получават  както първоначално познание, така и възпита-
ние в ценностите на времето, в което живеем.  

Широко се дискутират конфликтите в образованието, възможностите на учи-
лището да формира личности, да задава и изгражда добродетели. Поставят се въп-
роси не само за качеството на образованието, но и за възможностите на училищната 
институция да дисциплинира и да въвежда еталони в поведението на учениците.  

Актуална тема за българското училище е агресивното поведение на децата. 
Зачестилите случаи на детска агресия насочват вниманието на обществото към раз-
личните негативни прояви в училище, към причините, които ги провокират, към 
възможностите тези негативни прояви да бъдат редуцирани в социално приемливо 
поведение. Водещата задача на възпитателите – учители и родители, и на цялата 
общественост е трансформиране на агресивното поведение, което нарушава психо-
логическия климат в училище в социално приемливо поведение. 

 
Конфликтни взаимоотношения между учениците в началното училище 
Противоречията в педагогическото пространство възникват в резултат от 

професионалното и междуличностно взаимодействие между участниците в учебно-
възпитателния процес. Те придават отрицателен емоционален фон на педагогичес-
кото общуването. Три са основните измерения на педагогическите противоречия 
(конфликти): сфера на протичане; субекти и емоционален тон [3]. Банькина отделя 
като най-важни и най-адекватни на училищната среда следните типове конфликти: 
учител-ученик, учител-администратор, учител-родител, учител-учител, ученик-уче-
ник. Според нея в тях се включват четирите основни субекта на училищната 
дейност и се отразяват най-типичните за училищната среда конфликтни ситуации 
[3].  
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Основните причини за възникване на конфликти между учениците в начална 
училищна възраст трябва да се търсят в няколко посоки.  

 
1. Конфликти могат да възникнат на основата на различната успеваемост в 

училище, а в първи клас и на основата на различната готовност за училище. Те ста-
ват предпоставка за групиране на учениците в категории от страна на учителя и 
могат да доведат до изостряне на съперничеството и противоречията между децата  
[2]. 

2. Психическото развитие на детето през началния училищен етап по необхо-
димост изиска и сътрудничество с другите ученици, с връстниците. Учениците от 
начална училищна възраст усвояват не само знания за предметния свят и умения да 
присвояват многообразието на този свят, но те се учат да познават и начините на 
поведение на хората, техните взаимоотношения. Те усвояват моралния и естетичес-
кия опит на човечеството. Още от първия училищен ден детето се сблъсква със 
сложните социални правила, чрез които се регламентират отношенията в ученичес-
кия клас [8]. Самата организация на учебната дейност изисква от детето да влиза в 
отношения с другите и да се съобразява с другите, да отчита техните интереси. От-
ношенията със съучениците изискват намирането на равновесие между сътрудни-
чество и съперничество, между кооперация и конфликт.  

3. Отношението на ученика към учителя също изисква постигане на компро-
мис между послушание и независимост. Сътрудничество със съучениците се отли-
чава съществено от сътрудничеството с учителите. Ж. Пиаже твърди, че при сътруд-
ничеството между връстниците отношенията са равноправни, докато при сътрудни-
чеството с възрастните това равноправие е по-скоро пожелателно, отколкото реално 
и не се определя от детето, а от учителя и от неговия стил на отношения. Поради 
това сътрудничеството с връстниците подпомага развитието на критичност и само-
стоятелност на  съжденията, на мисленето [9].   

Когато детето постъпи в училище и се сблъска с нови изисквания и правила, 
то ги възприема като правилата на играта и по аналогия ги свързва с новата роля – 
ролята на ученик [11]. За ученика доброто и стриктно изпълнение на правилата оз-
начава, че той е добър ученик. Такава оценка за своето поведение той получава и от 
своя учител. Но това не е достатъчно. Изпълнението на правилата обаче задължи-
телно трябва да отразява, да е свързано с отношението към другите ученици. В из-
пълнението трябва да е отразено отношението към другите членове на класа и точно 
това трябва да се оценява от учителя. За да се формира социална насоченост у лич-
ността на ученика учителят трябва да покаже значимостта на изпълнение на прави-
лата за другите ученици [13]. 

4. Конфликти могат да възникнат и на основата на половите различия. В тази 
възраст се наблюдава негласно, а в някои случаи и явно противопоставяне между 
момчета и момичета. То се подсилва и от факта, че има различия в тяхното психи-
ческо развитие. Според К. Гилигън още в ранното детство момчетата и момичетата 
се научат да ценят различни качества [16]. Момчетата се приучават към независи-
мост и абстрактно мислене. Момичетата се възпитават в грижливост и внимател-
ност към околните. Като ценност за тях се представя грижата за другите хора. В ре-
зултат на това се формират и два типа морални съждения – едните се основават на 
разбирането на абстрактната справедливост, а другите – на човешки отношения и 
грижа за ближния. Съществува още един аспект на джендърния проблем. Преобла-
даващата част от учителите в началното училище са жени. При преподаването на 
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материала те се ориентират от психическите възможности главно на момичетата, 
което може да доведе до изоставане и пренебрегване на момчетата. 

5. Има още една много важна причина, която поражда конфликти и която ста-
ва все по-значима през последните години – това е различното материално състоя-
ние на семействата на децата. Показател за стандарта на семейството е „предмет-
ният свят” на малкия ученик (дрехи, учебни пособия, играчки). Той може да предиз-
вика интереса и завистта у другите ученици и да стане обект на посегателство от 
тяхна страна. Децата на тази възраст вече могат да осъзнаят социалното разслоение. 
Вторият негов показател са финансовите средства, с които те разполагат дневно и 
различните възможности, които имат за удовлетворяване на всекидневните си 
потребности. 

6. Психологическата наука все още не разполага с инструментариум за из-
мерване на нивото на психическите преживявания на децата, предизвикани от сблъ-
съка (конфликтите) им с другите. Сложността на проблема произтича от факта, че 
децата постъпват в училище с определен, макар и малък жизнен опит, който е 
натрупан в семейството и в детската градина. Детето оценява (приема, не приема, 
отнася се с безразличие) взаимоотношенията си с другите, като се опира на този 
опит и той му служи за еталон. Напр. ако физическото наказание в семейството е 
традиционно (нормално), ако родителите прилагат физическо наказание, детето въз-
приема като нормални такъв тип взаимоотношения с другите и те нямат травми-
ращо въздействие върху него. Когато атмосферата и взаимоотношенията в семейст-
вото са изградени на друга основа, на взаимно зачитане и взаимно уважение на все-
ки член от семейството, детето протестира под различни форми и с различна степен 
на осъзнатост срещу физическите и психически оскърбления от страна на другите и 
влиза в конфликт с тях. 

 
Агресията  между учениците. Форми и прояви. 
Дефинирането на агресията и агресивното поведение срещат огромни затруд-

нения. Както посочва Фром, „терминът се отнася до поведението на човек, който се 
отбранява при нападение, застрашяващо живота му, до разбойник, убиващ жертвата 
си, за да и вземе парите, до садист, измъчващ затворник” [12]. Затова той разграни-
чава у човека два съвсем различни вида агресия. Първият се определя като „благо-
приятна агресия”, която има защитна, реактивна функция, вторият –  като „зловред-
на агресия” (деструктивност и жестокост), която представлява специфична човешка 
наклонност да се руши” [12]. Според него „благоприятната или защитната агресия” 
е обща за всички живи същества и е свързана с „психогенетичен нагон” да се напада 
или да се бяга, когато са заплашени жизнени интереси. Тя служи на съхранението 
на индивида и вида и има значение за биологичната адаптация [12]. Тя е част от чо-
вешката природа и престава да действа, когато заплахата вече не съществува. 
Жестокостта и деструктивността, или „зловредната агресия” са присъщи само на чо-
вешкия вид. „Зловредната агресия” не е програмирана еволюционно и няма отноше-
ние към адаптацията на индивида. Тя произтича от онези специфични човешки 
наклонности, които са „вкоренени” в характера на човека. Такива са: стремеж към 
обич, нежност, свобода, страст към разрушение, садизъм, мазохизъм, жажда за 
власт и собственост. Те от своя страна произтичат, вплетени са в самите условия на 
живот на човека. Именно „зловредната агресия” представлява проблем и опасност 
за съществуването и оцеляването на човека като вид. 
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Агресията  е поведение, което цели да нарани друг човек [10]. Сиймън и 
Кенрик определят два основни класически фактора, които водят до агресивно пове-
дение – околната среда и органичните физиологични промени. Към факторите на 
средата отнасят климатичните особености (високи температури), деиндивидуацията 
(анонимността в тълпата), фрустрацията и отплатата (публични обиди, които 
застрашават позицията на човека в системата на доминирането). Основен физиоло-
гичен фактор е нивото на тестостерон в организма на индивида. 

През втората половина на 20-ти век в американската психология последова-
телно се появяват и развиват три направления в интерпретацията на агресията – 
агре-сията като инстинкт [4], агресията като нагон (драйв) [15] и агресията като 
социално учене [14]. Според Бандура могат да се отделят три типа влияния, които 
моделират агресивни модели в поведението на детето по пътя на ученето [14]. Те са: 
семейни влияния (агресия на родителите спрямо самото дете, спрямо другите деца 
в семейството или един спрямо друг); субкултурни влияния (агресивни модели на 
поведение у връстници) и символни влияния (агресия на медийни герои). Агресив-
ният модел на поведение за съжаление често е награждаван, а децата са склонни да 
усвояват тези модели на поведение, които според техните наблюдения са награжда-
вани. Според теорията за социалното учене съществуват множество фактори, които 
могат да отключат и да приведат в действие усвоения агресивен модел на поведе-
ние. Такива са например неприятните събития (фрустрация), неприятното редуцира-
не на подкреплението, вербалните обиди и физическите атаки, ефект на намаляване 
на задръжките. “Гледката на околните, които действат агресивно, често предизвиква 
емоционална възбуда у наблюдателя…..възбудата подпомага появата на агресивно 
поведение” [4].  

Агресивното поведение се усвоява, развива и проявява едновременно с об-
щото психическо развитие на детето [7]. Към първия стадий се отнасят обикнове-
ните емоционални реакции на гняв спрямо неприятности, почувствани от детето. 
Вторият стадий обхваща пристъпи на лошо настроение, плач, бой главно на други 
деца, без стремеж за нараняване или нанасяне на вреда. През третия стадий се офор-
мя система от убеждения по отношение на обкръжаващата среда. По това време 
личността забелязва преди всичко емоционалните връзки между себе си и околните. 
Натрупаният от нея социален опит може да доведе до това, че тя да започне да раз-
глежда обкръжението си  като враждебно и заплашващо. Това поражда готовност за 
самозащита. През четвъртия стадий детето започва да разбира какво страдание мо-
же да търпи друго дете в резултат от неговото агресивно поведение. То започва да 
избира агресивни действия, които да предизвикват страдание на другите и някакво 
удовлетворение за него. Започва също да разбира, че агресията може да бъде подхо-
дящ начин за разрешаване на конфликт. По това време се оформя и първата дейст-
ваща подбуда за агресия. През петия стадий детето адекватно разграничава и опре-
деля агресивното поведение и неговите прояви. В последния стадий агресията вече 
се оценява в морални категории: добро - лошо. 

П. Калчев посочва три основни форми на агресивно повeдение, които могат 
да се открият в начална училищна възраст: физическа агресия, вербална агресия и 
индиректна агресия [6]. Физическата агресия се изразява в хапане, дращене, спъва-
не, блъскане, плюене, чупене, увреждане на лични вещи. Под вербална агресия се 
разбира използването на неприлични прякори, подигравки, викове и крясъци. Инди-
ректната агресия се проявява в разпространяване на клюки, слухове, опити за зле-
поставяне и изолация в групата. Момчетата заплашват връстниците си предимно 
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физически, а агресията при момичетата се проявява предимно като вербална. Дейст-
вителността показва, че момичета все повече се обръщат към физическите прийоми 
за сплашване на връстниците си. 

Още в началното училище ученикът е член на различни групи, които имат 
различна дейност, преследват различни цели и те оказват влияние върху социализи-
ращото действие на училището, при това в различна посока – положителна или 
отрицателна. Излишната агресивност, както и прекалената срамежливост и затворе-
ност в отношенията влияят отрицателно върху популярността в групата от връстни-
ци. Прекалено агресивните деца са изолирани от другите [8]. Това води до появата 
на един цикличен модел – детето може да стане агресивно в следствие на фруст-
рация (невъзможност да удовлетвори потребността от общуване с връстници) и да 
се опита да постигне със сила това, което не може да постигне чрез убеждение. Тре-
вожното, затворено дете също е предимно изолирано в ученическия клас и може да 
се превърне в хронична жертва на обиди и подигравки. Повечето ученици считат, че 
ученическият клас и отношенията със съучениците им помагат за формиране на об-
щата им представа за живота. От особено значение е взаимната помощ и подкрепа в 
учението, изграждането на атмосфера на психологически комфорт в класа. Ако на 
детето не се отдаде да построи взаимоотношенията си с връстниците, така че да 
постигне емоционално благополучие, може да възникне като защитен поведенчески 
комплекс „афект на неадекватност”. Той се проявява с негативизъм, повишена 
обидчивост, емоционална неустойчивост, понякога – сложни, конфликтни ситуации 
с другите деца от класа. Афектът на неадекватност може да стане причина за агре-
сивни прояви от страна на децата.  

Психичните прояви на детето в начална училищна възраст са неустойчиви и 
противоречиви. Ериксън определя този етап в детското развитие като етап на „пси-
хосоциалния мораториум” [5]. Основното чувство, което доминира у детето е чувст-
вото за създаване, чувството, че то може да прави нещата добре, дори отлично. 
Липсата на това чувство кара детето да се чувства експлоатирано. Основната задача, 
която се решава на този етап е формиране на трудолюбие в противоположност на 
осъзнаване на собствената неумелост и безполезност. Понякога това желание за 
самоутвърждаване понякога се реализира чрез неприемливи за обществото методи и 
средства. Насилническото поведение е продиктувано и от желанието на една част от 
учениците да властват над съучениците си и да контролират тяхното поведение. 
Агресивното поведение при някои ученици може да е следствие на усилието им да 
компенсират чувството си за несъответствие със заобикалящата ги среда. Други го 
използват, като начин да се освободят от фрустацията и разочарованието, натрупани 
от проблеми в къщи (като например конфликти с родители, развод, финансови 
трудности и др.) или проблеми в училище (с учението или отхвърляне от връстни-
ците). Като обекти за насилие се избират слаби, непопулярни сред връстниците си 
деца и с малка вероятност да се противопоставят. 

В междуличностните отношения агресивността може да бъде предизвикана и 
чрез емоциите. Емоционалните преживявания са доминиращи в живота на децата. 
Те се характеризират с приповдигнатост и оптимизъм. Емоциите са силен двигател 
на поведението, определят мотивите на дейностите, ръководят взаимоотношенията 
между децата и определят психическото им здраве. 

Според Бърковиц, ако възпитаваната емоция е гняв, това ще подтикне детето 
към агресия; ако е страх, ще доведе до отказ и отдръпване [15]. Само по себе си 
чувството на гняв не е нито добро, нито лошо. Но проблемът не е в самия гняв, а в 
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това как се проявява. Най-неадекватният и социално неприемлив начин за изразява-
не на гнева е пасивно-агресивното поведение. Пасивно-агресивното поведение 
„затваря” гнева в човека. Едни от най-безобидните прояви на това са, когато напри-
мер детето се бави, отлага, упорства, недовършва или “забравя” да изпълни поръче-
нието. Подсъзнателната цел на пасивно-агресивното поведение на детето е да 
обърка учителите или възпитателите си и да ги раздразни. То е израз на неговия от-
каз да поеме отговорност за собственото си поведение. Пасивно-агресивното пове-
дение е източник на много проблеми – от слабите оценки до наркотиците и убийст-
вата. Обикновено то се проявява съвсем различно от другите видове непослушание 
и може да се затвърди и да се превърне в навик за цял живот.  

Агресивното поведение, съчетано с интелигентност и способности може да 
осигури лидерска позиция на детето, но съчетано със слаб училищен успех и/или 
със стеснителност и срамежливост може да постави детето извън детската общност 
и да го изолира от процесите на общуване в класа, да повлияе върху характера на 
междуличностните му взаимоотношения със съучениците [1]. В тази възраст агре-
сивността на момичетата е по-слабо изразена, отколкото на момчетата. Поведението 
на момчетата от тази възраст се характеризира, както с явна агресивност, така и с 
по-прикрити агресивни действия. Изразява се чрез борба, удряне, ритане, обвинява-
не, обиждане. Възможни са и по-прикрити форми на агресивно поведение като 
подигравки и сърдене. 

Агресивните прояви могат да бъдат насочени, както към другите, така и към 
себе си. Често агресивните деца пренасят вина върху себе си. Те са склонни да приз-
нават вината си за агресивните действия, вследствие на това, че осъзнават смисъла 
на постъпките си. Но признаването на вината не означава, че се полагат усилия да 
се преодолее агресивността в поведението.  

Агресивното поведение има сериозни последици, както за самите извършите-
ли, така и за потърпевшите. Една част от учениците изпитват страх от възможността 
да станат жертва на агресивно насилническо поведение през целия ден, прекаран в 
училище. 

Осъзнаването на факта, че педагогическите конфликти са нормално социално 
явление в съвременното училище, както и приемането на неизбежността на кон-
фликтите във всички сфери на човешката дейност би помогнало да се насочи вни-
манието към засилване на подготовката на педагози в тази област. Работещите в 
образованието трябва да придобият знания и да усвоят умения на практика да се 
ориентират в психологическата природа на конфликти, да ги осъзнават и управ-
ляват.  

Бурните промени на новия век изискват формиране на конфликтологическа 
култура у педагозите, формиране у тях на конфликтологическа компетентност. Та-
кава компетентност трябва да се формира и у учениците като част от социалната им 
компетентност. 

Ако агресията може да се учи, то тогава и не агресивното поведение би тряб-
вало да може да се усвоява по същия начин. Затова теорията за социалното учение 
обръща специално внимание на представянето на не агресивни модели. Наличието 
на не агресивни модели може дори напълно да контролира влиянието на агресивния 
модел. 
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Abstract: The text is in the „Etnopsiholinguistic and Sociolinguistic features of media 
language press in Bulgaria”, financed by the Fund „Scientific Research” to MOMN. 
Through quantitative analysis will reveal the importance journalists attach to the subject 
of „European Union” . The public agenda for the EU can be measured by the number of 
texts published on the topic. Will establish a „burden” that journalists give the topic 
under investigation , and through which influence public opinion. In this paper we will 
make a quantitative research method of the newspaper „Trud” for a period of six years - 
since 2007. to 2012. Object of study will be on „European Union”, presented on the 
pages of the newspaper. It covers one hundred percent of the units surveyed, the study did 
not sample and representative. 
 
Key words: „European Union”, public agenda, quantitative research method. 

 
 

КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА 
За обосновка на настоящите емпирични данни се използва теорията за днев-

ния ред на новините, публикувана в книгата на Тодор Петев – „Теории за масовата 
комуникация».  

Хаосът и свръх организираността поглъщат социалното време, нужно за само 
организация и обновление. Те произвеждат подобен краен продукт – обезволени, 
контролирани маси, нуждаещи се от водачество. Скоростта на промени поставя на 
изпитание способността на обществеността да ги разбере, усвои и използва. Соци-
ализацията към промени е повсеместна. 

Между променящите се хаос и ред, между комуникационното конструиране 
на социална промяна и появяващите се резултати, изпъква необходимост от съчета-
ване на институционални и самоорганизиращи се форми на социално взаимо-дей-
ствие. Между хаоса и обществения ред, между социалната промяна и утвържда-
ването на нейните резултати изпъква нуждата от гъвкаво съчетаване на различни 
форми на социално взаимодействие. Според Тодор Петев такава форма на социално 
взаимодействие, обединяваща институционалното и неформалното начало, е опре-
делянето на дневен ред от обществено важни въпроси. Медиите определят дневен 
ред на обществото по най-значимите въпроси. Промяна означава изменение на яв-
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ление или процес в конкретна историческа перспектива. Промяната съдържа преди/ 
след взаимодействия, в които публичния дневен ред отсява актуалното и значимото. 
Концепцията за формиране на дневен ред представлява институционален и нефор-
мален баланс на социалния ред и промяна. 

Самоорганизацията на общността изисква публично съгласие за това какво е 
най-важното от актуалните въпроси на деня. Медиите не могат да казват какво да 
мислим, но могат да казват ЗА какво да мислим. 

Формирането на дневен ред е средство за балансиране на социалния ред и 
обществената промяна. Концепцията работи като социален инструмент. Публич-
ният дневен ред представлява динамична и гъвкава социална програма за: 

1/ адаптиране и легитимиране на промените; 
2/ контрол на трансформациите в общността; 
3/ генериране на обществен капитал, доверие, консенсус по Фукуяма, като 

ресурс на обществото; (Доверието е „очакването в общността за правилно, честно и 
съпричастно поведение на другите членове, основано на общо споделяни норми” 
(Фукуяма, 1997: 41). Общественият капитал доверие и консенсус е необходим за 
само организация и самостойно развитие на устойчива социална общност. 

4/ координирана социална ориентация.  
Теорията за определяне на дневния ред има практически основания: масме-

диите не могат самостоятелно да осигурят желания ефект, но те създават дневен ред 
от въпроси, в рамките на които обществеността/ публиката може/ трябва да се про-
изнесе. За какво да мислят, публиките са информирани. Средствата са разнооб-
разни – размер на заглавията, подзаглавия, мястото на вестникарската страница, 
рубрика, снимка от мястото на събитието, шрифт, фото илюстрации, мястото и 
времето, заделено в новинарските емисии. Тези ключове на електронни и печат-
ни медии помагат на аудиторията да избира, разбира и възприема своите новинар-
ски теми, своите информационни приоритети. Аудиторията сама да изведе на чел-
но място ограничен брой новинарски теми. Очебийността и значимостта на нови-
ните изглеждат решаващи фактори при информационния избор. 

Теорията за формиране на дневния ред се основава върху разбирането, че 
хората научават начини на мислене и действие в своята комуникативна среда и чрез 
нея. Хората усвояват образци на мислене в и чрез своята комуникативна среда. Така 
се търси връзка на резултати от сондажи на общественото мнение с анализи на 
съдържанието на масмедии и контакти с близки и познати (междуличностни канали 
за общуване). 

 

Ключова дума „Европейски съюз” 
 
КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 
Чрез количествения анализ ще се разкрие значението, което журналистите 

отдават на темата „Европейски съюз”. Дневният ред на обществото по отношение 
на ЕС може да се измери чрез броя на текстовете, публикувани по темата. Ще се ус-
танови „тежестта”, която журналистите отдават на темата, обект на изследване, и 
чрез която влияят на общественото мнение. Честотата на публикации дава възмож-
ност да се идентифицира степента на значимост на темата „Европейски съюз” за 
обществото. Може да се предположи, че в началото, след присъединяването на 
България към Европейския съюз, явлението е ново, непознато и предполага по-
солидно разработване, което експлицира в количеството текстове. Дали това пред-
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положение ще се потвърди, ще се установи след направеното емпирично социоло-
гическо изследване. Изследването на голям брой текстове ще покаже в каква степен 
количествените променливи са чувствителни към социалните променливи. Членст-
вото на България в Европейския съюз променя социалния фон, което се отразява на 
страниците на българските вестници. Социалните промени – Членството на България в 
Европейския съюз – водят до изменения в броя публикации, което кореспондира с 
представата за значението, което се отдава на темата „Европейски съюз” и нейната 
роля в обществото. Всяка променлива – имам предвид честотата на статиите в даден 
период от време – определя значението, което се отдава на членството на България 
в ЕС. Интерпретира социалния контекст.  

В настоящия доклад ще се направи изследване по количествен метод на 
вестник „Труд”, за период от шест години – от 2007 г. до 2012 г. Обект на изследва-
не ще бъде темата „Европейски съюз”, представена на страниците на вестника. 
Обхванати са сто процента от наблюдаваните единици, изследването не е извад-
ково, а представително. Ще се направи макроанализ по отношение на броя статии, 
посветени на темата „Европейски съюз”. Обработката на цифровите данни включва 
преброяване на идентифицираните публикации по темата и сравняване на цифрите 
с различни периоди на изследването и различни видове вестници. Значимостта на 
цифрите предполага боравене и аргументация с факти. Използва се статистически 
метод на едно мерното разпределение. 

Ценността на количествения метод се състои в това, че той дава точна, 
обективна, реална и цялостна представа за състоянието на журналистическия 
интерес по темата „Европейски съюз”, разкрива значението, което комуникаторът 
отдава на този проблем. Чрез метода се създава обективна картина, цел на всяка 
наука. Дава се детайлна представа за социалния фон, който вестникът създава по 
отношение на темата. Извадковото изследване крие потенциал за отчитане на греш-
ки, донякъде изкривява, а логично следствие е и да манипулира данните. При нас-
тоящото изследване се отчита всяка единица, което е принос в създаването на реал-
на, не оценъчно натоварена картина. Фактологичната, описателна и констативна по 
своя характер информация, която предпоставя метода, дава възможност да се обхва-
нат 100% от изследваните единици. Когато фактите са налице, това дава възмож-
ност за качествена интерпретация. Данните сами по себе си също са ценни, защото 
те са база и отправна точка за по-нататъшни изследвания. 

Изводите се правят и важат в рамките на конкретното изследване. 
Ще се направи подробен количествен анализ на един от най-масовия, най-

високотиражен вестник – «Труд» - от 2007г. до 2012г.  
 

КОЛИЧЕСТВЕН АНАЛИЗ 
В. „Труд” 

 

2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  
N бр, 
 дата  

N бр, 
 дата  

N бр,  
дата  

N бр,  
дата  

N бр,  
дата  N бр, дата  

януари  януари  януари  януари  януари  януари  

1 (01.01.) 22 1 (02.01.) 1 1 (03.01.) 6 1 (03.01.) 3 1 (03.01.) 7 1 (03.01.) 7 

2 (03.01.) 30 2 (03.01.) 6 2 (04.01.) 2 2 (04.01.) 6 2 (04.01.) 4 2 (04.01.) 8 

3 (04.01.) 17 3 (04.01.) 0 3 (05.01.) 10 3 (05.01.) 5 3 (05.01.) 4 3 (05.01.) 7 

4 (05.01.) 19 4 (05.01.) 6 4 (06.01.) 6 4 (06.01.) 3 4 (06.01.) 5 4 (06.01.) 9 
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5 (06.01.) 21 5 (06.01.) 0 5 (07.01.) 9 5 (07.01.) 7 5 (07.01.) 3 5 (07.01.) 10 

6 (07.01.) 7 6 (07.01.) 7 6 (08.01.) 10 6 (08.01.) 4 6 (08.01.) 6 6 (08.01.) 1 

7 (08.01.) 20 7 (08.01.) 5 7 (09.01.) 13 7 (09.01.) 4 7 (09.01.) 1 7 (09.01.) 11 

8 (09.01.) 21 8 (09.01.) 9 8 (10.01.) 9 8 (10.01.) 3 8 (10.01.) 8 8 (10.01.) 2 

9 (10.01.) 13 9 (10.01.) 9 9 (11.01.) 5 9 (11.01.) 10 9 (11.01.) 11 9 (11.01.) 10 

10 (11.01.) 19 10 (11.01.) 6 10 (12.01.) 10 10 (12.01.) 3 10 (12.01.) 9 10 (12.01.) 7 

11 (12.01.) 14 11 (12.01.) 4 11 (13.01.) 13 11 (13.01.) 8 11 (13.01.) 6 11 (13.01.) 7 

12 (13.01.) 24 12 (13.01.) 3 12 (14.01.) 7 12 (14.01.) 10 12 (14.01.) 3 12 (14.01.) 11 

13 (14.01.) 8 13 (14.01.) 7 13 (15.01.) 7 13 (15.01.) 6 13 (15.01.) 7 13 (15.01.) 1 

14 (15.01.) 7 14 (15.01.) 2 14 (16.01.) 8 14 (16.01.) 9 14 (16.01.) 3 14 (16.01.) 5 

15 (16.01.) 15 15 (16.01.) 5 15 (17.01.) 6 15 (17.01.) 5 15 (17.01.) 4 15 (17.01.) 7 

16 (17.01.) 14 16 (17.01.) 3 16 (18.01.) 7 16 (18.01.) 10 16 (18.01.) 2 16 (18.01.) 6 

17 (18.01.) 17 17 (18.01.) 8 17 (19.01.) 9 17 (19.01.) 10 17 (19.01.) 5 17 (19.01.) 9 

18 (19.01.) 15 18 (19.01.) 12 18 (20.01.) 7 18 (20.01.) 13 18 (20.01.) 7 18 (20.01.) 8 

19 (20.01.) 17 19 (20.01.) 6 19 (21.01.) 12 19 (21.01.) 17 19 (21.01.) 7 19 (21.01.) 4 

20 (21.01.) 6 20 (21.01.) 8 20 (22.01.) 6 20 (22.01.) 9 20 (22.01.) 5 20 (22.01.) 3 

21 (22.01.) 10 21 (22.01.) 12 21 (23.01.) 14 21 (23.01.) 13 21 (23.01.) 0 21 (23.01.) 3 

22 (23.01.) 17 22 (23.01.) 8 22 (24.01.) 7 22 (24.01.) 5 22 (24.01.) 9 22 (24.01.) 5 

23 (24.01.) 6 23 (24.01.) 9 23 (25.01.) 5 23 (25.01.) 4 23 (25.01.) 9 23 (25.01.) 6 

24 (25.01.) 11 24 (25.01.) 5 24 (26.01.) 8 24 (26.01.) 8 24 (26.01.) 6 24 (26.01.) 9 

25 (26.01.) 11 25 (26.01.) 12 25 (27.01.) 10 25 (27.01.) 9 25 (27.01.) 4 25 (27.01.) 9 

26 (27.01.) 12 26 (27.01.) 7 26 (28.01.) 5 26 (28.01.) 9 26 (28.01.) 4 26 (28.01.) 8 

27 (28.01.) 13 27 (28.01.) 7 27 (29.01.) 6 27 (29.01.) 6 27 (29.01.) 4 27 (29.01.) 3 

28 (29.01.) 13 28 (29.01.) 11 28 (30.01.) 5 28 (30.01.) 9 28 (30.01.) 1 28 (30.01.) 9 

29 (30.01.) 10 29 (30.01.) 6 29 (31.01.) 8 29 (31.01.) 5 29 (31.01.) 5 29 (31.01.) 11 

30 (31.01.) 15 30 (31.01.) 8             

                  

февруари  февруари  февруари  февруари  февруари  февруари  

31 (01.02.) 10 31 (01.02.) 9 30 (01.02.) 5 30 (01.02.) 5 30 (01.02.) 8 30 (01.02.) 8 

32 (02.02.) 15 32 (02.02.) 8 31 (02.02.) 8 31 (02.02.) 2 31 (02.02.) 5 31 (02.02.) 4 

33 (03.02.) 17 33 (03.02.) 3 32 (03.02.) 8 32 (03.02.) 12 32 (03.02.) 7 32 (03.02.) 6 

34 (04.02.) 7 34 (04.02.) 7 33 (04.02.) 11 33 (04.02.) 6 33 (04.02.) 6 33 (04.02.) 5 

35 (05.02.) 13 35 (05.02.) 8 34 (05.02.) 2 34 (05.02.) 5 34 (05.02.) 7 34 (05.02.) 2 

36 (06.02.) 16 36 (06.02.) 11 35 (06.02.) 5 35 (06.02.) 8 35 (06.02.) 1 35 (06.02.) 5 

37 (07.02.) 10 37 (07.02.) 7 36 (07.02.) 3 36 (07.02.) 3 36 (07.02.) 4 36 (07.02.) 9 

38 (08.02.) 11 38 (08.02.) 8 37 (08.02.) 6 37 (08.02.) 8 37 (08.02.) 4 37 (08.02.) 5 

39 (09.02.) 8 39 (09.02.) 7 38 (09.02.) 6 38 (09.02.) 13 38 (09.02.) 6 38 (09.02.) 6 

40 (10.02.) 12 40 (10.02.) 5 39 (10.02.) 6 39 (10.02.) 8 39 (10.02.) 7 39 (10.02.) 2 

41 (11.02.) 9 41 (11.02.) 11 40 (11.02.) 6 40 (11.02.) 9 40 (11.02.) 4 40 (11.02.) 6 

42 (12.02.) 7 42 (12.02.) 11 41 (12.02.) 10 41 (12.02.) 6 41 (12.02.) 8 41 (12.02.) 3 

43 (13.02.) 21 43 (13.02.) 9 42 (13.02.) 8 42 (13.02.) 7 42 (13.02.) 3 42 (13.02.) 9 

44 (14.02.) 13 44 (14.02.) 8 43 (14.02.) 8 43 (14.02.) 2 43 (14.02.) 5 43 (14.02.) 4 
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45 (15.02.) 17 45 (15.02.) 9 44 (15.02.) 3 44 (15.02.) 8 44 (15.02.) 1 44 (15.02.) 6 

46 (16.02.) 10 46 (16.02.) 5 45 (16.02.) 5 45 (16.02.) 6 45 (16.02.) 6 45 (16.02.) 10 

47 (17.02.) 12 47 (17.02.) 6 46 (17.02.) 4 46 (17.02.) 8 46 (17.02.) 11 46 (17.02.) 5 

48 (18.02.) 9 48 (18.02.) 11 47 (18.02.) 5 47 (18.02.) 5 47 (18.02.) 12 47 (18.02.) 8 

49 (19.02.) 8 49 (19.02.) 8 48 (19.02.) 9 48 (19.02.) 4 48 (19.02.) 6 48 (19.02.) 3 

50 (20.02.) 12 50 (20.02.) 11 49 (20.02.) 7 49 (20.02.) 5 49 (20.02.) 1 49 (20.02.) 6 

51 (21.02.) 12 51 (21.02.) 11 50 (21.02.) 7 50 (21.02.) 5 50 (21.02.) 2 50 (21.02.) 11 

52 (22.02.) 5 52 (22.02.) 5 51 (22.02.) 1 51 (22.02.) 12 51 (22.02.) 7 51 (22.02.) 5 

53 (23.02.) 16 53 (23.02.) 4 52 (23.02.) 7 52 (23.02.) 8 52 (23.02.) 11 52 (23.02.) 8 

54 (24.02.) 5 54 (24.02.) 3 53 (24.02.) 8 53 (24.02.) 6 53 (24.02.) 6 53 (24.02.) 13 

55 (25.02.) 7 55 (25.02.) 3 54 (25.02.) 10 54 (25.02.) 12 54 (25.02.) 6 54 (25.02.) 5 

56 (26.02.) 9 56 (26.02.) 11 55 (26.02.) 4 55 (26.02.) 6 55 (26.02.) 8 55 (26.02.) 3 

57 (27.02.) 10 57 (27.02.) 2 56 (27.02.) 7 56 (27.02.) 6 56 (27.02.) 1 56 (27.02.) 6 

58 (28.02.) 13 58 (28.02.) 7 57 (28.02.) 3 57 (28.02.) 4 57 (28.02.) 3 57 (28.02.) 12 

   59 (29.02.) 4          58 (29.02.) 5 

март  март  март  март  март  март  
59 
(01.03.2007) 9 

60 
(01.03.2008) 5 

58 
(01.03.2009) 3 58 (01.03.) 4 58 (01.03.) 7 59 (01.03.) 4 

60 (02.03.) 12 61 (02.03.) 3 59 (02.03.) 6 59 (02.03.) 13 59 (02.03.) 12 60 (02.03.) 15 

61 (03.03.) 11 62 (03.03.) 3 60 (03.03.) 6 60 (03.03.) 14 60 (03.03.) 8 61 (03.03.) 8 

62 (04.03.) 7 63 (04.03.) 5 61 (04.03.) 10 61 (04.03.) 6 61 (04.03.) 7 62 (04.03.) 1 

63 (05.03.) 7 64 (05.03.) 11 62 (05.03.) 5 62 (05.03.) 7 62 (05.03.) 6 63 (05.03.) 10 

64 (06.03.) 15 65 (06.03.) 7 63 (06.03.) 3 63 (06.03.) 2 63 (07.03.) 6 64 (06.03.) 9 

65 (07.03.) 12 66 (07.03.) 6 64 (07.03.) 10 64 (07.03.) 1 64 (08.03.) 9 65 (07.03.) 5 

66 (08.03.) 10 67 (08.03.) 5 65 (08.03.) 5 65 (08.03.) 3 65 (09.03.) 9 66 (08.03.) 6 

67 (09.03.) 13 68 (09.03.) 5 66 (09.03.) 9 66 (09.03.) 3 66 (10.03.) 5 67 (09.03.) 12 

68 (10.03.) 17 69 (10.03.) 8 67 (10.03.) 8 67 (10.03.) 8 67 (11.03.) 6 68 (10.03.) 6 

69 (11.03.) 10 70 (11.03.) 6 68 (11.03.) 11 68 (11.03.) 2 68 (12.03.) 8 69 (11.03.) 4 

70 (12.03.) 3 71 (12.03.) 6 69 (12.03.) 8 69 (12.03.) 3 69 (13.03.) 2 70 (12.03.) 11 

71 (13.03.) 16 72 (13.03.) 8 70 (13.03.) 5 70 (13.03.) 4 70 (14.03.) 2 71 (13.03.) 7 

72 (14.03.) 15 73 (14.03.) 8 71 (14.03.) 8 71 (14.03.) 1 71 (15.03.) 6 72 (14.03.) 7 

73 (15.03.) 10 74 (15.03.) 4 72 (15.03.) 4 72 (15.03.) 4 72 (16.03.) 6 73 (15.03.) 9 

74 (16.03.) 15 75 (16.03.) 2 73 (16.03.) 5 73 (16.03.) 4 73 (17.03.) 7 74 (16.03.) 13 

75 (17.03.) 11 76 (17.03.) 5 74 (17.03.) 6 74 (17.03.) 5 74 (18.03.) 10 75 (17.03.) 8 

76 (18.03.) 5 77 (18.03.) 7 75 (18.03.) 5 75 (18.03.) 9 75 (19.03.) 7 76 (18.03.) 1 

77 (19.03.) 10 78 (19.03.) 12 76 (19.03.) 10 76 (19.03.) 11 76 (20.03.) 5 77 (19.03.) 7 

78 (20.03.) 14 79 (20.03.) 10 77 (20.03.) 15 77 (20.03.) 4 77 (21.03.) 8 78 (20.03.) 11 

79 (21.03.) 13 80 (21.03.) 4 78 (21.03.) 5 78 (21.03.) 3 78 (22.03.) 9 79 (21.03.) 9 

80 (22.03.) 18 81 (22.03.) 6 79 (22.03.) 4 79 (22.03.) 2 79 (23.03.) 6 80 (22.03.) 7 

81 (23.03.) 14 82 (23.03.) 6 80 (23.03.) 2 80 (23.03.) 3 80 (24.03.) 5 81 (23.03.) 7 

82 (24.03.) 13 83 (24.03.) 5 81 (24.03.) 9 81 (24.03.) 1 81 (25.03.) 11 82 (24.03.) 7 

83 (25.03.) 9 84 (25.03.) 4 82 (25.03.) 8 82 (25.03.) 5 82 (26.03.) 6 83 (25.03.) 5 
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84 (26.03.) 13 85 (26.03.) 5 83 (26.03.) 9 83 (26.03.) 10 83 (27.03.) 2 84 (26.03.) 11 

85 (27.03.) 11 86 (27.03.) 6 84 (27.03.) 4 84 (27.03.) 5 84 (28.03.) 7 85 (27.03.) 10 

86 (28.03.) 10 87 (28.03.) 5 85 (28.03.) 7 85 (28.03.) 3 85 (29.03.) 9 86 (28.03.) 10 

87 (29.03.) 12 88 (29.03.) 10 86 (29.03.) 1 86 (29.03.) 4 86 (30.03.) 7 87 (29.03.) 9 

88 (30.03.) 12 89 (30.03.) 8 87 (30.03.) 6 87 (30.03.) 4 87 (31.03.) 7 88 (30.03.) 5 

89 (31.03.) 10 90 (31.03.) 3 88 (31.03.) 6 88 (31.03.) 6    89 (31.03.) 7 

                  

април  април  април  април  април  април  
90 (01.04.) 7 91 (01.04.) 12 89 (01.04.) 5 89 (01.04.) 3 88 (01.04.) 9 90 (01.04.) 5 

91 (02.04) 8 92 (02.04) 8 90 (02.04) 8 90 (02.04) 3 89 (02.04) 3 91 (02.04) 7 

92 (03.04.) 9 93 (03.04.) 15 91 (03.04.) 8 91 (03.04.) 7 90 (03.04.) 1 92 (03.04.) 4 

93 (04.04.) 10 94 (04.04.) 10 92 (04.04.) 5 92 (05.04.) 6 91 (04.04.) 5 93 (04.04.) 4 

94 (05.04.) 7 95 (05.04.) 6 93 (05.04.) 6 93 (06.04.) 5 92 (05.04.) 11 94 (05.04.) 4 

95 (06.04.) 8 96 (06.04.) 10 94 (06.04.) 10 94 (07.04.) 2 93 (06.04.) 9 95 (06.04.) 5 

96 (07.04.) 5 97 (07.04.) 8 95 (07.04.) 8 95 (08.04.) 14 94 (07.04.) 6 96 (07.04.) 4 

97 (09.04.) 8 98 (08.04.) 5 96 (08.04.) 10 96 (09.04.) 5 95 (08.04.) 11 97 (08.04.) 3 

98 (10.04.) 9 99 (09.04.) 8 97 (09.04.) 5 97 (10.04.) 9 96 (09.04.) 7 98 (09.04.) 6 

99 (11.04.) 9 100 (10.04.) 5 98 (10.04.) 7 98 (11.04.) 5 97 (10.04.) 1 99 (10.04.) 7 

100 (12.04.) 11 101 (11.04.) 7 99 (11.04.) 4 99 (12.04.) 8 98 (11.04.) 2 100 (11.04.) 4 

101 (13.04.) 9 102 (12.04.) 5 100 (12.04.) 1 100 (13.04.) 5 99 (12.04.) 7 101 (12.04.) 8 

102 (14.04.) 5 103 (13.04.) 2 101 (13.04.) 5 101 (14.04.) 3 100 (13.04.) 4 102 (13.04.) 5 

103 (15.04.) 4 104 (14.04.) 6 102 (14.04.) 7 102 (15.04.) 6 101 (14.04.) 18 103 (14.04.) 4 

104 (16.04.) 9 105 (15.04.) 7 103 (15.04.) 3 103 (16.04.) 4 102 (15.04.) 7 104 (17.04.) 7 

105 (17.04.) 11 106 (16.04.) 6 104 (16.04.) 7 104 (17.04.) 3 103 (16.04.) 7 105 (18.04.) 4 

106 (18.04.) 10 107 (17.04.) 9 105 (17.04.) 5 105 (18.04.) 2 104 (17.04.) 1 106 (19.04.) 3 

107 (19.04.) 11 108 (18.04.) 5 106 (18.04.) 3 106 (19.04.) 7 105 (18.04.) 4 107 (20.04.) 9 

108 (20.04.) 11 109 (19.04.) 7 107 (20.04.) 4 107 (20.04.) 3 106 (19.04.) 2 108 (21.04.) 11 

109 (21.04.) 13 110 (20.04.) 4 108 (21.04.) 4 108 (21.04.) 8 107 (20.04.) 5 109 (22.04.) 1 

110 (22.04.) 9 111 (21.04.) 4 109 (22.04.) 8 109 (22.04.) 6 108 (21.04.) 8 110 (23.04.) 6 

111 (23.04.) 8 112 (22.04.) 6 110 (23.04.) 5 110 (23.04.) 4 109 (22.04.) 6 111 (24.04.) 8 

112 (24.04.) 8 113 (23.04.) 10 111 (24.04.) 13 111 (24.04.) 6 110 (23.04.) 0 112 (25.04.) 6 

113 (25.04.) 7 114 (24.04.) 7 112 (25.04.) 5 112 (25.04.) 4 111 (26.04.) 2 113 (26.04.) 4 

114 (26.04.) 16 115 (25.04.) 9 113 (26.04.) 9 113 (26.04.) 8 112 (27.04.) 8 114 (27.04.) 9 

115 (27.04.) 9 116 (26.04.) 6 114 (27.04.) 1 114 (27.04.) 6 113 (28.04.) 9 115 (28.04.) 15 

116 (28.04.) 7 117 (28.04.) 0 115 (28.04.) 4 115 (28.04.) 10 114 (29.04.) 4    

117 (30.04.) 12 118 (29.04.) 3 116 (29.04.) 6 116 (29.04.) 8  115 (30.04.) 8    

    119 (30.04.) 8  117 (30.04.) 8  117 (30.04.) 4       

май  май  май  май  май  май  
118 (01.05.) 10 120 (01.05.) 6 118 (01.05.) 3 118 (01.05.) 6 116 (01.05.) 3 116 (01.05.) 2 

119 (02.05.) 9 121 (02.05.) 8 119 (02.05.) 1 119 (02.05.) 1 117 (02.05.) 4 117 (02.05.) 7 

120 (03.05.) 9 122 (03.05.) 4 120 (05.05.) 3 120 (03.05.) 8 118 (03.05.) 6 118 (03.05.) 6 

121 (04.05.) 14 123 (06.05) 9 121 (06.05) 1 121 (04.05.) 4 119 (04.05.) 6 119 (04.05.) 5 
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122 (05.05.) 13 124 (07.05.) 3 122 (07.05.) 8 122 (05.05.) 10 120 (05.05.) 6 120 (05.05.) 9 

123 (06.05) 3 125 (08.05.) 8 123 (08.05.) 6 123 (06.05) 6 121 (06.05) 3 121 (06.05) 5 

124 (07.05.) 12 126 (09.05.) 7 124 (09.05.) 1 124 (07.05.) 7 122 (07.05.) 17 122 (07.05.) 6 

125 (08.05.) 7 127 (10.05.) 1 125 (10.05.) 3 125 (08.05.) 5 123 (08.05.) 3 123 (08.05.) 7 

126 (09.05.) 8 128 (11.05.) 8 126 (11.05.) 8 126 (09.05.) 5 124 (09.05.) 4 124 (09.05.) 7 

127 (10.05.) 8 129 (12.05.) 5 127 (12.05.) 6 127 (10.05.) 7 125 (10.05.) 2 125 (10.05.) 12 

128 (11.05.) 9 130 (13.05.) 10 128 (13.05.) 1 128 (11.05.) 10 126 (11.05.) 11 126 (11.05.) 9 

129 (12.05.) 7 131 (14.05.) 6 129 (14.05.) 6 129 (12.05.) 5 127 (12.05.) 8 127 (12.05.) 7 

130 (13.05.) 6 132 (15.05.) 9 130 (15.05.) 14 130 (13.05.) 5 128 (13.05.) 5 128 (13.05.) 3 

131 (14.05.) 8 133 (16.05.) 11 131 (16.05.) 8 131 (14.05.) 8 129 (14.05.) 4 129 (14.05.) 11 

132 (15.05.) 10 134 (17.05.) 4 132 (17.05.) 2 132 (15.05.) 7 130 (15.05.) 2 130 (15.05.) 12 

133 (16.05.) 10 135 (18.05.) 2 133 (18.05.) 8 133 (16.05.) 0 131 (16.05.) 4 131 (16.05.) 7 

134 (17.05.) 10 136 (19.05.) 8 134 (19.05.) 3 134 (17.05.) 5 132 (17.05.) 7 132 (17.05.) 9 

135 (18.05.) 14 137 (20.05.) 5 135 (20.05.) 9 135 (18.05.) 4 133 (18.05.) 8 133 (18.05.) 14 

136 (19.05.) 12 138 (21.05.) 8 136 (21.05.) 5 136 (19.05.) 11 134 (19.05.) 4 134 (19.05.) 3 

137 (20.05.) 9 139 (22.05.) 4 137 (22.05.) 3 137 (20.05.) 3 135 (20.05.) 10 135 (20.05.) 4 

138 (21.05.) 13 140 (23.05.) 2 138 (23.05.) 9 138 (21.05.) 8 136 (21.05.) 5 136 (21.05.) 12 

139 (22.05.) 15 141 (24.05.) 7 139 (24.05.) 1 139 (22.05.) 9 137 (23.05.) 6 137 (22.05.) 8 

140 (23.05.) 11 142 (25.05.) 5 140 (25.05.) 2 140 (23.05.) 4 138 (24.05.) 6 138 (23.05.) 8 

141 (24.05.) 13 143 (26.05.) 3 141 (26.05.) 9 141 (24.05.) 0 139 (25.05.) 9 139 (24.05.) 2 

142 (25.05.) 7 144 (27.05.) 3 142 (27.05.) 11 142 (25.05.) 1 140 (26.05.) 9 140 (25.05.) 1 

143 (26.05.) 12 145 (28.05.) 1 143 (28.05.) 6 143 (26.05.) 3 141 (27.05.) 8 141 (26.05.) 8 

144 (28.05.) 9 146 (29.05.) 5 144 (29.05.) 6 144 (27.05.) 4 142 (28.05.) 6 142 (28.05.) 9 

145 (29.05.) 13 147 (30.05.) 3 145 (30.05.) 6 145 (28.05.) 2 143 (29.05.) 2 143 (29.05.) 5 

146 (30.05.) 7 148 (31.05.) 6 146 (31.05.) 1 146 (29.05.) 7 144 (30.05.) 5 144 (30.05.) 12 

147 (31.05.) 14       147 (30.05.) 2 145 (31.05.) 5 145 (31.05.) 11 

         148 (31.05.) 7       

юни  юни  юни  юни  юни  юни  
148 (01.06.) 5 149 (01.06.) 0 147 (01.06.) 8 149 (01.06.) 9 146 (01.06.) 7 146 (01.06.) 8 

149 (02.06.) 5 150 (02.06.) 1 148 (02.06.) 4 150 (02.06.) 9 147 (02.06.) 8 147 (02.06.) 7 

150 (03.06.) 4 151 (03.06.) 4 149 (03.06.) 4 151 (03.06.) 9 148 (03.06.) 6 148 (03.06.) 2 

151 (04.06.) 6 152 (04.06.) 2 150 (04.06.) 10 152 (04.06.) 7 149 (04.06.) 8 149 (04.06.) 10 

152 (05.06.) 9 153 (05.06.) 8 151 (05.06.) 7 153 (05.06.) 9 150 (05.06.) 3 150 (05.06.) 13 

153 (06.06) 3 154 (06.06) 4 152 (06.06) 5 154 (06.06) 2 151 (06.06) 7 151 (06.06) 5 

154 (07.06.) 8 155 (07.06.) 1 153 (07.06.) 0 155 (07.06.) 5 152 (07.06.) 7 152 (07.06.) 12 

155 (08.06.) 8 156 (08.06.) 8 154 (08.06.) 4 156 (08.06.) 9 153 (08.06.) 8 153 (08.06.) 6 

156 (09.06.) 5 157 (09.06.) 5 155 (09.06.) 7 157 (09.06.) 8 154 (09.06.) 11 154 (09.06.) 8 

157 (10.06.) 4 158 (10.06.) 2 156 (10.06.) 9 158 (10.06.) 5 155 (10.06.) 9 155 (10.06.) 5 

158 (11.06.) 4 159 (11.06.) 2 157 (11.06.) 4 159 (11.06.) 8 156 (11.06.) 1 156 (11.06.) 8 

159 (12.06.) 10 160 (12.06.) 1 158 (12.06.) 9 160 (12.06.) 3 157 (12.06.) 4 157 (12.06.) 5 

160 (13.06.) 12 161 (13.06.) 3 159 (13.06.) 7 161 (13.06.) 0 158 (13.06.) 4 158 (13.06.) 9 

161 (14.06.) 13 162 (14.06.) 0 160 (14.06.) 2 162 (14.06.) 4 159 (14.06.) 4 159 (14.06.) 5 
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162 (15.06.) 11 163 (15.06.) 1 161 (15.06.) 1 163 (15.06.) 7 160 (15.06.) 4 160 (15.06.) 11 

163 (16.06.) 6 164 (16.06.) 8 162 (16.06.) 4 164 (16.06.) 7 161 (16.06.) 6 161 (16.06.) 9 

164 (17.06.) 5 165 (17.06.) 7 163 (17.06.) 9 165 (17.06.) 8 162 (17.06.) 13 162 (17.06.) 2 

165 (18.06.) 13 166 (18.06.) 2 164 (18.06.) 3 166 (18.06.) 3 163 (18.06.) 12 163 (18.06.) 4 

166 (19.06.) 11 167 (19.06.) 2 165 (19.06.) 9 167 (19.06.) 2 164 (19.06.) 1 164 (19.06.) 7 

167 (20.06.) 7 168 (20.06.) 0 166 (20.06.) 9 168 (20.06.) 1 165 (20.06.) 6 165 (20.06.) 11 

168 (21.06.) 9 169 (21.06.) 12 167 (21.06.) 0 169 (21.06.) 8 166 (21.06.) 8 166 (21.06.) 13 

169 (22.06.) 10 170 (22.06.) 4 168 (22.06.) 2 170 (22.06.) 5 167 (22.06.) 3 167 (22.06.) 9 

170 (23.06.) 12 171 (23.06.) 0 169 (23.06.) 7 171 (23.06.) 3 168 (23.06.) 8 168 (23.06.) 7 

171 (24.06.) 5 172 (24.06.) 6 170 (24.06.) 1 172 (24.06.) 6 169 (24.06.) 6 169 (24.06.) 3 

172 (25.06.) 5 173 (25.06.) 9 171 (25.06.) 6 173 (25.06.) 3 170 (25.06.) 9 170 (25.06.) 5 

173 (26.06.) 7 174 (26.06.) 8 172 (26.06.) 11 174 (26.06.) 3 171 (26.06.) 4 171 (26.06.) 8 

174 (27.06.) 8 175 (27.06.) 6 173 (27.06.) 6 175 (27.06.) 0 172 (27.06.) 3 172 (27.06.) 9 

175 (28.06.) 11 176 (28.06.) 8 174 (28.06.) 2 176 (28.06.) 4 173 (28.06.) 12 173 (28.06.) 13 

176 (29.06.) 11 177 (29.06.) 10 175 (29.06.) 7 177 (29.06.) 1 174 (29.06.) 9 174 (29.06.) 14 

177 (30.06.) 9 178 (30.06.) 7 176 (30.06.) 8 178 (30.06.) 7 175 (30.06.) 6 175 (30.06.) 11 

                  

юли  юли  юли  юли  юли  юли  
178 (01.07.) 4 179 (01.07.) 3 177 (01.07.) 6 179 (01.07.) 13 176 (01.07.) 7 176 (01.07.) 5 

179 (02.07.) 9 180 (02.07.) 12 178 (02.07.) 4 180 (02.07.) 6 177 (02.07.) 10 177 (02.07.) 9 

180 (03.07.) 9 181 (03.07.) 12 179 (03.07.) 8 181 (03.07.) 5 178 (03.07.) 4 178 (03.07.) 9 

181 (04.07.) 6 182 (04.07.) 9 180 (04.07.) 8 182 (04.07.) 0 179 (04.07.) 3 179 (04.07.) 8 

182 (05.07.) 9 183 (05.07.) 4 181 (05.07.) 3 183 (05.07.) 8 180 (05.07.) 10 180 (05.07.) 7 

183 (06.07.) 5 184 (06.07.) 1 182 (06.07.) 8 184 (06.07.) 5 181 (06.07.) 4 181 (06.07.) 9 

184 (07.07.) 7 185 (07.07.) 0 183 (07.07.) 4 185 (07.07.) 6 182 (07.07.) 19 182 (07.07.) 4 

185 (08.07.) 3 186 (08.07.) 2 184 (08.07.) 7 186 (08.07.) 8 183 (08.07.) 9 183 (08.07.) 3 

186 (09.07.) 7 187 (09.07.) 0 185 (09.07.) 4 187 (09.07.) 6 184 (09.07.) 5 184 (09.07.) 9 

187 (10.07.) 9 188 (10.07.) 11 186 (10.07.) 8 188 (10.07.) 1 185 (10.07.) 1 185 (10.07.) 10 

188 (11.07.) 6 189 (11.07.) 12 187 (11.07.) 7 189 (11.07.) 7 186 (11.07.) 7 186 (11.07.) 9 

189 (12.07.) 10 190 (12.07.) 5 188 (12.07.) 6 190 (12.07.) 4 187 (12.07.) 8 187 (12.07.) 5 

190 (13.07.) 5 191 (13.07.) 5 189 (13.07.) 4 191 (13.07.) 3 188 (13.07.) 9 188 (13.07.) 9 

191 (14.07.) 9 192 (14.07.) 5 190 (14.07.) 3 192 (14.07.) 7 189 (14.07.) 12 189 (14.07.) 8 

192 (15.07.) 1 193 (15.07.) 7 191 (15.07.) 5 193 (15.07.) 7 190 (15.07.) 9 190 (15.07.) 3 

193 (16.07.) 9 194 (16.07.) 12 192 (16.07.) 2 194 (16.07.) 7 191 (16.07.) 5 191 (16.07.) 9 

194 (17.07.) 11 195 (17.07.) 11 193 (17.07.) 6 195 (17.07.) 3 192 (17.07.) 5 192 (17.07.) 12 

195 (18.07.) 7 196 (18.07.) 10 194 (18.07.) 7 196 (18.07.) 2 193 (18.07.) 6 193 (18.07.) 10 

196 (19.07.) 14 197 (19.07.) 10 195 (19.07.) 3 197 (19.07.) 4 194 (19.07.) 10 194 (19.07.) 9 

197 (20.07.) 4 198 (20.07.) 9 196 (20.07.) 4 198 (20.07.) 2 195 (20.07.) 3 195 (20.07.) 8 

198 (21.07.) 9 199 (21.07.) 6 197 (21.07.) 4 199 (21.07.) 7 196 (21.07.) 7 196 (21.07.) 2 

199 (22.07.) 3 200 (22.07.) 6 198 (22.07.) 2 200 (22.07.) 9 197 (22.07.) 5 197 (22.07.) 2 

200 (23.07.) 4 201 (23.07.) 10 199 (23.07.) 2 201 (23.07.) 3 198 (23.07.) 6 198 (23.07.) 9 

201 (24.07.) 9 202 (24.07.) 11 200 (24.07.) 3 202 (24.07.) 2 199 (24.07.) 0 199 (24.07.) 11 
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202 (25.07.) 16 203 (25.07.) 3 201 (25.07.) 2 203 (25.07.) 1 200 (25.07.) 6 200 (25.07.) 7 

203 (26.07.) 12 204 (26.07.) 8 202 (26.07.) 1 204 (26.07.) 2 201 (26.07.) 5 201 (26.07.) 9 

204 (27.07.) 9 205 (27.07.) 3 203 (27.07.) 0 205 (27.07.) 4 202 (27.07.) 5 202 (27.07.) 4 

205 (28.07.) 5 206 (28.07.) 11 204 (28.07.) 5 206 (28.07.) 5 203 (28.07.) 1 203 (28.07.) 3 

206 (29.07.) 7 207 (29.07.) 9 205 (29.07.) 7 207 (29.07.) 4 204 (29.07.) 7 204 (29.07.) 4 

207 (30.07.) 7 208 (30.07.) 9 206 (30.07.) 3 208 (30.07.) 3 205 (30.07.) 3 205 (30.07.) 6 

208 (31.07.) 9 209 (31.07.) 6 207 (31.07.) 2 209 (31.07.) 4 206 (31.07.) 1 206 (31.07.) 5 

                  

август  август  август  август  август  август  
209 (01.08.) 7 210 (01.08.) 11 208 (01.08.) 6 210 (01.08.) 2 207 (01.08.) 3 207 (01.08.) 9 

210 (02.08.) 8 211 (02.08.) 6 209 (02.08.) 0 211 (02.08.) 5 208 (02.08.) 8 208 (02.08.) 8 

211 (03.08.) 4 212 (03.08.) 1 210 (03.08.) 3 212 (03.08.) 6 209 (03.08.) 9 209 (03.08.) 10 

212 (04.08.) 3 213 (04.08.) 7 211 (04.08.) 1 213 (04.08.) 3 210 (04.08.) 4 210 (04.08.) 9 

213 (05.08.) 1 214 (05.08.) 10 212 (05.08.) 5 214 (05.08.) 4 211 (05.08.) 6 211 (05.08.) 3 

214 (06.08.) 11 215 (06.08.) 10 213 (06.08.) 2 215 (06.08.) 9 212 (06.08.) 6 212 (06.08.) 6 

215 (07.08.) 3 216 (07.08.) 8 214 (07.08.) 3 216 (07.08.) 8 213 (07.08.) 1 213 (07.08.) 10 

216 (08.08.) 10 217 (08.08.) 8 215 (08.08.) 1 217 (08.08.) 1 214 (08.08.) 8 214 (08.08.) 4 

217 (09.08.) 6 218 (09.08.) 9 216 (09.08.) 0 218 (09.08.) 6 215 (09.08.) 4 215 (09.08.) 9 

218 (10.08.) 3 219 (10.08.) 7 217 (10.08.) 2 219 (10.08.) 9 216 (10.08.) 4 216 (10.08.) 13 

219 (11.08.) 8 220 (11.08.) 11 218 (11.08.) 3 220 (11.08.) 3 217 (11.08.) 5 217 (11.08.) 4 

220 (12.08.) 3 221 (12.08.) 5 219 (12.08.) 5 221 (12.08.) 5 218 (12.08.) 8 218 (12.08.) 0 

221 (13.08.) 8 222 (13.08.) 8 220 (13.08.) 4 222 (13.08.) 4 219 (13.08.) 3 219 (13.08.) 9 

222 (14.08.) 2 223 (14.08.) 8 221 (14.08.) 3 223 (14.08.) 3 220 (14.08.) 2 220 (14.08.) 4 

223 (15.08.) 6 224 (15.08.) 3 222 (15.08.) 3 224 (15.08.) 4 221 (15.08.) 1 221 (15.08.) 7 

224 (16.08.) 7 225 (16.08.) 2 223 (16.08.) 1 225 (16.08.) 7 222 (16.08.) 7 222 (16.08.) 2 

225 (17.08.) 9 226 (17.08.) 1 224 (17.08.) 6 226 (17.08.) 5 223 (17.08.) 7 223 (17.08.) 6 

226 (18.08.) 7 227 (18.08.) 4 225 (18.08.) 1 227 (18.08.) 10 224 (18.08.) 8 224 (18.08.) 5 

227 (19.08.) 0 228 (19.08.) 4 226 (19.08.) 3 228 (19.08.) 3 225 (19.08.) 6 225 (19.08.) 0 

228 (20.08.) 5 229 (20.08.) 9 227 (20.08.) 3 229 (20.08.) 6 226 (20.08.) 7 226 (20.08.) 7 

229 (21.08.) 6 230 (21.08.) 6 228 (21.08.) 1 230 (21.08.) 4 227 (21.08.) 1 227 (21.08.) 3 

230 (22.08.) 0 231 (22.08.) 4 229 (22.08.) 8 231 (22.08.) 2 228 (22.08.) 7 228 (22.08.) 7 

231 (23.08.) 2 232 (23.08.) 10 230 (23.08.) 0 232 (23.08.) 4 229 (23.08.) 4 229 (23.08.) 6 

232 (24.08.) 0 233 (24.08.) 1 231 (24.08.) 2 233 (24.08.) 3 230 (24.08.) 4 230 (24.08.) 5 

233 (25.08.) 5 234 (25.08.) 8 232 (25.08.) 4 234 (25.08.) 5 231 (25.08.) 3 231 (25.08.) 3 

234 (26.08.) 6 235 (26.08.) 9 233 (26.08.) 2 235 (26.08.) 9 232 (26.08.) 7 232 (26.08.) 1 

235 (27.08.) 1 236 (27.08.) 6 234 (27.08.) 3 236 (27.08.) 5 233 (27.08.) 4 233 (27.08.) 7 

236 (28.08.) 3 237 (28.08.) 7 235 (28.08.) 3 237 (28.08.) 2 234 (28.08.) 0 234 (28.08.) 4 

237 (29.08.) 0 238 (29.08.) 8 236 (29.08.) 1 238 (29.08.) 0 235 (29.08.) 7 235 (29.08.) 12 

238 (30.08.) 9 239 (30.08.) 4 237 (30.08.) 3 239 (30.08.) 5 236 (30.08.) 4 236 (30.08.) 6 

239 (31.08.) 6 240 (31.08.) 1 238 (31.08.) 2 240 (31.08.) 4 237 (31.08.) 7 237 (31.08.) 9 
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септември  септември  септември  септември  септември  септември  

240 (01.09.) 6 241 (01.09.) 5 239 (01.09.) 3 241 (01.09.) 2 238 (01.09.) 7 238 (01.09.) 5 

241 (02.09.) 1 242 (02.09.) 5 240 (02.09.) 2 242 (02.09.) 6 239 (02.09.) 9 239 (02.09.) 2 

242 (03.09.) 8 243 (03.09.) 5 241 (03.09.) 6 243 (03.09.) 7 240 (03.09.) 7 240 (03.09.) 9 

243 (04.09.) 2 244 (04.09.) 13 242 (04.09.) 3 244 (04.09.) 3 241 (05.09.) 8 241 (04.09.) 9 

244 (05.09.) 7 245 (05.09.) 6 243 (05.09.) 4 245 (05.09.) 1 242 (06.09.) 4 242 (05.09.) 13 

245 (06.09.) 3 246 (06.09.) 8 244 (06.09.) 1 246 (06.09.) 3 243 (07.09.) 3 243 (06.09.) 9 

246 (07.09.) 4 247 (07.09.) 3 245 (07.09.) 4 247 (07.09.) 3 244 (08.09.) 12 244 (07.09.) 3 

247 (08.09.) 2 248 (08.09.) 6 246 (08.09.) 4 248 (08.09.) 8 245 (09.09.) 11 245 (08.09.) 4 

248 (10.09.) 4 249 (09.09.) 10 247 (09.09.) 6 249 (09.09.) 3 246 (10.09.) 9 246 (10.09.) 13 

249 (11.09.) 6 250 (10.09.) 9 248 (10.09.) 6 250 (10.09.) 8 247 (11.09.) 2 247 (11.09.) 9 

250 (12.09.) 5 251 (11.09.) 2 249 (11.09.) 8 251 (11.09.) 3 248 (12.09.) 5 248 (12.09.) 15 

251 (13.09.) 1 252 (12.09.) 9 250 (12.09.) 7 252 (12.09.) 3 249 (13.09.) 10 249 (13.09.) 9 

252 (14.09.) 5 253 (13.09.) 12 251 (13.09.) 2 253 (13.09.) 7 250 (14.09.) 5 250 (14.09.) 4 

253 (15.09.) 6 254 (14.09.) 3 252 (14.09.) 5 254 (14.09.) 9 251 (15.09.) 9 251 (15.09.) 7 

254 (16.09.) 6 255 (15.09.) 8 253 (15.09.) 12 255 (15.09.) 2 252 (16.09.) 11 252 (16.09.) 4 

255 (17.09.) 5 256 (16.09.) 7 254 (16.09.) 4 256 (16.09.) 3 253 (17.09.) 10 253 (17.09.) 8 

256 (18.09.) 8 257 (17.09.) 8 255 (17.09.) 8 257 (17.09.) 9 254 (18.09.) 5 254 (18.09.) 9 

257 (19.09.) 4 258 (18.09.) 6 256 (18.09.) 2 258 (18.09.) 3 255 (19.09.) 3 255 (19.09.) 10 

258 (20.09.) 10 259 (19.09.) 4 257 (19.09.) 5 259 (19.09.) 3 256 (20.09.) 7 256 (20.09.) 11 

259 (21.09.) 8 260 (20.09.) 6 258 (21.09.) 5 260 (20.09.) 6 257 (21.09.) 9 257 (21.09.) 9 

260 (22.09.) 12 261 (21.09.) 6 259 (22.09.) 4 261 (21.09.) 6 258 (22.09.) 7 258 (22.09.) 13 

261 (23.09.) 1 262 (22.09.) 6 260 (23.09.) 8 262 (22.09.) 9 259 (23.09.) 2 259 (23.09.) 4 

262 (24.09.) 11 263 (23.09.) 5 261 (24.09.) 3 263 (23.09.) 6 260 (24.09.) 10 260 (24.09.) 1 

263 (25.09.) 6 264 (24.09.) 8 262 (25.09.) 1 264 (24.09.) 6 261 (26.09.) 5 261 (25.09.) 7 

264 (26.09.) 7 265 (25.09.) 13 263 (26.09.) 5 265 (25.09.) 7 262 (27.09.) 3 262 (26.09.) 7 

265 (27.09.) 10 266 (26.09.) 7 264 (27.09.) 4 266 (26.09.) 0 263 (28.09.) 5 263 (27.09.) 8 

266 (28.09.) 8 267 (27.09.) 3 265 (28.09.) 6 267 (27.09.) 4 264 (29.09.) 13 264 (28.09.) 11 

267 (29.09.) 8 268 (28.09.) 5 266 (29.09.) 5 268 (28.09.) 9 265 (30.09.) 9 265 (29.09.) 5 

268 (30.09.) 6 269 (29.09.) 5 267 (30.09.) 5 269 (29.09.) 7    266 (30.09.) 4 

   270 (30.09.) 8    270 (30.09.) 10       

октомври  октомври  октомври  октомври  октомври  октомври  

269 (01.10.) 5 271 (01.10.) 10 268 (01.10.) 6 271 (01.10.) 7 266 (01.10.) 8 267 (01.10.) 4 

270 (02.10.) 7 272 (02.10.) 6 269 (02.10.) 8 272 (02.10.) 2 267 (02.10.) 2 268 (02.10.) 10 

271 (03.10.) 6 273 (03.10.) 6 270 (03.10.) 2 273 (03.10.) 0 268 (03.10.) 4 269 (03.10.) 5 

272 (04.10.) 9 274 (04.10.) 4 271 (04.10.) 3 274 (04.10.) 6 269 (04.10.) 9 270 (04.10.) 7 

273 (05.10.) 9 275 (05.10.) 4 272 (05.10.) 3 275 (05.10.) 5 270 (05.10.) 13 271 (05.10.) 15 

274 (06.10.) 9 276 (06.10.) 5 273 (06.10.) 2 276 (06.10.) 8 271 (06.10.) 7 272 (06.10.) 7 

275 (07.10.) 0 277 (07.10.) 4 274 (07.10.) 6 277 (07.10.) 10 272 (07.10.) 11 273 (07.10.) 4 

276 (08.10.) 7 278 (08.10.) 7 275 (08.10.) 4 278 (08.10.) 4 273 (08.10.) 13 274 (08.10.) 6 

277 (09.10.) 5 279 (09.10.) 10 276 (09.10.) 8 279 (09.10.) 5 274 (09.10.) 4 275 (09.10.) 10 

278 (10.10.) 6 280 (10.10.) 5 277 (10.10.) 10 280 (10.10.) 2 275 (10.10.) 7 276 (10.10.) 13 
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279 (11.10.) 8 281 (11.10.) 3 278 (11.10.) 3 281 (11.10.) 7 276 (11.10.) 13 277 (11.10.) 15 

280 (12.10.) 5 282 (12.10.) 4 279 (12.10.) 8 282 (12.10.) 8 277 (12.10.) 19 278 (12.10.) 10 

281 (13.10.) 10 283 (13.10.) 6 280 (13.10.) 3 283 (13.10.) 3 278 (13.10.) 10 279 (13.10.) 8 

282 (14.10.) 7 284 (14.10.) 8 281 (14.10.) 6 284 (14.10.) 7 279 (14.10.) 12 280 (14.10.) 3 

283 (15.10.) 10 285 (15.10.) 10 282 (15.10.) 2 285 (15.10.) 6 280 (15.10.) 3 281 (15.10.) 7 

284 (16.10.) 12 286 (16.10.) 12 283 (16.10.) 5 286 (16.10.) 5 281 (16.10.) 6 282 (16.10.) 9 

285 (17.10.) 8 287 (17.10.) 4 284 (17.10.) 4 287 (17.10.) 2 282 (17.10.) 7 283 (17.10.) 7 

286 (18.10.) 14 288 (18.10.) 6 285 (18.10.) 6 288 (18.10.) 4 283 (18.10.) 11 284 (18.10.) 9 

287 (19.10.) 9 289 (19.10.) 5 286 (19.10.) 2 289 (19.10.) 10 284 (19.10.) 7 285 (19.10.) 9 

288 (20.10.) 12 290 (20.10.) 4 287 (20.10.) 5 290 (20.10.) 7 285 (20.10.) 3 286 (20.10.) 10 

289 (21.10.) 5 291 (21.10.) 7 288 (21.10.) 5 291 (21.10.) 7 286 (21.10.) 8 287 (21.10.) 3 

290 (22.10.) 6 292 (22.10.) 4 289 (22.10.) 4 292 (22.10.) 4 287 (22.10.) 6 288 (22.10.) 7 

291 (23.10.) 9 293 (23.10.) 12 290 (23.10.) 9 293 (23.10.) 5 288 (23.10.) 4 289 (23.10.) 9 

292 (24.10.) 9 294 (24.10.) 2 291 (24.10.) 9 294 (24.10.) 1 289 (24.10.) 7 290 (24.10.) 8 

293 (25.10.) 9 295 (25.10.) 3 292 (25.10.) 1 295 (25.10.) 3 290 (25.10.) 3 291 (25.10.) 8 

294 (26.10.) 9 296 (26.10.) 5 293 (26.10.) 8 296 (26.10.) 1 291 (26.10.) 3 292 (26.10.) 11 

295 (27.10.) 7 297 (27.10.) 4 294 (27.10.) 4 297 (27.10.) 10 292 (27.10.) 8 293 (27.10.) 7 

296 (28.10.) 3 298 (28.10.) 7 295 (28.10.) 6 298 (28.10.) 4 293 (28.10.) 12 294 (28.10.) 5 

297 (29.10.) 4 299 (29.10.) 6 296 (29.10.) 6 299 (29.10.) 5 294 (29.10.) 4 295 (29.10.) 11 

298 (30.10.) 3 300 (30.10.) 6 297 (30.10.) 7 300 (30.10.) 6 295 (30.10.) 1 296 (30.10.) 7 

299 (31.10.) 5 301 (31.10.) 9 298 (31.10.) 6 301 (31.10.) 2 296 (31.10.) 6 297 (31.10.) 11 

                  

ноември  ноември  ноември  ноември  ноември  ноември  
300 (01.11.) 13 302 (01.11.) 4 299 (01.11.) 2 302 (01.11.) 5 297 (01.11.) 6 298 (01.11.) 12 

301 (02.11.) 7 303 (02.11.) 2 300 (02.11.) 5 303 (02.11.) 2 298 (02.11.) 6 299 (02.11.) 13 

302 (03.11.) 7 304 (03.11.) 4 301 (03.11.) 10 304 (03.11.) 8 299 (03.11.) 4 300 (03.11.) 5 

303 (04.11.) 0 305 (04.11.) 6 302 (04.11.) 6 305 (04.11.) 4 300 (04.11.) 11 301 (04.11.) 6 

304 (05.11.) 8 306 (05.11.) 0 303 (05.11.) 7 306 (05.11.) 8 301 (05.11.) 3 302 (05.11.) 11 

305 (06.11.) 1 307 (06.11.) 9 304 (06.11.) 6 307 (06.11.) 4 302 (06.11.) 0 303 (06.11.) 7 

306 (07.11.) 4 308 (07.11.) 7 305 (07.11.) 10 308 (07.11.) 2 303 (07.11.) 10 304 (07.11.) 9 

307 (08.11.) 9 309 (08.11.) 8 306 (08.11.) 2 309 (08.11.) 6 304 (08.11.) 7 305 (08.11.) 12 

308 (09.11.) 9 310 (09.11.) 4 307 (09.11.) 1 310 (09.11.) 6 305 (09.11.) 6 306 (09.11.) 8 

309 (10.11.) 2 311 (10.11.) 3 308 (10.11.) 13 311 (10.11.) 7 306 (10.11.) 6 307 (10.11.) 7 

310 (11.11.) 5 312 (11.11.) 1 309 (11.11.) 6 312 (11.11.) 5 307 (11.11.) 14 308 (11.11.) 5 

311 (12.11.) 2 313 (12.11.) 5 310 (12.11.) 5 313 (12.11.) 2 308 (12.11.) 5 309 (12.11.) 5 

312 (13.11.) 7 314 (13.11.) 11 311 (13.11.) 5 314 (13.11.) 6 309 (13.11.) 2 310 (13.11.) 13 

313 (14.11.) 12 315 (14.11.) 4 312 (14.11.) 8 315 (14.11.) 3 310 (14.11.) 6 311 (14.11.) 5 

314 (15.11.) 13 316 (15.11.) 4 313 (15.11.) 2 316 (15.11.) 3 311 (15.11.) 7 312 (15.11.) 7 

315 (16.11.) 8 317 (16.11.) 7 314 (16.11.) 5 317 (16.11.) 6 312 (16.11.) 12 313 (16.11.) 5 

316 (17.11.) 12 318 (17.11.) 5 315 (17.11.) 5 318 (17.11.) 14 313 (17.11.) 9 314 (17.11.) 6 

317 (18.11.) 2 319 (18.11.) 7 316 (18.11.) 13 319 (18.11.) 7 314 (18.11.) 10 315 (18.11.) 0 

318 (19.11.) 6 320 (19.11.) 5 317 (19.11.) 7 320 (19.11.) 8 315 (19.11.) 13 316 (19.11.) 10 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 186

319 (20.11.) 7 321 (20.11.) 12 318 (20.11.) 9 321 (20.11.) 10 316 (20.11.) 7 317 (20.11.) 3 

320 (21.11.) 6 322 (21.11.) 6 319 (21.11.) 4 322 (21.11.) 2 317 (21.11.) 7 318 (21.11.) 7 

321 (22.11.) 9 323 (22.11.) 3 320 (22.11.) 1 323 (22.11.) 6 318 (22.11.) 4 319 (22.11.) 14 

322 (23.11.) 7 324 (23.11.) 2 321 (23.11.) 4 324 (23.11.) 5 319 (23.11.) 8 320 (23.11.) 8 

323 (24.11.) 4 325 (24.11.) 8 322 (24.11.) 3 325 (24.11.) 4 320 (24.11.) 9 321 (24.11.) 4 

324 (25.11.) 1 326 (25.11.) 8 323 (25.11.) 5 326 (25.11.) 9 321 (25.11.) 11 322 (25.11.) 1 

325 (26.11.) 8 327 (26.11.) 5 324 (26.11.) 15 327 (26.11.) 8 322 (26.11.) 7 323 (26.11.) 4 

326 (27.11.) 6 328 (27.11.) 12 325 (27.11.) 4 328 (27.11.) 5 323 (27.11.) 2 324 (27.11.) 14 

327 (28.11.) 5 329 (28.11.) 10 326 (28.11.) 5 329 (28.11.) 3 324 (28.11.) 9 325 (28.11.) 10 

328 (29.11.) 7 330 (29.11.) 11 327 (29.11.) 3 330 (29.11.) 6 325 (29.11.) 5 326 (29.11.) 11 

329 (30.11.) 8 331 (30.11.) 3 328 (30.11.) 3 331 (30.11.) 12 326 (30.11.) 11 327 (30.11.) 13 

                  

декември  декември  декември  декември  декември  декември  
330 (01.12.) 6 332 (01.12.) 8 329 (01.12.) 7 332 (01.12.) 7 327 (01.12.) 7 328 (01.12.) 9 

331 (02.12.) 4 333 (02.12.) 6 330 (02.12.) 6 333 (02.12.) 8 328 (02.12.) 14 329 (02.12.) 5 

332 (03.12.) 4 334 (03.12.) 4 331 (03.12.) 7 334 (03.12.) 3 329 (03.12.) 10 330 (03.12.) 7 

333 (04.12.) 5 335 (04.12.) 7 332 (04.12.) 9 335 (04.12.) 8 330 (04.12.) 5 331 (04.12.) 5 

334 (05.12.) 10 336 (05.12.) 7 333 (05.12.) 5 336 (05.12.) 4 331 (05.12.) 12 332 (05.12.) 9 

335 (06.12.) 7 337 (06.12.) 7 334 (06.12.) 2 337 (06.12.) 5 332 (06.12.) 15 333 (06.12.) 6 

336 (07.12.) 10 338 (07.12.) 3 335 (07.12.) 7 338 (07.12.) 1 333 (07.12.) 8 334 (07.12.) 8 

337 (08.12.) 9 339 (08.12.) 8 336 (08.12.) 11 339 (08.12.) 5 334 (08.12.) 11 335 (08.12.) 8 

338 (09.12.) 7 340 (09.12.) 12 337 (09.12.) 7 340 (09.12.) 4 335 (09.12.) 11 336 (09.12.) 2 

339 (10.12.) 6 341 (10.12.) 10 338 (10.12.) 12 341 (10.12.) 9 336 (10.12.) 6 337 (10.12.) 8 

340 (11.12.) 11 342 (11.12.) 7 339 (11.12.) 7 342 (11.12.) 5 337 (11.12.) 0 338 (11.12.) 7 

341 (12.12.) 5 343 (12.12.) 7 340 (12.12.) 7 343 (12.12.) 7 338 (12.12.) 11 339 (12.12.) 8 

342 (13.12.) 8 344 (13.12.) 7 341 (13.12.) 7 344 (13.12.) 7 339 (13.12.) 15 340 (13.12.) 5 

343 (14.12.) 3 345 (14.12.) 6 342 (14.12.) 6 345 (14.12.) 5 340 (14.12.) 17 341 (14.12.) 9 

344 (15.12.) 6 346 (15.12.) 5 343 (15.12.) 8 346 (15.12.) 2 341 (15.12.) 9 342 (15.12.) 6 

345 (16.12.) 5 347 (16.12.) 3 344 (16.12.) 4 347 (16.12.) 5 342 (16.12.) 5 343 (16.12.) 3 

346 (17.12.) 1 348 (17.12.) 10 345 (17.12.) 13 348 (17.12.) 6 343 (17.12.) 5 344 (17.12.) 3 

347 (18.12.) 8 349 (18.12.) 9 346 (18.12.) 13 349 (18.12.) 7 344 (18.12.) 2 345 (18.12.) 8 

348 (19.12.) 4 350 (19.12.) 5 347 (19.12.) 5 350 (19.12.) 2 345 (19.12.) 12 346 (19.12.) 6 

349 (20.12.) 8 351 (20.12.) 6 348 (20.12.) 4 351 (20.12.) 8 346 (20.12.) 6 347 (20.12.) 5 

350 (21.12.) 8 352 (21.12.) 5 349 (21.12.) 4 352 (21.12.) 3 347 (21.12.) 9 348 (21.12.) 5 

351 (22.12.) 7 353 (22.12.) 2 350 (22.12.) 7 353 (22.12.) 6 348 (22.12.) 8 349 (22.12.) 4 

352 (23.12.) 3 354 (23.12.) 8 351 (23.12.) 6 354 (23.12.) 8 349 (23.12.) 5 350 (27.12.) 5 

353 (24.12.) 3 355 (24.12.) 3 352 (24.12.) 4 355 (24.12.) 4 350 (24.12.) 2 351 (28.12.) 6 

354 (27.12.) 5 356 (27.12.) 7 353 (28.12.) 5 356 (27.12.) 4 351 (27.12.) 7 352 (29.12.) 3 

355 (28.12.) 4 357 (28.12.) 7 354 (29.12.) 10 357 (28.12.) 4 352 (28.12.) 6    

356 (29.12.) 7 358 (29.12.) 4 355 (30.12.) 1 358 (29.12.) 2 353 (29.12.) 5    

357 (30.12.) 2 359 (30.12.) 2 356 (31.12.) 3 359 (30.12.) 3 354 (30.12.) 8    

358 (31.12.) 5 360 (31.12.) 4    360 (31.12.) 10 355 (31.12.) 5    
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При в. „Труд” наблюдаваме следната картина. 
Средноаритметичната стойност през януари 2007 г. е 15 статии на ден. (За 

по-подробна информация виж Таблица 1). През същия период за 2008 г. средно-
аритметичната стойност е 6 материала на ден, а за 2009 г. – 8. Данните потвържда-
ват еуфорията и засиления интерес на журналистите (респективно на читателите) 
към приемането на страната в ЕС. 

През февруари 2007 г. средната стойност е 11 публикации на ден, за 2008 – 7, 
а за 2009 г. – 6. За март 2007 г. средната стойност е 12 публикации на ден, за 2008 – 
6, а за 2009 г. – 7. През април месец данните за трите години са приблизително ед-
накви, с малки изключения в средата на периода през 2007 г. – отчита се леко пови-
шение. Подобна е картината за май, юни. През юли и август 2007 г. – 2008 г. са по-
високи честотите на публикуване спрямо 2009г. От септември до декември стойнос-
тите за трите години се уеднаквяват. 

За разлика от предходния период на изследване, от 2010 г. до 2012 г. тенден-
цията е към уеднаквяване на данните. През януари 2010 г. средната стойност е  
7 публикации на ден, 2011 г. – 5, 2012 г. – 7. През февруари, април, май, юни, юли, 
август положението е същото. През март, септември и декември даже имаме леко 
увеличение за 2011 г. спрямо 2010 г. – факт, който до сега не се е наблюдавал при  
в. „Труд”. За октомври резултатите са следните: 2010 г. има средно 5 публикации на 
ден, 2011 г. – 7, 2012 г. – 8. Отново наблюдаваме противоположна на предходните 
случаи тенденция – с течение на годините относителният дял на публикациите, пос-
ветени на ЕС нараства, а не намалява. Изследването на този тригодишен период 
препотвърждава тази нова посока на количествено развитие. Ноември 2010 г. пред-
лага средно 6 публикации на ден, 2011 г. – 7, 2012 г. – 8. 

 
 

Литература: 
 
[1]. В. „Труд” от нач. на януари 2007 г. до кр. декември 2012 г. 
[2]. Манева, М. „Изследване по ключови теми. Тема „Европейски съюз”. Количест-

вен и социолингвистичен анализ на темата Европейски съюз на страниците на 
българските вестници”. В.: Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспек-
ти на езика на вестниците с България. Бургас, 2013. Фонд „Научни изследвания” - 
МОН.с. 716-733. 

[3]. Петев, Т. Теории за масовата комуникация. С., 2004. СУ „Св. Кл. Охридски”, 
ФЖМК. 

[4]. Попова, Снежана. (1997). Радиокомуникация. С.: ФЖМК на СУ „Св. Климент 
Охридски”.с.9-25 

[5]. Тодорова, Т. Информационната грамотност – модели за обучение и добри прак-
тики. С. 2012. 

[6]. Фукуяма, Франсис (1997). Доверие. Новите основи на световния просперитет. 
С.: Рива. 

[7]. Христозова, Г. и др. Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на 
езика на вестниците с България. Бургас, 2013. Фонд „Научни изследвания” –
МОН. 

 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 188

 
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТРУД И ПРОФЕСИОНАЛНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В БЪЛГАРИЯ – 
АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ 

гл. ас. д-р Генчо Вълчев 
Бургаски свободен университет 

 
OPPORTUNITIES FOR WORK AND PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT TO PEOPLE WITH DISABILITIES – CURRENT 
STATE AND PERSPECTIVES 

 

Gencho V. Valchev, PhD 
Burgas Free University 

 
Abstract:  This article has a theoretical and research character. Apart from access to 
quality education people with disabilities should have the opportunity to get a job in the 
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„Трудовата заетост на хората с увреждания е национален приоритет, кой-
то изисква постоянно политическо и обществено внимание, както и максимална 
степен на координация на политиките, отнасящи се до нея. Реализацията на паза-
ра на труда на тази уязвима група е един от основните инструменти за интегри-
ране на хората с увреждания във всички области на обществения живот.” С тази 
категорична декларация започва най-актуалният документ-програма, визиращ тру-
довата реализация на хората с увреждания, наречен „ДЪЛГОСРОЧНА СТРАТЕГИЯ 
ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 2011 – 2020 г.” 

Освен достъп до качествено образование хората с увреждания трябва да по-
лучат и възможност за трудова реализация в рамките на свободния пазар на работ-
на ръка. Това е един от най-важните фактори за тяхната интеграция и самостоятелност. 

Актуално състояние на трудовата заетост на хората с увреждания 
По данни на НОИ и НСИ хората с увреждания в работоспособна възраст в 

България са около 200 000 човека, като от тях около 10% са заети в различни сфери 
на обществения живот. По данни на Агенцията по заетост /АЗ/ през 2010 г. актив-
но са търсили работа 13 525 човека с увреждания, което представлява 4% от общия 
брой на регистрираните безработни лица. През същата година по мерките,  разпи-
сани в Закона за насърчаване на заетостта и Националната програма за обучение 
и заетост на хора с трайни увреждания, АЗ е осигурила работа на 4 807 лица от 
целевата група. За 2009 г. по програмите за трудова заетост, регламентирани в  
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Закона за интеграция на хората с увреждания, Агенцията за хората с увреждания е 
осигурила подкрепа за запазване на работните места на 1743 хора с трайни уврежда-
ния, от които на 1683 лица в специализирани предприятия и кооперации...(www.nsi.bg) 

Но извън тези статистики в България все още няма точна информация колко 
са хората с увреждания в страната. Същото важи и за проблемите им и доколко са 
решени. В никакъв случай те не засягат само улеснения им достъп до обществените 
места, както и до работното място. Тук влизат както проблемите с трудовата им 
реализация, така и пълното им интегриране в обществото. Известен факт е, че много 
голяма част от тези хора не могат да си намерят работа и финансовите им затрудне-
ния са сериозни. Пълна картина на живота им ще даде Eдинната информационна 
система за хора с увреждания, която се подготвя и трябва да заработи от октомври 
2012 година. Финансирането е от Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”. Системата е база за изработване на адекватни политики, насочени към та-
зи част от обществото. 

Въпреки създадените законодателни условия голяма част от хората с увреж-
дания са лишени от добра трудова реализация. Професионалната рехабилитация на 
много хора с увреждания се извършва в специализирани предприятия и кооперации. 
Опитът досега показва, че това не води до подобряване на тяхната професионална 
подготовка и трудова реализация. 

В страната съществуват 91 специализирани предприятия за хора с уврежда-
ния, в които работят 14 573 души. Пазарният дял на тези предприятия, както и на 
кооперациите за хора с увреждания, продължава да се свива, поради което се закри-
ват и значителен брой работни места за хора с увреждания. Освен няколкото спе-
циализирани фирми за хора със слухови и зрителни увреждания, специализираните 
предприятия приемат главно хора, които по медицински критерии са били опреде-
лени като негодни да работят на досегашното си работно място в условията на сво-
бодна пазарна конкуренция. В тези предприятия работят предимно хора с хронични 
заболявания, за които общуването със средата не е проблем и съвсем незначителен 
брой хора с увреждания. Специализираните предприятия ползват данъчни облекче-
ния и преки държавни субсидии.(АХУ,2011) 

Актуална нормативна рамка 
Трудовата реализация на хората с увреждания у нас основно се регламентира 

от два нормативни документа: Закона за насърчаване на заетостта и Закона за 
интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ ). Съществуват и други нормативни 
документи, които в различна степен имат отношение към професионалната подго-
товка и трудовата реализация на хората с увреждания. 

В Кодекса на труда е предвидено работодателите, които имат повече от 50 
работници и служители трябва да определят ежегодно работни места, подходящи за 
хора с намалена работоспособност в размер на 4 - 10 % от общия състав. Практика-
та обаче показва, че работодателите не изпълняват тази разпоредба (по данни на Из-
пълнителна агенция „Главна инспекция по труда” само през 2007 г. са констатирани 
244 нарушения, свързани с неизпълнение на разпоредбата на чл. 315 от Кодекса на 
труда.(www.nsi.bg) 

Законът за интеграция на хората с увреждания, в раздела „Трудова 
заетост”, урежда правото на труд на хората с увреждания в интегрирана работна 
среда, както и правата и задълженията на работодателите. Създадени са условия в 
трите форми на заетост: в обичайна среда, в специализирани предприятия и коопе-
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рации на хора с увреждания, в развитие на собствен бизнес. Министерският съвет 
ежегодно определя списък на стоки и услуги, чието производство се възлага на спе-
циализираните предприятия и кооперации. На тях ежегодно се отпускат субсидии 
по защитени проекти и програми. Субсидират се и 30 % от дължимите  осигурител-
ни вноски. Законът за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) създава условия 
за ползване на правата от хората с увреждания за самоопределяне и пълноценно 
участие в живота на страната и в реалностите на пазарната икономика. Гарантира се 
създаването на такава среда, в която хората с увреждания са възможно най-незави-
сими, като в същото време се запазват правата им на социална защита, адекватни 
социални услуги, интегрирано образование и обучение, подходяща работна среда, 
достъпна жизнена и архитектурна среда, възможности за културни и спортни изяви 
и т.н. По отношение трудовата заетост на хората от тази уязвима група законът дава 
възможност работодателите от обичайна и специализирана работна среда да бъдат 
стимулирани, ако им осигурят работни места – възстановяват се от държавния бюд-
жет съответно 30/50 на сто от осигурителните вноски, които са за сметка на работо-
дателя, осигуряват се финансови средства за адаптиране на работно място, оборуд-
ване на работно място, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
и др. Законът дава възможност на хората с предприемачески дух да стартират само-
стоятелен бизнес, като им осигурява определен финансов ресурс. 

Друг много важен закон, който гарантира равен достъп на хората с уврежда-
ния до свободния пазар на труда, е Закон за защита от дискриминация. Той уреж-
да защитата срещу всички форми на дискриминация и съдейства за нейното предот-
вратяване, а целта му е да осигури на всяко лице правото на равенство пред закона, 
равенство в третирането и във възможностите за участие в обществения живот и 
ефективна защита срещу дискриминацията. В закона се дефинират пряката и не-
пряка дискриминация, преследването (виктимизация), подбуждането към дискрими-
нация, тормоза, сексуалния тормоз и расовата сегрегация. Предвидени са редица из-
ключения, при които различното третиране на лица не се счита за дискриминация. 
Не се считат за дискриминация и специалните мерки в полза на лица или групи, с 
цел изравняване на възможностите им, докато тези мерки са необходими. 

Съгласно Закона за държавния служител, при заемане на държавна служба 
не се допускат дискриминация, привилегии или ограничения, основани на наличие 
на увреждане. В чл. 9а са определени квоти за определяне на длъжности за хора с 
трайни увреждания – най-малко две на сто от общия брой на длъжностите за 
заемане по служебно правоотношение в администрация с обща численост на персо-
нала над 50 души или една длъжност за заемане по служебно правоотношение в 
администрация с обща численост на персонала от 26 до 50 души. Заемането на 
длъжностите се извършва след провеждане на конкурс, в който участват само хора с 
трайни увреждания. 

Законът за корпоративното подоходно облагане предвижда цялостно пре- 
отстъпване на корпоративния данък на юридическите лица със статут на специали-
зирани предприятия, кооперации и обособени производствени единици, членуващи 
в национално представените организации на хора с увреждания и организации за 
хора с увреждания. Преотстъпените средства се използват за рехабилитация и соци-
ална интеграция на хората с увреждания. 
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Хората с трайни увреждания, които получават доходи от трудова дейност, 
ползват данъчни облекчения при условия и по ред, определени в Закона за данъци-
те върху доходите на физическите лица. Съгласно разпоредбите на този закон 
сумата от годишните данъчни основи за лица с 50 и с над 50 на сто намалена рабо-
тоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се нама-
лява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността 
и за годината на изтичане срока на валидност на решението, а месечната данъчна 
основа се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспо-
собността и за месеца на изтичане срока на валидност на експертното решение, из-
дадено от органите на медицинската експертиза. 

Агенцията по заетостта реализира програми и насърчителни мерки за зае-
тост и обучение по реда на Закона за насърчаване на заетостта, насочени към оси-
гуряване на заетост и повишаване на квалификацията на хората с трайни уврежда-
ния, както и към осигуряване на грижи в семейна среда на хора с трайни уврежда-
ния и тежко болни самотни хора. 

Агенцията за хората с увреждания предоставя безвъзмездно финансиране 
на проекти за разкриване на собствен бизнес или подпомагане развитието на вече 
съществуващ бизнес на  хора с 50 и над 50% трайно намалена работоспособност. За 
финансиране могат да кандидатстват както собственици на фирми, така и физичес-
ки лица с трайни увреждания. 

 
От направения обзор на нормативната рамка и вземайки под внимание дан-

ните за трудовата заетост, формулирам някои изводи и констатации и въпроси: 
 Българското законодателство е в голяма степен синхронизирано с евро-
пейското; 

 Налични са стимулиращи икономически и правно регулиращи механизми; 
 Възниква съмнение за адекватността на нормативната база(изглеждаща 
съвършена) по отношение на икономическите реалности; 

 Доколко инициативите на държавата са адекватни на ценностните нагласи 
на обществото; 

 Готов ли е българският работодател, от една страна и хората с уврежда-
ния, от друга страна за промяна в нагласите и поведението. 

 
Съдейки по актуалната функционална адекватност на правно нормативния и 

административния капацитет, проблемът с трудовата реализация на хората с увреж-
дания не би трябвало да съществува или да е в минимални граници. Фактите обаче, 
както видяхме от изложените в т.3.1. данни, са тревожни. 

Вероятно това е един от главните фактори за създаването на „Дългосрочна 
стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.”, приета с Протокол  
№ 25.2 на Министерския съвет от 29.06.2011 г. Стратегия определя визията на пра-
вителството в областта на трудовата реализация на хората с увреждания и очертава 
конкретни мерки, които е необходимо да се осъществят, за да се осигурят условия 
за достоен живот на хората с увреждания, основан на труд.  

С Решение на Министерския съвет № 104 от 2 февруари 2012 година е приет 
и  План за действие за периода 2012 – 2013 г. по изпълнение на Дългосрочната стра-
тегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 г. 
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Стратегията се приема в изпълнение на Програмата на правителството на 
европейското развитие и се основава на принципите за равнопоставеност, залегнали 
в  препоръките на Съвета на Европа, добрите практики на държавите членки на ЕС, 
принципите в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Стандарт-
ните правила на ООН за равнопоставеност и равни възможности за хората с увреж-
дания.   

Основната цел, която Стратегията си поставя е осигуряването на условия за 
ефективно упражняване на правото на свободен избор на трудова реализация на 
хората с увреждания в трудоспособна възраст и подобряване качеството им на жи-
вот като условие за свободно и пълноценно включване в обществения живот на 
страната. Дейностите и мерките, които Стратегията предвижда за изпълнение на це-
лите са групирани в няколко оперативни модула, съобразно аспектите на интервен-
ция (Дългосрочна стратегия,2011): 

1)  Осигуряване на подходящи форми за квалификация и преквалификация. 
Достъпът до трудовия пазар до голяма степен зависи от квалификацията, по-

лучена чрез професионално обучение. Самото професионално обучение може да за-
почне единствено след придобиването на образователен минимум. Това означава, 
че за да могат хората с увреждания да участват по-активно на трудовия пазар, е 
необходимо на първо място, да им бъде осигурен по-голям достъп до системата на 
образованието. 

Агенцията по заетостта красноречиво подкрепят тази констатация, а именно: 
- Хората с увреждания са с нисък образователен ценз – по данни на АЗ 52,5% 

от активно търсещите работа безработни лица с увреждания през 2009 г. са с основ-
но и по-ниско образование. През последните десетина години не се наблюдава тен-
денция за намаляване на този процент; 

- Хората с увреждания страдат от липса на професионална квалификация – за 
2009 г. АЗ отчита, че 57,9% от търсещите работа лица с трайни увреждания не при-
тежават професионална квалификация; 

2) Осигуряване на подходящи форми за заетост. 
Изпълнението на стратегическата и оперативните цели на стратегията може 

да се постигне като се въведат три форми на заетост за хората с увреждания: защи-
тена; подкрепена; самостоятелна стопанска дейност на хора с увреждания. 

3) Осигуряване на достъпна среда. 
Трудовата заетост на хората с увреждания е тясно свързана с наличието на 

достъпна среда в нейното цялостно многообразие. Осигуряването на такава среда 
продължава да бъде един от най-тежките проблеми, който понастоящем не намира 
адекватно решение. Този проблем съществува в различна степен и в останалите 
страни членки, тъй като разрешаването му зависи от много и различни по своя ха-
рактер (държавни и местни) структури. Тази мярка включва: преодоляване на архи-
тектурните бариери; достъпен транспорт; достъпна информационна и комуника-
ционна среда. 

4) Осигуряване на трудово посредничество 
Целта на специализираното трудовото посредничество е да се организира по- 

активното включване на хора с увреждания в мотивационни курсове и групова 
психологическа подготовка. Да се оценят възможностите за извършване на опреде-
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лени дейности от хората с увреждания, както и техните компетентности с оглед 
последваща професионална квалификация и професионално ориентиране. 

5) Осигуряване на помощни средства, приспособления и съоръжения и 
медицински изделия 

Целта на такива изделия е да дадат възможност на човекът с увреждане да 
изпълнява своите трудови ангажименти по-ефективно, с по-високо ниво на качество 
и в резултат на това да се повишават и доходите му от положения труд. 

6) Осигуряване на адекватна нормативна среда 
Мащабните цели, които стратегията си поставя, са обезпечени с необходимия 

административен капацитет, като са дефинирани функциите и задачите на институ-
ционалните субекти изпълнители на държавната политика за заетостта и социалната 
интеграция на хората с увреждания. 

Дългосрочната стратегия 2011-2020 г. е най-значимия и мащабен план, про-
ектиращ в структурни детайли процеса на трудова интеграция на хората с уврежда-
ния. Положителните и страни са, че тя обобщава досегашния опит, като залага на 
социалния модел, без обаче да изпада в краен нихилизъм, като неглижира постиже-
нията на медицинския подход. Стратегията предлага един добър модел, балансиран 
и амбициозен едновременно, съобразен със спецификата и многообразието на проб-
лема и синхронизиран с европейските и световни тенденции. Слабост, според мен е, 
че не се отчитат в достатъчна степен нивото на зрелост на българското общество 
(включително хората с увреждания), социалните и икономически реалности. 
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МОДЕЛИРАНЕ НА ПРОЦЕСA НА СЪЗДАВАНЕ  

НА ОНТОЛОГИИ 
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Abstract: A theoretical generalized net (GN) model is proposed that descries process of 
ontology’s developement. The model is universal and independent of problem’s area.  It 
represents the process of antoloy’s development, based on life-cycle methodology. An 
example taken into consideration is the METHONTOLOGY approach, using Gruber 
principles.  
 

Key words: Generalized nets, Ontology, Concept Dictionary, Concept Classification 
Trees, Binary Relations Diagrams, Intelligent database system. 

 
 

1. Методология за създаване на онтологии 
Онтологиите днес са изключително важни при изграждането на семантичната 

глобална мрежа (семантичен уеб), която има за цел да направи възможно открива-
нето на ресурси по смисловото им съдържание, а не просто чрез търсене по ключо-
ви думи. Това се реализира чрез добавяне на семантична информация към мрежови-
те ресурси, наричана семантична анотация (semantic markup). За да бъде разбираема 
за хората и машините тази семантична информация трябва да бъде описана чрез 
общоприети концептуализации. За тази цел се използват онтологиите [8]. Факт е, че 
онтологиите могат да реферират други онтологии. Това в крайна сметка ще доведе 
до създаването на малко на брой независими от конкретната област (общи) онтоло-
гии и много на брой конкретни онтологии, които описват конкретните понятия и 
релации на дадена предметна област1. 

В момента на практика липсват утвърдени общи и верифицирани методо-
логии, които да определят какви „процедури” трябва да се изпълнят в процеса на 
създаването на една онтология. Понастоящем съществуват само няколко предмет-
но-независими методологии, ориентирани към построяването на онтологии. Тези 
методологии се основават на следните принципи на проектирането и реализацията 
на онтологии, предложени от Грубер [3]: 

- Яснота (Clarity) – онтологията трябва ефективно да предава смисъла на 
въведените термини. Определенията трябва да бъдат обективни, като се използва 
ясен и фиксиран формализъм, Добре е определенията да се задават под формата на 
логически аксиоми. 

- Съгласуваност  (Coherence)  – въведените определения трябва да са логи-
чески непротиворечиви, а всички твърдения, които се извеждат в онтологията, не 
трябва да противоречат на аксиомите. 

                                                            

1 Изследването е свързано с работата по проект Д12/21.02.2013, финансиран от фонд „Научни 
изследвания” при Бургаски свободен университет; 
 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 198

- Разширяемост (Extendibility) – онтологията трябва да бъде проектирана та-
ка, че да осигурява използването на разделяеми речници на термините, допускащи 
възможност за монотонно разширяване или специализация. 

- Минимално влияние на кодирането (Minimal encoding bias) – концеп-
туализацията, стояща в основата на създаваната онтология, трябва да бъде специфи-
цирана на нивото на представянето, а не на нивото на символното кодиране. Този 
принцип е свързан с обстоятелството, че агентите, които поделят онтологията, мо-
гат да бъдат реализирани в различни системи за представяне на знания. 

- Минимална онтологична обвързаност (Minimalontological commitment) – 
онтологията трябва да съдържа само най-съществените предположения за модели-
рания свят, за да оставя свобода за разширяване и специализация. Целта на създава-
не и използване на онтологии се състои основно в това да „говорят” за предметната 
област (за разлика от базите от знания, които съдържат знания, необходими за ре-
шаване на задачи или отговори на въпроси).  

Тук ще обсъдим методологията и „жизнения цикъл” на създаването на онто-
логии, използвайки като пример подхода METHONTOLOGY, при който са реализи-
рани принципите на Грубер и също така е разработено подходящо програмно 
обкръжение за спецификация на онтологии, наречено ODE (Ontology Design 
Environment) [4]. В рамките на този подход са обособени следните процедури  
(етапи)  от  „жизнения  цикъл” на създаването на една онтология: управление на про-
екта, същинска разработка и поддръжка на разработката. 

1.1. Процедурите по управлението на проекта включват: планиране, контрол и 
гаранция на качеството.  

- Планирането определя какви задачи трябва да бъдат изпълнени, как ще се 
организират, какви ресурси ще са необходими за тяхното изпълнение.  

- Контролът гарантира, че планираните задачи са изпълнени именно така, 
както се е предполагало.  

- Гаранцията на качеството е необходима, за да се получи увереност, че 
компонентите и продуктът като цяло са на необходимото равнище. 

1.2. Същинската разработка включва спецификация, концептуализация,  
формализация  и  реализация.  

- Спецификацията определя целите на създаването на онтологията, нейните 
потенциални приложения и потребители.    

- Концептуализацията осигурява структурирането на предметните знания 
под формата на значим експлицитен модел.  

- Формализацията трансформира концептуалния модел във формален или  
„изчислителен”.   

- При процеса  на реализацията изчислителният модел се програмира (кодира) 
на съответния език за представяне на знания. 

1.3. Процедурите по поддръжката включват действия, които се изпълняват 
едновременно с разработката и без които онтологията не може да бъде построена. 
Тук се включват процедури по придобиване на знания, оценка, интеграция, доку-
ментиране и управление на конфигурациите.  

- Придобиването на знания представлява акумулиране на знания от дадена 
предметна област.  

- Оценката е констриуране на технически решения с цел оценяване на онто-
логията, съответното програмно осигуряване и документацията в процеса 
на изпълнението на всяка от фазите. 
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- Интеграцията е необходима, когато се изгражда нова онтология с използ-
ване на вече съществуващи такива.  

- Документирането дава детайлна, понятна и изчерпателна информация за 
всяка фаза и за продукта като цяло.   

- Управлението на конфигурациите е необходимо за архивирането на всички 
версии на документацията, програмното осигуряване и кода на онтология-
та, а също и за целите на контрола на измененията. 

 
2. Модел на процесa на създаване на онтологии, следвайки методо-

логията на „жизнения цикъл” 
Методологията специфицира основните съставни части на онтологиите: по-

нятия (концепти), релации, фунцкии, аксиоми, екземпляри, нефункционални 
свойства, импортирани онтологии и др. Основните елементи на всяка онтология са: 
понятия, екземпляри, релации и аксиоми: 

- понятията се дефинират чрез: име, връзка с други понятия в йерархията от 
понятия и дефиниции на атрибути на понятието, като се разрешава насле-
дяване на дефинициите на наследените атрибути; 

- дефиницията на екземпляр се задава чрез име на екземпляра, името на поня-
тието, към което принадлежи този екземляр и описание на стойностите, 
които са свързани с атрибитите на екземпляра; 

- релацията описва връзката между множеството от зададени параметри. 
Позволява се дефиниране на релации с произволен брой параметри, като за 
всеки параметър се указва типа му. Парамертите на релацията са строго 
подредени.  

- аксиомите дефинират логически изрази, свързани с понярията. 
Създавайки една онтология трябва да бъде въведена информацията за всяко 

едно понятие и неговите атрибути, за всяка една релация и нейните параметри, за 
всеки един екземпляр и неговите стойности на атрибутите. Могат да бъдат дефини-
рани и логически изрази в аксиоми. 

 
Обобщено-мрежовият модел [1,2] на процесите на взаимодействие на отдел-

ните компоненти при изграждане на предметно-ориентирана онтология е предста-
вен на Фигура 1.  

 

Моделът, представящ методологията на изграждане напредметно-ориентира-
на онтология съдържа 5 прехода и 25 позиции. 

 
Преходът Z1 представя процеса на управление на проекта. През входните му 

позиции l1, l2 и l3 в мрежата постъпват ядра с начални характеристики съответно: 
„начални условия за планиране” в позиция l1, 

„индикатори за контрол на планираните задачи” в позиция l2, 
и „критерии за качество” в позиция l3. 
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Фигура 1. Обобщено-мрежови модел на процесите на изграждане  
на  предметно-ориентирана онтологи 
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Преходът Z1 има вида: 

Z1 = 〈{ l1, l2, l3, l5}, { l4, l5 }, r1, ∨(∧( l1, l2, l3), l5) 〉, 

5,54,55

3

2

1

54

1

wwl
truefalsel
truefalsel
truefalsel
ll

r = , 

 
w5,4 =„Изготвен е план за създаване на онтология”, 
w5,5 = ¬ w5,4. 

 

Ядрата, постъпващи в позиция l5 не получават нови характеристики, докато 
ядрата, постъпващи в позиция l4 получават характеристика: 

„План за създаване на онтология”. 
 

Преходът Z2 представя процеса на същинска разработка на проекта. В пози-
ция l6 през цялото време на работата на обобщеномрежовия модел стои α-ядро с 
характеристика: 

 
„Текущо състояние на същинската разработка на проекта”. 

 

Цялата информация постъпваща в позиция l6 ще се слива към текущата 
характеристика α-ядрото и ще се установява като текуща негова характеристика. В 
определени моменти от време това ядро ще генерира нови ядра, които ще постъпят 
в позиции l7, l8, l9 или l10. 

 
Преходът Z2 има вида: 

Z2 = 〈{ l4, l6, l11, l12, l13, l14, l15}, {l6, l7, l8, l9, l10, l11, l12, l13, l14 }, r2, ∨( l4, l6, l11, l12, l13, l14, l15 
)〉, 

falsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsetruel
wfalsefalsefalsefalsefalsefalsewfalsel
falsewfalsefalsefalsefalsewfalsefalsel
falsefalsewfalsefalsewfalsefalsefalsel
falsefalsefalsewwfalsefalsefalsefalsel
wwwwwwwwtruel
falsefalsefalsefalsefalsefalsefalsefalsetruel
lllllllll

r

15

14,147,1414

13,138,1313

12,129,1212

11,1110,1111

14,613,612,611,610,69,68,67,66

4

14131211109876

2 =
 

 
w6,7 =„Изготвена е спецификация на модела”, 
w6,8 =„Изготвен е експлотационен модел”, 
w6,9 =„Изготвен е изчислителен модел”, 
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w6,10 =„Изготвен е кодиран модел”, 
w11,10 =„Направена е реализация на модела”, 
w11,11 = ¬ w11,10, 
w12,9 =„Направена е формализация на модела”, 
w12,12 = ¬ w12,9, 
w13,8 =„Направена е концептуализация на модела”, 
w13,13 = ¬ w13,8, 
w14,7 =„Изготвена е спецификация с целите на онтологията, потенциални приложе-
ния и потребители”, 
w14,14 = ¬ w14,7. 

 

Ядрата, постъпващи в позиции l7, l8, l9 и l10 получават характеристики съот-
ветно: 

„Реализацията на онтологията” в позиция l7, 
„Формален модел на онтологията” в позиция l8, 

„Експлотационен модел на онтологията” в позиция l9, 
и „Спецификация на онтологията” в позиция l10. 

 

Ядрата, постъпващи и циклещи в позиции l11, l12, l13 и l14 имат характеристики: 

„Текущо състояние на реализацията на онтологията” в позиция l11, 
„Текущо състояние на реализация на формален модел на онтологията” 

в позиция l12, 
„Текущо състояние на реализацията на експлотационен модел на онтологията” 

в позиция l13, 
и „Текущо състояние на спецификацията на онтологията” в позиция l14. 

 

Преходът Z3 има вида: 

Z3 = 〈{ l7, l8, l9, l10, l20}, { l15, l16 }, r3, ∨( l7, l8, l9, l10, l20) 〉, 

16,2015,2020

16,1015,1010

16,915,99

16,815,88

16,715,77

1615

3

wwl
wwl
wwl
wwl
wwl
ll

r = , 

 
w7,15 = w8,15 = w9,15 = w10,15 = w20,15 =„Има информация относно същинската 
разработка”, 
w7,16 = w8,16 = w9,16 = w10,16 = w20,16 =„Има информация относно процедурите по под-
дръжка”. 

 

Ядрата, постъпващи в позиции l15 и l16 получават характеристики съответно: 
„Информация относно същинската разработка” в позиция l15, 

и „Информация относно процедурите по поддръжка” в позиция l16. 
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Преходът Z4 представя процедурите по поддръжка на проекта. През входните 
му позиции l17 и l18 в мрежата постъпват ядра с начални характеристики съответно: 

 

 „нови знания за предметната област” в позиция l17, 
и „критерии за оценка” в позиция l18. 

 

В позиция l19 през цялото време на работата на обобщеномрежовия модел 
стои β-ядро с характеристика: 

 
„Текущо състояние на поддръжката на проекта”. 

 

Цялата информация постъпваща в позиция l19 ще се слива към текущата 
характеристика β-ядрото и ще се установява като текуща негова характеристика. В 
определени моменти от време това ядро ще генерира нови ядра, които ще постъпят 
в позиции l20 или l21. 

 
Преходът Z4 има вида: 

Z4 = 〈{ l16, l17, l18, l19, l22, l23, l24}, { l19, l20, l21, l22, l23, l24}, r4, ∨(∧( l17, l18), l16, l19, l22, l23, l24) 〉, 

където 

24,2419,2424

23,2319,2323

22,2219,2222

24,1923,1922,1921,1920,1919

18

17

16

242322212019

4

wfalsefalsefalsefalsewl
falsewfalsefalsefalsewl
falsefalsewfalsefalsewl
wwwwwtruel
falsefalsefalsefalsefalsetruel
falsefalsefalsefalsefalsetruel
falsefalsefalsefalsefalsetruel
llllll

r = , 

 
w19,20 =„Има информация от процедурите по поддръжка”, 
w19,21 =„Необходимо е управление на конфигурациите”, 
w19,22 =„Необходима е интеграция на новата онтология”, 
w19,23 =„Необходимо е документиране на текущото състояние на създаването на 
онтологията”, 
w19,24 =„Необходимо е оценяване на текущото състояние на създаването на онтоло-
гията”, 
w22,19 =„Извършена е интеграция на онтологията”, 
w22,22 = ¬ w22,19, 
w23,19 =”Извършено е документиране на текущото състояние на създаването на 
онтологията”, 
w23,23 = ¬ w23,19, 
w24,19 =„Направена е оценка на текущото състояние на създаването на онтологията”, 
w24,24 = ¬ w24,19. 
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Ядрата, постъпващи в позиции l20 и l21 получават характеристики съответно: 
 

 „Информация, получена от процедурите по поддръжка” в позиция l20, 
и „Има информация за архива на документиране на онтологията” в позиция l21. 

 

Ядрата, постъпващи и циклещи в позиции l22, l23 и l24 имат характеристики: 
 „Текущо състояние на интеграцията на онтологията” в позиция l22, 

„Текущо състояние на документацията на онтологията” в позиция l23, 
и „Текущо състояние на конструираните технически решения за онагледяване на 

онтологията, програмно осигуряване и документация” в позиция l24. 
 

Преходът Z5 има вида: 

Z5 = 〈{ l21, l25}, { l25 }, r5, ∨( l21, l25) 〉, 

truel
truel
l

r

25

21

25

5 = , 

 

В позиция l25 през цялото време на работата на обобщеномрежовия модел 
стои γ-ядро с характеристика: 

 

„Архив на документацията на онтологията”. 
 

3. Приложения 
 

Създаденият обобщено-мрежови модел показва връзките, начина на взаимо-
действие и процесите при изграждане на една онтология. Моделът може да бъде 
детайлизиран чрез прилагане на йерархичен оператор H3, който заменя преход или 
позиция от мрежата с нова мрежа, описваща по-детайлно съответен процес. Такъв 
модел намира приложение при създаване, изследване и оптимизиране на специали-
зиран софтуер за работа с онтологии.  
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МОДЕЛИРАНЕ НА РЕДУКТОР С ПРОФИЛНО /ВЕРИЖНО/ - 

ЕПИЦИКЛОИДНО ЗАЦЕПВАНЕ 
 

доц. д-р Радостин Симеонов Долчинков 
Ясен Христов Ончев 

Мариана Атанасова Колева 

 
MODELING OF REDUCTION GEAR WITH A PROFILE  /CHAIN/ - 

EPYCYCLOID MESHING 
 

Assoc. Prof. Radostin Dolchinkov, PhD 
Yasen Hristov Onchev 

Mariana Atanasova Koleva 
 
 

Abstract:  In this paper one of the ways to model a gearbox with adjusted cyclo – gears is 
considered. A complete technical documentation in 2D and accurate three-dimensional 
copies of gearbox components with profile-epicycloid and chain-epicycloid gearing are 
made with the software package NX UNIGRAFIX. 
  
Key words:  epicycloid wheel, profiling wheel, modeling, chain wheel, simulation. 
 
 

Компютърните технологии позволиха инженерния труд да придобие нов 
облик. Сега инженерът е не само проектант, а и дизайнер на изделието (моделиер). 
CAD/CAM/CAE системите дадоха нови възможности за изготвяне на пълна тех-
ническа документация.[7] Това улеснява ежедневните проектни задачи чрез функ-
ции и възможности, които увеличават скоростта и точността при работа и пестят 
време. 

Внасянето на изменения в изделието моментално се отразява в технологич-
ния процес или технологичната карта, което позволява значително съкращаване на 
времето, необходимо за въвеждане на изменението в производството. 

В статията  се разглежда един от начините на моделиране детайли и възли на 
редуктор с коригирани цикло-предавки. В техническата литература [8,9] под кори-
гирани цикло-предавки се разбират предавки с вътрешно цевно-епициклоидно – 
фиг. 1.а, цевно-хипоциклоидно – фиг.1.б, профилно-епициклоидно – фиг. 2.а. и про-
филно-хипоциклоидно зацепване – фиг. 2.б., с разлика в броя на зъбите на двете 
колела единица. 
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                                      а)                                                 б) 
Фиг. 1. Коригирани а) – цевно-епициклоидна  
и   б) – цевно-хипоциклоидна зъбни предавки 

 
     

                             
  а)                                                   б) 

 

Фиг. 2. Коригирани а) – профилно-епициклоидна и    
б) – профилно-хипоциклоидна зъбни предавки 

 
Цевно-епициклоидната и цевно-хипоциклоидната зъбни предавки – фиг.1, са 

добре познати. Първата се състои от епициклоидно зъбно колело с външни зъби и 
цевно колело с вътрешни „зъби”, а втората се състои от хипоциклоидно зъбно ко-
лело с вътрешни зъби и цевно колело с външни „зъби”. Цевните колела от тези зъб-
ни предавки имат съставна конструкция. Систематиката на епициклоидните и хипо-
циклоидните предавки с вътрешно зацепване се допълва с групата зъбни предавки, 
получени на базата на цевните. При тези предавки профилът на зъба на епицикло-
идното, респ. на хипоциклоидното зъбно колело, се запазва, а цевното колело се 
замества с монолитно. Профилът на зъба на това колело се получава като външна 
или вътрешна обвиваща крива на последователните положения на профила на зъба 
на епициклоидното, респ. на хипоциклоидното зъбно колело, в равнината на цевно-
то при отъркалването на центроидите на относително движение от изходните цевни 
предавки. 

С помощта на  програмния  продукт NX UNIGRAFIX [10] е изготвена пълна 
техническа  документация в 2D и точни тримерни копия на детайлите на редуктор с 
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профилно-епициклоидно зацепване. Siemens NX е софтуерно решение за дизайн, 
проектиране, конструиране, инженеринг, техническа подготовка и производство на 
продукти, който помага на производствени компании да разработват, произвеждат и 
поддържат по-добри продукти, на по-ниска себестойност, по-бързо и по-ефективно. 
NX осигурява бързо, ефективно и гъвкаво 3D моделиране и създаване на документа-
ция за производство, мулти-дисциплинарна симулация, кинематика, мулти-физични 
приложения, цялостни решения за производството и CAM за механична обработка 
върху CNC машини.  

NX предлага пълна оперативна съвместимост със Solid Edge ST. Създават се  
гъвкави решения с CAD лицензии на Solid Edge, осигурява се подход към 3D дизай-
на за ускоряване на работата на конструктора до 100 пъти в сравнение с традицион-
ните техники. [10] 

Приоритет на NX Nastran е ефективното решаване на големи симулационни 
модели. Използването на цифрови симулации помага на развойните екипи да на-
малят много от текущите си разходи и произтичащия риск от представянето на нови 
продукти. Цифровите симулации CAE (Computer Aided Engineering), позволяват  
оценката на повече варианти на конструкциите, което намалява директните разходи 
свързани със скъпо струващи физически опитни образци и позволява по-бързи и по-
добре обосновани дизайнерски решения.  

В няколко последователни статии ще се разгледат моделиране  и симулация и 
на други видове изделия, като редуктор с цевно-циклоидно зацепване, фрикционни 
механични предавки, пространствени сферични предавки и др. В тези разработки 
ще се опитаме да намерим най-надеждния, точен и преди всичко бърз начин за кон-
струиране на детайли и възли и решаване на технически проблеми без да се изисква 
експертни знания и подготовка. 

 
Основа на разглежданото неконвенционално зацепване е цевно-епициклоид-

ното зацепване. [6] 
 

На фиг. 3. е показан детайл – ексцентричен вал, служещ за монтиране и пози-
циониране на двете епициклоидни зъбни колела на 180° едно спрямо друго. Валът 
се явява входящ за редуктора. 
 

 
 

Фиг. 3. Ексцентричен вал 

 
Центровата крива на цевките на цевното колело 2 в равнината на епициклоид-

ното колело 1 от цевно-епициклоидната предавка представлява скъсена епициклои-
да (фиг.2.а) с параметрични уравнения:  
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m z x z

ξ ϕ ϕ ϕ

η ϕ ϕ ϕ

= + − − +

= + − − +
         (1) 

 
където m , 1

ez  и x  са съответно модул, брой на зъбите и коефициент на корекция на 

епициклоидното колело, а параметърът ϕ  се изменя в интервала 10, ezπ⎡ ⎤
⎣ ⎦ . Профи-

лът на зъба на епициклоидното колело явяващ се еквидистантна крива на скъсената 
епициклоида , се описва с уравненията [5]: 
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           (2) 

 
където *

c cr mr=  е радиус на формообразуващата окръжност (равен на радиуса на 

цевката), а *
cr  се нарича коефициент на радиуса на формообразуващата окръж-

ност. 
 

 
 

Фиг. 4. Епициклоидно зъбно колело 
 

NX подрежда целия процес на разработка на инструменти – от конструира-
нето на детайла до разположението му в асемблираните интструменти и приспособ-
ления, през конструирането на инструментите и приспсобленията до тяхното вали-
диране. 
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Модулът за асемблиране в NX поддържа асемблиране на модели по методите 
“top-down” (отгоре-надолу) и “bottom-up” (отдолу-нагоре). Той осигурява инстру-
менти за бърза навигация в моделната йерархия, позволяващи директен достъп до 
всеки възел и детайл в контекста на асемблирания модел. Инструментите за управ-
ление на взаимоотношенията между компонентите позволяват създаването на пара-
метрични асемблирани модели, които следват и запазват проектния замисъл незави-
симо от настъпващите промени.   

С използването на навигатора на структурата и интелигентните средства за 
търсене в модела, прехода между отделните възли и компоненти става бързо и с 
директна визуална обратна връзка. Асемблирането на модели в NX поддържа и 
включването на стандартни параметрични компоненти от различни типове и с раз-
лични размери. 

 
На фиг. 5. е представен  монтаж на вече детайлираните и моделирани епицик-

лоидно колело и ексцентричен вал. Възможностите за коригиране и асоциативност-
та между детайлите и сборките са важен фактор за бързото и многовариантно кон-
струиране. 
 

 
 

Фиг. 5. Монтаж на епициклоидното колело към ексцентричния вал 
 

На  фиг. 6 е представен възела съставен от две епициклоидни зъбни колела  
монтирани върху ексцентричния вал (между ексцентричния вал и епициклоидните 
колела се монтират лагери). Колелата са позиционирани  на 1800. 

Гъвкавото  проектиране в отворената CAD среда се реализира чрез уникална 
High Definition 3D (HD3D) технология, допълвана от мощните инструменти на 
Subdivision Surfaces за моделиране на свободни форми. Синхронната технология ус-
корява процеса на проектиране и намалява разходите при вземането нa по-добри 
конструктивни решения и позволява интелигентно редактиране на външни CAD 
модели и възли, внесени от други системи – SolidWorks, Pro/ E и CATIA. Така  
могат лесно да се правят промени в собствени или внесени от вън файлове, без да е 
необходимо да се знаят как те са били построени.[10]  
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Фиг. 6. Монтаж и позициониране на двете епициклоидни зъбни колела  
 
 

 
 

Фиг. 7. Входящ и изходящ вал на редукторната кутия 
 

На фиг. 7. е изобразен левият поток на сглобяване. В него попадат ексцент-
ричният вал, двете епициклоидни зъбни колела, ляв корпус и изходящ вал. Десният 
поток обхваща детайлите: среден корпус-профилно зъбно колело с вътрешни зъби, 
десен корпус и капачка. 

Профилът на зъба на монолитно колело с вътрешни зъби, се получава като 
външна обвиваща крива на профила на зъба на епициклоидното колело в равнината 
на цевното колело, при отъркалване на центроидите на относително движение на 
изходната цевно-епициклоидна предавка.[8] Тази предавка в сравнение с цевно-
епициклоидната се характеризира с по-голяма технологичност, надеждност и но-
сеща способност.  
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Детайлът профилно зъбно колело на редуктора е показано на фиг.8. 
 

 
 

Фиг. 8. Профилно зъбно колело 
 
 

 
 

Фиг. 9. Зацепване на епициклоидно и  профилно колела 
 

 
На фиг. 9. ясно се вижда, че в  контакт се намират всички зъби на предавката, 

а 50% от тях участват в предаване на движението, което води до повишаване на 
якостните качества на предавката. 

Движението от епициклоидните колела към изходящия вал се предава пос-
редством палци, които са неподвижно установени към изходящия вал – фиг. 10. 
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Фиг. 10. Изходящ вал 
 
 

 
 

Фиг. 11. Сглобка между основните  елементи на редуктора 
 

Фиг. 11. изобразява основните елементи на редуктора в сглобено положение 
(ексцентричен вал, лагери, епициклоидни колела, профилно колело, палци и изхо-
дящ вал). 

Недостатък на предавките от фиг.1 е съставното цевно колело. За изработва-
нето му се изисква точна координатна обработка на отворите, прецизно изработване 
на цевите и трудно сглобяване на отделните елементи. За получаването му е необхо-
димо и различно машинно оборудване. Посочените недостатъци могат да се избег-
нат с друг вид циклоидни предавки – верижно-епициклоидна и верижно-хипоцик-
лоидна – фиг.12.[1] 
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                      а)                                                                       б) 
                                                            

Фиг. 12. Кинематични схеми на а) - верижно-епициклоидна 
 и б) - верижно-хипоциклоидни зъбни предавки  

 
Предавката от фиг.12.а/ се състои от две намиращи се на водилото Н епицик-

лоидни колела 1 с външни зъби, ексцентрично изместени на 180°  и зъбно колело с 
вътрешни зъби 2, представляващо ролкова верига. Разликата между вътрешните и 
външните зъби на двете колела от предавката е единица, а това определя и голямото 
предавателно отношение на предавката. Действителният профил на епициклоидно-
то колело с външни зъби е еквидистантна крива на скъсена епициклоида, а диаме-
търът на „цевката” е равен на диаметъра на ролката на веригата /dц = dp / –  
фиг. 13.б. [2,3] 

 

             
 

                                 а)                                                                  б) 
 

Фиг. 13. Цикло редуктори с а) – профилно-епициклоидно   
и  б) – верижно-епициклоидно зацепване 
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От  фиг.13. се вижда, че габаритите на редуктора не се променят. Промените 
които се правят са в средния корпус. Профилното колело се заменя с верига. Въз-
можностите на продукта позволяват създаването на варианти за закрепването на ве-
ригата. 

Зъбите на колелата и ролките на веригата се намират в непрекъснато зацеп-
ване, поради което „изскачане” на веригата не е възможно – фиг. 14.  
 

 
 

Фиг. 14. Верижно-епициклоидно зацепване  
 

Верижното колело заменя цевното колело с готова стандартна верига. Според 
големината на допустимата двигателна сила, предавана от веригата, изпълнението й 
се реализира като едноредна – фиг.15., двуредна и триредна. [4] 
 

 
 

Фиг. 15. Едноредна верига 
 

Големите възможности за идеализиране на геометрията позволяват бързото 
създаване на сложни математически модели, които позволяват дизайнерските ре-
шения да се вземат на базата на реална представа за производителността и качест-
вата на изделията. 

Разработени са симулационни модели на редукторите с профилно-епицикло-
идно и верижно-епициклоидно зацепване на които се наблюдава работата на отдел-
ните елементи, възли и самото зацепване, отчитат се кинематични и динамични 
характеристики и се сравнят с техническите изисквания на изделията. С помощта на 
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NX Motion Simulation се анализират скорости, ускорения, въртящи моменти, 
траектории и др.   

 
 

ИЗВОДИ: 
 

1. Конструирането и моделирането на редуктори с помощта на NX 
UNIGRAFIX дава възможност за съставяне на пълна техническа документация в 2D, 
онагледяване на елементите на редуктора с помощта на твърдоделното пространст-
вено моделиране, което води до отстраняване на конструктивни недостатъци. 

2. Изготвянето на електронни работни потоци, помага на инженерите без 
опит в областта на МКЕ да извършват цифрови симулации. Това гарантира, че 
потребителите ще получат реалистични резултати в началото на развойния процес, 
без да имат нужда от специализирани познания или помощ. 

3. Интегрираните мулти физичните FEA симулации плътно в процеса на раз-
работката, повишават драстично CAE производителността чрез интегриране на во-
дещите инструменти за геометрично моделиране с мощна нова технология за FEM 
моделиране, симулация, автоматизация на анализите и обвързаност с тестови резул-
тати при реални условия.[10]  
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Abstract:  Тhe mechanisms and machines used in renewable energy sources are еxamined 
in this paper. An overview of photovoltaics and their applicability as alternative energy 
sources is made. A systematics of mechanisms and machines used in renewable energy, 
according to various signs and criteria, is proposed. 
 
Key words: photovoltaic autonomous systems, inverters, trackers. 

 
 

В машините използвани във ВЕИ се осъществява работен процес, при който 
се преобразува  механичната енергия и нейното предаване. Предаването на меха=-
ничната енергия се осъществява чрез съвкупност от подвижно свързани тела, които 
образуват механизъм. В уредите движението на подвижните части на чувствителния 
елемент трябва да се преобразува и предаде на изпълнителното устройство. Това съ-
що се осъществява чрез някакъв механизъм, който служи за предаване и мащабно 
преобразуване на движението и силите.  

Механизмите във ВЕИ изпълняват следните задачи: 
-  предават механично преместване от източника на движение към местата и 
детайлите, където то се реализира; 

-  силите на източника на движение се предават и се преобразуват в сили и 
моменти в крайните пунктове за изпълнение на механични операции; 

-  извършват изменение на скоростите и преместванията; 
-  изпълняват функционално преобразуване на механичното движение, т.е. осъ-
ществяват преобразуване на движението на телата, извършващо се по един 
закон, в движение на друго тяло, извършващо се по друг зададен закон. 

Цел на преобразуване на движението може да бъде достигането на по-високи 
или по-малки скорости, увеличаване или намаляване на преместванията, получава-
нето на зададени траектории на движение на отделни елементи на механизма или 
зададени закони на изменение на преместванията във времето.  

Механизмите съставят кинематичната основа на машините и механичните 
уреди и затова те се явяват неотменна тяхна съставна част. Работоспособността на 
цялата машина или уред като цяло в значителна степен зависи от правилността на 
работа на техните механизми. 

Механизмите, образуващи механичната система, могат да се свързват: 
- последователно на принципа „изход – вход” или „изход – стойка”; 
- успоредно. 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 217

Входните звена на механизмите могат да се съединят с изходните звена на 
двигателите или с изходните звена на други механизми. В последния случай се об-
разуват нови механизми, имащи по-сложна структура. Такова последователно 
свързване на механизмите е на принципа „изход – вход”. 

При фотоволтаиците, съдържащи няколко изпълнителни устройства, движе-
нието на които трябва да бъде съгласувано във времето, се използва успоредно 
свързване на изпълнителните механизми. Следва да се има впредвид, че механиз-
мите, влизащи в състава на успоредно свързване, могат от своя страна, да представ-
ляват последователно свързни. Функционалната схема на механичната система на 
двуосов тракер за следене на слънцето, представлява многодвигателна машина, в 
която механизмите са свързани последователно на принципа „изход – стойка”. В то-
зи случай изходното звено на всеки предшестващ механизъм е свързано със стой-
ката на следващия.  

Във ВЕИ се използват разнообразни механизми, които могат да се класифци-
рат по конструктивни признаци, към следните групи:  

- лостови; 
- зъбни; 
- винтови. 
Може да бъде направена и функционална класификация, която се основава на 

функцията, която изпълнява механизмът, а именно: 
- механизми на двигатели и преобразуватели; 
- предавателни механизми; 
- изпълнителни механизми; 
- механизми за контрол, управление и регулиране; 
При фотоволтаичните системи за следене на слънцето, изпълнителните меха-

низми непосредствено въздействат на обекта (фотоволтаичният панел) и го пре-
местват пространствено.  

Механизми за управление, контрол и регулиране при ВЕИ представляват 
устройства следящи слънцето и контролиращи преместването на слънчевите панели  
Към тези механизми се отнасят и измерителните механизми за контрол на налягане-
то, интензитета на слънчеавата радиация и др. 

Друг признак по който може да се направи класификация на механизмите из-
ползвани във ВЕИ е според движението и разположението на неговите елементи в 
пространството: 

- пространствени; 
- равнинни; 
- сферични. 
Класификацията на механизмите според вида на преобразуване на движе-

нията е: 
-  въртеливо във въртеливо – редуктори, мултипликатори и съединители; 
-  въртеливо в постъпателно и обратно – зъбни рейки, полиспасти.   
Във ВЕИ се използват и понижаващи механизми, което позволява да се из-

ползват бързоходни, а оттам, малогабаритни и по-евтини електодвигатели при мал-
ки скорости на движение на изпълнителните органи на работните машини и уредите. 

При проектирането и изработването на конструкциите за фотоволтаични пар-
кове е необходимо да се обърне специално внимание на надеждността, устойчивост-
та и експлоатационната дълготрайност на системите, като се отчетат и въздействия-
та, възникващи по време на тяхната експлоатация. Някои от изискванията, на които 
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трябва да отговарят, са формулирани в Наредба №3 от 21 юли 2004 г. за основните 
положения за проектиране на конструкции на строежите и за въздействията върху 
тях, но като цяло експертите с по-дългогодишен опит в областта препоръчват кон-
струкциите да се проектират така, че да имат товароносимост 250 - 300 кг/кв.м (около  
1 м плътен сняг) и устойчивост на измъкване или страничен натиск 120 кг/кв.м 
(вятър със скорост 160 км/ч). 

 
В практиката са познати няколко системи. Това са: 
 

1.  Автономни системи 
Тези системи са първите ценово-ефективни приложения. Те могат да се при-

лагат на всички места където не може да се направи връзка с националната енергий-
на мрежа, или където не е финансово изгодно тази връзка. Обикновено тези системи 
се нуждаят от система за съхраняване на енергията (батерии), защото произведената 
електрическа енергия не винаги се консумира веднага. Заедно с батериите се из-
ползват и устройства за регулиране на заряда както и устройства за управляване на 
получената мощност. Следователно, типична самостоятелна система се състои от 
следните елементи: фотоволтаични модули, регулатор на заряда, батерии, консума-
тор, инвертор – фиг. 1. 

 

 
 

Фиг. 1. Блокова схема на примерна  
автономна фотоволтаична инсталация 

 
Допълнителната необходима енергия се взема от акумулатор, а остатъчната 

се отвежда към земята, допълнителни акумулаторни устройства или към електри-
чески резистори – фиг.2.  
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Фиг. 2. Блокова схема на автономна комбинирана  
фотоволтаична система 

2.  Хибридни фотоволтаични системи 
В случаите, когато фотоволтаиците не са единственият локален източник на 

енергия, системите обикновено се наричат хибридни. На фиг.3. е показана блокова 
схема на система с фотоволтаици и вятърен генератор. Комбинирането на различни 
възобновяеми източници на електроенергия увеличава едновременно и капацитета и 
надеждността на инсталацията. 

 

 
 

Фиг. 3. Блокова схема на примерна хибридна  
фотоволтаична инсталация 
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3.  Фотоволтаични системи свързани с електрическата мрежа – фиг.4 
Те основно се състоят от следните елементи: фотоволтаични модули, заземя-

ващи и свързващи елементи, превключвател /изолатор за постоянно напрежение/, 
инвертор, отчитащо устройство. 
 

 
Фиг. 4. Блокова схема на примерна фотоволтаична инсталация  

свързана с електрическата мрежа 

Основната разлика между слънчевите системи, свързани към мрежата и авто-
номните системи, е в инвертора. Той трябва да осигурява надеждна работа в пара-
лел със захранващата мрежа. През светлата част на денонощието инверторът работи 
в генераторен режим, като позволява енергията от фотоволтаика да се отдаде в 
захранващата мрежа. През нощта или при недостатъчно слънцесветене инверторът 
преминава в изправителен режим. Той вече се явява консуматор за захранващата 
мрежа и осигурява захранване на постояннотоковите консуматори, както и подзаряд 
на акумулаторната батерия. 

При последователно свързване на модулите на дадена фотоволтаична ситема  
се увеличава напрежението, а при паралелно се увеличава тока. Практически се 
прилага смесено свързване. Системите захранвани със слънчева енерги могат да се 
разграничат на четири вида. 

- Първите са самостоятелните системи (PV Stand-Alone System), които оси-
гуряват електрическа енергия само при наличие на достатъчно силна светлина и 
дават постоянно напрежение. Използват се главно в отдалечени места, например за 
захранване на системи в селското стопанство (водни помпи) и вентил.            

- Вторият вид (PV System with Battery) осигурява електрозахранване и при 
липса на слънце, тъй като имат акумулатор и зарядно устройство. Акумулаторите са 
от типа Deep-Cycle, което означава възможност за пълно разреждане и консумиране 
продължително време на сравнително малък ток. Съществуват разновидности без и 
със инвертор, а най-подходящи са оловните и никел-кадмиевите акумулатори. 
Използват се на  знаци и информационни табла по пътища и в отдалечени места –
вили, хижи, маломощни радио-, телевизионни и GSM предаватели, междинни стан-
ции на жични и оптични комуникационни мрежи. За зареждане на акумулаторите на 
електронни устройства има РVР с вградено зарядно устройство (Portable Solar 
Module, Solar Panel Kit).  
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- Трети вид са системи с генератор, които освен акумулатор имат генератор 
с дизелов двигател, включващ се автоматично при разреждане на акумулатора. Раз-
новидност са хибридните системи, обикновено с по-голяма мощност, в които гене-
раторът се включва при повишаване на консумацията дори през деня.  

- Четвърти вид, вероятно най-масово използван вид, са системи свързвани 
към електрическата мрежа (PV Connected to Utility Grid). Те не само ползват енер-
гия от мрежата при недостатъчна светлина, но могат да и доставят срещу заплаща-
не, като задължително използват инвертори. 

При  изграждане  на фотоволтаична ситема  е необходимо да се намери равен 
терен или ако не е такъв да се нивелира. Ако самото място е наклонено цялостно на 
20-30 градуса това ще доведе до спестяване на площта необходима за конструк-
цията. На фиг.5.  е даден начинът на разполагане на модулите, като за границите на 
България те трябва да са наклонени на ъгъл от 30 градуса спрямо хоризонта.  

 

 
Фиг. 5. Разполагане на модулите 

 
Трябва много да се внимава при разположението на панелите, за да не се по-

лучава засенчване или преразход на площ. 
За ефективността на фотоволтаика е от значение разположението на панела 

спрямо слънцето. Както и за слънчевия колектор, така и слънчевата батерия е най 
добре да се разположи на ъгъл спрямо хоризонта равен на ъгъла на географската 
ширина. На фиг. 6.а и фиг.6.б. са дадени разположенията на панелите през различ-
ните сезони  

         

   а)     б) 
Фиг. 6. Разположение  на панелите а/ за лятото и б/ за зимата 
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Поддържащата конструкция е третия основен компонент след модулите и ин-
верторите при изграждането на фотоволтаични електроцентрали. В момента се про-
извеждат основно три типа: 

• Фиксирана поддържаща конструкция (изработена от алуминий или сто-
мана); 

• Едноосна следяща система; 
• Двуосна следяща система (тракер). 
Носещите конструкции за фотоволтаични паркове биват статични и активно 

следящи траекторията на слънцето. От своя страна статичните конструкции се раз-
делят на няколко вида, в зависимост от използваните материали и начина за монтаж 
на съоръженията.  

 
А. Статични конструкции 
Най-елементарният модел са т. нар. набити мантинели, които представляват 

алуминиеви или стоманени пилони, забити директно в земята. За по-голяма корозо-
устойчивост стоманените елементи обикновено са галванизирани, или поне тази 
част от тях, която е забита в земята и е под вредното влияние на киселинността на 
почвата. 

Фиксираните поддържащи конструкции представляват алуминиеви стойки –
фиг.7., на които се закрепят модулите. Стойките са под ъгъл, който осигурява опти-
мално поглъщане на слънчевите лъчи от модулите през цялата година и се избира в 
зависимост от географското местоположение на местността.  

Оразмеряването на стойките става с помощта на специализиран софтуер, 
който изчислява статични натоварвания в зависимост от товара (слънчеви модули), 
който ще бъде поставен върху нея. Конструкцията се прикрепя със забиване в земя-
та по примера на пътните мантинелни колове. 

 

 
 

Фиг. 7. Алуминиева поддържаща конструкция 
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За да се избегне засенчване се използват  цилиндрични фотоволтаични моду-
ли, които позволяват хоризонтален монтаж и не изискват оставянето на разстояние 
между панелите. Модулите се разполагат плътно един до друг на отстояние 35 см, 
така че да се осъществява свободен въздухообмен – фиг.9.  

Известни са 4 основни типа пасивни слънчеви системи: директни пасивни 
системи, масивни слънчеви стени, естествено осветление и прилепени слънчеви 
пространства. Комбинирано приложение на тези системи е показано на фиг. 8. 

 

 
 

Фиг. 8. Соларна къща 
 
 

 
 

Фиг. 9. Фотоволтаична централа с фиксирана поддържаща конструкция 
намираща се в Испания   
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Активно следящите системи за фотоволтаиците с вграден механизъм за 
проследяване траекторията на Слънцето, имат за цел да максимизират произ-
водството на електроенергия чрез завъртане на фотоволтаичните панели в 
оптимална позиция. Насочването на модулите се реализира на базата на изме-
рени стойности на слънчевата радиация или чрез контролер, конфигуриран за 
конкретното географско местоположение на всеки тракер. Те биват едноосни и 
двуосни следящи системи- тракери. 

Следящата система за разлика от фиксираната поддържаща конструкция уве-
личава добива на произведената електроенергия благодарение на това, че следи пъ-
тя на слънцето от изток на запад. Поради големите си размери, фундаментите на 
тракерите са много по-масивни, защото са по-лесно уязвими на вятър и се увеличава 
вероятността от повреда вследствие на натрупване на сняг. Въпреки рисковете тра-
керите имат защита от вятър, която може да се настройва при каква стойност на вя-
търа да заемат хоризонтална позиция, като по стандарт е прието 10 m/s. В този слу-
чай позиционера изпитва многократно по-малко натоварване от вятър, отколкото 
статичната конструкция. 

Насочването на модулите се реализира на базата на измерени стойности на 
слънчевата радиация или чрез контролер, конфигуриран за конкретното географско 
местоположение на всеки тракер. Използването на позициониращи конструкции 
увеличава ефективността на панелите с около 25% за едноосно следящите (фиг. 10) 
и с около 30-35% за двуосно следящите системи /фиг.12./ Поддръжниците на ста-
тичните носещи конструкции за фотоволтаици отчитат това тяхно преимущество, 
но смятат че тракерите изискват допълнителен разход за оборудване и за поддръжка 
на подвижните части на системите, който вероятно ще погълне очакваните по-висо-
ки печалби.  

Съществуват различни модификации на конструкцията на тракерите – фиг.11, но 
като цяло те се изработват от стабилна основа, комплектована с подвижни стомане-
ни и алуминиеви профили, въртяща се платформа и съответните задвижващи и уп-
равляващи модули. 

 

 
 

Фигура 10. Едноосна следяща система 
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Върху тракера могат да се монтират два, три или повече фотоволтаични пане-
ла. Предлагат се едноосни и двуосни тракери, които осигуряват вертикално или 
едновременно хоризонтално и вертикално насочване на модулната повърхност. Ти-
път, големината и посоките на движение на позиционерите се определят в зависи-
мост от спецификите на приложението. Използването на по-малки платформи е по-
добрият избор от техническа и от икономическа гледна точка, защото може да се 
проектират и разположат на терена така, че да не се засенчват. Това е особено 
важно при оптимизиране на разстоянията между въртящите се платформи във фото-
волтаични паркове, тъй като в тях площта на терена е ограничена и дължината на 
кабелите не бива да бъде твърде голяма, с оглед намаляване на електрическите загу-
би и допълнителното оскъпяване на проекта.  

 

 
Фиг. 11. Кинематична схема на едноосен следящ тракер 

 

 
Фиг. 12. Двуосна следяща система  
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Фиг. 13. Двуосна следяща система във воена база Нелис, САЩ  
 

Рисковият елемент при позиционерите са движещи им части, поради което се 
повишават разходите за поддръжка. Също така трябва да отчетем факта, че са при-
ложими за местности с минимален ъгъл на наклон т.е равен терен и добра слънчева 
радиация – фиг.13. Допълнителен риск е функционалността на софтуера и задвиж-
ващия двигател, които определят наклона и движението на този тип конструкция 
във всеки един момент. 

Както бе споменато по-горе наклонът на фотоволтаичния панел към слънче-
вите лъчи е един от основните фактори, определящи неговия коефициент на полез-
но действие Тази особеност се използва за увеличаване на добива на електроенер-
гия. За точното позициониране на панела е необходимо наличие на система за уп-
равление. 

Тракери с предварително програмирани системи за следене на траекторията 
на слънцето за дълъг период от време се нуждаят от начално задаване на GPS коор-
динатите при инсталиране на системата; точен часовник за реално време с възмож-
ност за досверяване в бъдеще; както и от непрекъсваемо захранване, за да може 
часовникът да работи точно. За да функционира нормално, системата се нуждае и от 
информация за реалната позиция на панелите. Това става с помощта на датчици. 
Датчиците на този тип позиционери не се нуждаят от интерфейс и начално програ-
миране на GPS координатите, тъй като се самообучават (от фотоклетките) и след 
известен период от време започват да работят самостоятелно при всякакви метеоро-
логични условия. 

При някои от по-съвременните видове тракери е заложена електроника, която 
не се нуждае от датчик. При тях директно се следи напрежението и тока на панели-
те и чрез последователни опити се търси положението на панела, при което той 
добива максимална ефективност на преобразуването. 

Фотоволтаичната тракерна система се състои условно от силова, управлява-
ща, комуникационна и измервателна част (фиг.14). 
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Фигура 14. Устройство на фотоволтаична тракерна система 
 захранваща консуматор 

 
 

Като цяло електрическите следящи системи осигуряват най-голяма точност 
при позиционирането на фотоволтаиците. Те дават възможност разположението на 
модулите да се програмира, дори и в случаите, когато няма пряко лъчение. Сред ос-
таналите им предимства са обогатената функционалност, като например бърза реак-
ция при неблагоприятни метеорологични условия и завъртане на фотоволтаичния 
панел в най-безопасна позиция спрямо вятъра; усвояване на енергията от последни-
те лъчи на слънцето за връщане на позиционера в изходна позиция и др.  

Сред иновациите в електрониката на панелите е и внедрената логика против 
засенчване. В големи фотоволтаични паркове понякога се получава осветяване само 
на първия (или последния) панел сутрин рано и вечер късно, а всички останали са 
засенчени. При такава ситуация се генерира много по-малко енергия, отколкото ако 
всички позиционери са в хоризонтални позиции. Чрез управление с централен ком-
пютър може да се извърши оптимизация на цялата група, така че ефектите от за-
сенчване да са минимални. 

Тракерът показва своето предимство най-вече в сутрешните и следобедни 
часове, когато фиксираните системи работят с понижен капацитет. Соларните тра-
кери гарантират оптимално използване на слънчевата енергия. Благодарение на то-
ва, че през целия ден системата е насочена към слънцето, а с това и самите панели, 
значително се увеличава тяхната ефективност. 
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Abstract: The present article focuses on visual communication as a means of getting 
information. Analyzed are the methods, the systems, and the modern means of 
visualization in the contemporary information systems, as well as their characteristics and 
applications. 
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Въведение 
 

Думите се забравят лесно, а картините остават в  
съзнанието ни." – Пол Лестър 

 
„Случва се нещо. Ние се превръщаме в общество, в което визуалното е гла-

вен посредник (в комуникацията ни). Много хора разбират света не с помощта на 
думите, а като разчитат образи.”1  

Популярното твърдение, че една картина струва колкото хиляда думи, за ня-
кои може да звучи банално, но се потвърждава от редица проведени изследвания. 
Като се има предвид, че комуникацията между хората цели основно обмен на ин-
формация, ефективността и качеството на този обмен при използването на различни 
средства за нейното предаване, са основен критерий за ефективността им. Все по-
вече изследвания доказват, че визуалната комуникация може да бъде по-въздействаща 
от вербалната. Съвременната реклама разчита много на това и се възползва от спо-
собността на човешкото съзнание да възприема и задържа визуалната информация по-
лесно и за по-дълго, отколкото тази, която е осъществена единствено чрез езика.  

Визуална е комуникацията, която се осъществява чрез визуални средства – 
тези, които могат да бъдат видяни и прочетени. Те включват снимки, графики, сим-
воли, текст, дизайн (цвят, шрифт, разположение, и др), анимация, видео и др. Ви-
зуалните презентации, използвани с информационна или образователна цел, позво-
ляват по-лесно да се предадат данни, факти и мнения. За обучение, пропаганда, 
убеждаване, манипулиране, промоциране и реклама се разчита не само на езика. 
Много често най-силните, въздействащи и запомнящи се реклами и послания са те-
зи, предадени без думи. Рекламистите, които изготвят реклами за кампании насоче-
ни към многонационални публики, залагат повече на визуалната информация. Защо-
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то образите са компоненти от един език, на който говорят всички, или почти всички 
по света. 

Защо визуалното възприятие се оказва по-достъпно и, едновременно с това, 
по-трайно? Новороденото дете навлиза в света и общува чрез образите, които виж-
да, съхранява в съзнанието си и разпознава. Преди словото, благодарение на едно от 
сетивата си – зрението, ние разполагаме с образи. Много преди да знаем думите за 
светлина, усмивка, мрак, слънце, птица и др. ние сме ги видели и запомнили техния 
образ. Визуалната комуникация е най-старата форма на комуникация. Преди поява-
та на говора и езика праисторическите хора са общували визуално, доказателства за 
което са праисторическите рисунки по стените на пещери в различни краища на 
света. И днес визуалното заема особено важно място в общуването на съвременния 
човек. В претовареното ни информационно общество, когато времето за възприема-
не на нови данни е силно ограничено, визуалните форми на комуникация могат за 
най-кратко време да окажат най-силно въздействие. Визуалните средства прите-
жават силата да компресират голям обем от информация и да я представят под 
формата на образи. 

Понякога езикът скрива много повече, отколкото разкрива. Затова и в много 
култури съществува някакъв еквивалент на българското „Око да види”. Доверяваме 
се повече на сетивата си, макар че и те могат да бъдат заблудени с различни тех-
ники. Но тук няма да става въпрос за това, а за силата на визуалното представяне и 
възприятие. Разбира се, словото носи информация, чието представяне с образи би 
отнело много място и време и би затруднило изразяването на логическите връзки. 
Единствено умелото съчетаване на визуалното с вербалното решава този комуника-
ционен проблем в ерата на дигиталните комуникационни канали.  

Визуалната комуникация е навсякъде около нас – от телевизията и интернет 
до заобикалящата ни среда навън – билбордове, знаци и табели, послания върху 
превозни средства и онова, което търговците искат да ни кажат. „Западната цивили-
зация е по-зависима от всякога от визуалната култура, визуални артефакти, както и 
визуална комуникация като начин на общуване и средство за развиване на социална 
и културна идентичност.” (Национална образователна асоциация на САЩ). Хубаво-
то на това твърдение е, че има доказателства за неговата истинност. Джероум 
Брунър, психолог от Университета на Ню Йорк (Jerome Bruner of New York 
University)  докладва за проведени изследвания, според които хората запомнят само 
10% от това, което чуват, 20% от това което четат и около 80% от това, което виж-
дат и правят.2 Други изследвания показват, че 83% от това, което хората научават, 
се случва визуално..3 

Все повече съвременният човек предпочита дигиталните устройства за полу-
чаване на информация. Дори, когато се налага да бъде изчетен даден текст, предпо-
читанията на повечето млади хора е това да се реализира на екрана на компютъра. 
Разбира се, комбинирането на вербални с визуални компоненти придава по-голяма 
убедителност на съдържанието. Визуалното може да бъде под формата на графики, 
диаграми и схеми, снимки и видео.  

Революционните промени в технологиите промениха радикално сферата на 
визуалната комуникация. Днес никой вече не си я представя като статични образи, 
таблици и графики. Видеото, анимацията и въздействащите интерактивни графики 
се превърнаха в нещо обичайно при представянето на информация. Те могат да се 
излъчват не само по телевизията, но и по интернет, интранет, както и на LED екра-
ни, поставени на подходящи за целите на PR места. 
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Доказателство за важната роля на визуалната комуникация за PR на всяка 
институция и компания са заключенията на специалистите. На състоялия се през 
февруари 2013 г. ежегоден световен PR форум в швейцарския град Давос един от 
най-значимите изводи след проведените дискусии и срещи на водещите експерти по 
комуникации, е че ерата на визуалното убеждаване едва сега започва. Те смятат, че 
бумът на Facebook ще бъде последван от бума на Pinterest (най-голямата и най-
използвана социална медия, профилирана в обмена на снимки). Все по-засилващият 
се интерес към тази социална медия може да се обясни с характера на визуалното – 
визуалните елементи при комуникацията между хората се възприемат в пъти по-
лесно и за много по-дълго, отколкото вербалните. С по-малко усилие се постига по-
голям ефект. Налага се изводът, че съвременният човек започва не само да възприе-
ма по-лесно визуална информация, но и да мисли визуално. За кратко време визуал-
ната му грамотност е нараснала значително. И това трябва да се използва максимал-
но при изграждане на корпоративния имидж на институции и компании. 

 
1. Визуализация на информацията 

 

Развитието на информационните технологии стана причина ежегодно да се 
създават стотици терабайти информация в локалните и глобални мрежи. Внедряват 
се различни механизми за търсене на нужната информация, които са ефективни 
тогава, когато има конкретна цел и се знае коя информация как да бъде съхранена. 
В останалите случаи на помощ идват методите за визуализация на информацията. 
Днес концепцията за визуализация на информацията се асоциира със средствата за 
увеличаване на умствените (ментални) процеси на човека.  

Зрителната система на човека е способна бързо да обработва визуалните сиг-
нали, а водещите информационни технологии превърнаха компютъра в мощно сред-
ство за управление на цифровата информация. Визуализацията се явява мостът, 
свързващ зрителната система на човека с компютъра, спомага за идентификацията 
на образи, строи хипотези и извлича идеи от огромни масиви данни, което насочва 
научните изследвания и прогнозирания. Независимо, че разпространението на ком-
пютърната техника за визуализация е от 90-те години на 20-ти век, визуалните 
средства, облекчаващи изграждането на ментални образи, имат по-стара история. 
Примери за визуализация са географските карти, периодичната таблица на Менде-
леев, статистическите диаграми на стоковите пазари и т.н. Изследователи в областта 
на науката за Земята, физици, химици, биолози, отдавна са се „въоръжили” със 
средствата за визуализация. През 1990 г. е първата конференция по визуализация, 
организирана от Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). За първи път 
терминът „визуализация на информацията” описва представянето на абстрактна ин-
формация със средствата на визуалния интерфейс. Авторите на първите системи за 
визуализация подчертават важността на интерактивността и анимацията, механизма 
на динамични заявки, различни алгоритми при изобразяване на визуална информа-
ция на екрана на компютъра. Съвременните системи за визуализация са съсредото-
чени преди всичко върху данните от интернет. 

Методите на визуализация могат да бъдат класифицирани на база различни 
признаци. Те са в зависимост от областта на приложение: научна визуализация, 
визуализация на програмни продукти, визуализация на информация. Границите 
между тези визуализации са размити.  



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 232

Научната визуализация помага на учени и инженери по-ефективно да опоз-
наят физичните явления, скрити в големи обеми информация. Визуализацията на 
програмното осигуряване и визуализацията на информация за разлика от научната 
визуализация няма определени структури за изобразяване на информацията. Визу-
ализацията на програмното осигуряване се състои или в нагледно представяне на 
програмен код или в анимация на работата на алгоритми. Визуализацията на инфор-
мация се прилага или като структурирана или като не структурирана информация. В 
първия случай тя е в числен вид, във втория (например, колекции текстови доку-
менти, web-страници или архиви на електронни съобщения) няма точно определени 
променливи и атрибути.  

Визуализацията има четири основни нива: инфосфера – обобщено представя-
не на информационното пространство с данни и инструменти за решение на задачи; 
информационно работно пространство – информация, с която се работи в процеса 
на работа; визуални инструменти – набор от данни с инструменти за манипулиране; 
визуални обекти – избор на едно или няколко подмножества от данни за конкрети-
зация на обекти на взаимодействие. 

По методи на представяне информацията е осем основни типа: 1D, 2D, 3D, 
многомерна, дендритна, мрежова и временна. 1D-представянето е за изобразяване 
на съдържанието на един документ или за обзора на колекция документи. 2D-под-
ходът представя информацията във вид на двумерни визуални обекти, а 3D-подхо-
дът – във вид на тримерни визуални обекти. Пример за многомерен подход са текс-
тови документи, представени в пространството на база всички ключови термини от 
колекции документи. 

Дендритният подход се представя с информация за йерархическите взаи-
моотношения между обекти на визуализация.  

Мрежовият подход се ползва в случаите, когато дендритната структура не е 
способна да удовлетвори цялата сложност на взаимоотношения между обектите на 
визуализация. 

Временният подход е за визуализиране в хронологичен порядък. Местопо-
ложението и анимацията са визуалните променливи, използвани за представяне на 
временния аспект на информацията.  

На база типа на взаимодействие на ползвателя с визуализираните данни 
има статични и интерактивен подходи. Статичната визуализация представлява ста-
тично изобразяване на данни. Този вид се отнася към информационната графика. 
При интерактивния подход се реализира оперативно взаимодействие на ползвателя 
със системата за визуализация.  

Основният принцип на изграждане на визуализация е «еталонният модел за 
визуализация», който се строи чрез преобразуване на изходни данни в таблици от 
данни, таблици данни – във визуални структури, а визуалните структури – в друг 
тип представяне. 

 
2. Системи за визуализация на данни (СВД) 

 

Системата за визуализация на данни е предназначена за изобразяване на раз-
лична корпоративна информация, визуализация на разнообразни данни на големи 
екрани и представяне на числови, текстови и видео данни в удобна и нагледна фор-
ма. В системата има елемент на дизайна, позволяващ да се дели екрана на отделни 
сегменти, на които се извежда информация в специфична за конкретния сегмент 
форма.  
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Сферите на на приложение на системите за визуализация са:  
 Вуализация на фирмени данни в реално време;  
 Визуализация на данни за информиране на персонала; 
 Визуализация на данни за учебни заведения; 
 Информационни екрани на публични места, на летища, гари и др. 

 
Формите за графично представяте на данните биват:  
 Графики; 
 Таблици, съдържащи текст и числови стойности с допълнителни гра-

фични елементи (изображения и др.);  
 Видеоданни, публикувани в интернет;  
 Фонови изображения с наложени на тях данни във вид на таблици и 

графики, например картини с разположение на офиси, схеми, указания 
за кабинети и др.; 

 Текстове и презентации с автоматична смяна на слайдове;  
 Бягащи редове (за последни новини).  
Всеки сегмент от полето на изображение на данни се настройва на определе-

на периодичност за обновяване така, че на екрана да се появяват актуални данни, 
както и данни в определена последователност и редуване на формати. Наример, 
последователно въвеждане на данни за отделни звена от фирма (учебно заведение) и 
след това – данни за отделни елементи на звената.  

 
3. Съвременни средства за визуализация на информацията. 
 

Като се имат предвид специфичните изисквания към системите за визуализа-
ция има много технологични и конструктивни решения. Немаловажна роля при из-
бора на система играе първоначалната цена на оборудване, стойността на инстали-
ране и въвеждане в експлоатация. Особено внимание при избора на средства за про-
фесионална визуализация трябва да се отдели на срока на работа на оборудването и 
неговата надеждност и, което е най-важно, на цената на експлоатационните разходи 
и техническото обслужване в процеса на работа. Основните технологии при създа-
ването на съвременни професионални системи за визуализация са: 

 Проекционни системи; 
 Плазмени панели; 
 LCD монитори; 
 Видеостени на база LCD монитори, плазмени панели, проекционни 

видеокубове и светодиодни табла. 
Проекционните системи имат като основни компоненти видеопроектор и 

проекционен екран. Независимо от невисоката цена те имат особености, които огра-
ничават употребата им – необходимост да се разположи проекторът на определено 
разстояние от проекционния екран, което изисква значително свободно пространст-
во. Качеството на видео-изображенията зависи от условията на осветяване. В съвре-
менните системи за обратна проекция (видеопроекторът е зад проекционния екран) 
най-добро е използването на твърди полимерни екрани от специални полимери на 
основа на акрилово стъкло. Тези екрани дават видео-изображение с висока яркост и 
контраст, съпоставимо с това на LCD мониторите и плазмените панели. Основните 
сфери на използване на проекционните системи са конферентни зали, учебни ауди-
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тории, тренажори и средства за обучения, центрове за управления и ситуационни 
центрове.  

Плазмените панели позволяват да се получи видео-изображение с високо ка-
чество и яркост, имат компактни размери, удобни са за експлоатация. Основен не-
достатък е ефектът «изгорял пиксел». В луминофора на матрицата им има фосфор, 
който постепенно се разрушава под действие на електрическия ток и високите тем-
ператури. Затова основно се използват за транслация на видео-изображения в ре-
жим без продължително време на работа.  

LCD мониторите за сега са най-перспективната и универсална технология, 
използвана при създаването на професионални системи за визуализация. Те имат 
по-малка пикова яркост от плазмените, но по-добър контраст в ярко осветено поме-
щение. Големите LCD монитори имат повече предимства пред плазмените. Напри-
мер, ако това е информационен дисплей, предимството за LCD е по-дълъг срок на 
експлоатация. Изображенията на екраните често е статично, а плазмените дисплеи в 
такъв режим бързо ще изгорят в ярките области на изображението, ще се появи 
ефектът на превръщане на белите линии в черни. Основни предимства за LCD мо-
ниторите са възможността за непрекъсната работа (до 24 часа на ден, 7 дни в седми-
ца), високата надеждност, високата яркост (до 1500 кд./кв.м.), дългият срок на рабо-
та (50000 часа при 50% загуба на яркост) и високата разделителна способност 
(1366х768÷1920х1080). Позволяват дълго време да се транслира статично изображе-
ние и имат възможност за вертикален и хоризонтален монтаж, ниско енергопотреб-
ление, широк ъгъл на обзора. На база изложеното, за препоръчване е система за ви-
зуализация на база LCD монитори практически за всички сфери на професионално 
приложение.  

Видеостените са полиекранно решение, при което един голям екран събира 
няколко видео модули. Модулната конструкция позволява създаване на екрани с не-
ограничен размер при всяко съотношение на страните. Управлението им е със спе-
циални контролери. В качеството на видео модули най-често се ползват т.н. видео-
кубове – базов елемент на видеостената, с единна конструкция, съдържаща проек-
тор, система от огледала и прозрачен усилващ екран. По същество видеокубът е 
система за обратна проекция. При конструиране по този начин разстоянията между 
модулите при монтаж на видео стената са минимални (1 - 2 мм) и практически не се 
забелязват. В съвременните видеокубове ползват микроогледални (DLP) проектори. 
През последните години при изграждане на видеостени се използват плазмени и 
LCD-панели със специална конструкция. Недостатък на плазмените панели е висо-
ката цена, докато LCD мониторите са по-евтини, имат по-добра надеждност, яркост, 
компактност, удобство за монтаж и настройка, както и възможност за продължител-
на работа. 

Светодиодните табла освен за динамична реклама и представяне на знако-
графична информация с успех се ползват за „живо” видеоизображение при пряка 
видеотранслация. Широкият диапазон от работни температури (-40÷+500С) позволя-
ва използването им почти във всички климатични региони. Рекордният ресурс на 
работа на светодиодите (до 100000 часа), ниското енергопотребление, а също поява-
та на пазара на светодиодни екрани с неголеми пиксели (SMD светодиоди – 3 свето-
диода в един корпус) ги прави удобни в диспечерски пултове, концертни и спортни 
зали, телестудия, конференции и др. Все още обаче цената на този тип устройства 
остава сравнително висока. 
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Изводи 
 

Развитието на информационните технологии откри нови възможности за 
визуализация на информацията, доказвайки за пореден път нейното значение и ак-
туалност. Усъвършенстването на системите за визуализация на информацията и 
анализът на възможностите им на съвременният етап от развитие на технологиите 
показват, че при изграждането на една корпоративна система за визуализация LCD 
мониторите са добър вариант от гледна точка на разумни инвестиции, качество на 
полученото изображение, надеждност при експлоатация, икономичност и енерго-
ефективностд.  

 
 

Литература 
 

[1].  Lester, P. M., http://www.hp.com 
[2].  Lester, P. M. “Syntactic Theory of Visual Communication,” California State 

 University at Fullerton, 1994–1996.  
[3]. Presenting Effective Presentations with Visual Aids,” U.S. Department of Labor, 

OSHA Office of Training and Education, May 1996.  
[4].  Zhu В., Chen H. Information visualization // Annual Review of Information Science 

and Technology. – 2005. – Vol. 39, Issue 1. – P. 139–177. 
[5].  http://i-tablo.ru/ 
[6].  С. П. Мирошниченко, Плазменные мониторы, Изд-во ТРТУ, 2005 
[7].  http://www.thg.ru/display/ 
 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 236
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Abstract: In this work are given on applications of information systems based on 
electronic boards. Presented is designed for the needs of Burgas Free university 
information - reference system (electronic board) based on LCD displays is based on the 
relational management system databases - MySQL, version 5. 
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Въведение 
Едно от най-перспективните и бързо развиващи се направления в света са 

аудиовизуалните системи (информационни дисплеи). В основата му стои техноло-
гията за визуализиране на информация с помощта на електронни цифрови носители 
в териториално разпределена система от дисплеи, устанавени на обществени места 
(големи офиси, учебни заведения, търговси центрове, стадиони и т. н.). Управление-
то на дисплеите и извеждането на информация се осъществява от единен център, 
реализиращ принципа „всеки източник - на всяко място - в нужното време - на 
всеки екран”. 
 
 

1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ 
 

Едни от по-важните области на приложение на информационната система са: 
 информационни табла (разписания на транспортни средства, електрон-

ни съобщения);  
 справочни и спомогателни системи (електронни дисплеи за указване на 

маршрути в големи търговски центрове (молове), системи за управле-
ние на чакащи, интерактивни информационни павилиони);  

 рекламни табла, рекламни дисплеи (информация за специални цени, 
реклама на отделни стоки и услуги);  

 развлекатели програми (електронни афиши, видеофилми, програми за 
пътници в чакални и по време на пътуване);  

 корпоративна телевизия (вътрешни новини, съобщение на ръководство-
то, информация за клиенти и сътрудници на фирми);  

 креативни решения (използване на дисплеи за създаване на особена 
атмосфера в някои помещения).  
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Определящото предимство на една информационна система от типа  Digital 
Signage е нейната изключителна универсалност и гъвкавост, позволяваща да се из-
вежда най-разнообразна информация на дисплеите.  

Фактически такава система от дисплеи е сама по себе си „телевизионна”, 
съдържаща свои програми и материали, предвидени за определена аудитория.  

Изобразеното съдържание може да варира от статични изображения до видео 
с висока разделителна способност със аудио прилажение. Това е основното предим-
ство на една такава информационна система пред традиционните рекламно-инфор-
мационни устройства. 

 

 
2. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНА СИСТЕМА  

(ЕЛЕКТРОННО ТАБЛО) НА БАЗА LCD ДИСПЛЕИ 
 

Днес LCD дисплеите все повече се използват за информационни табла, малки 
контролни зали, търговски обекти и др. На тях се визуализират реклами, информа-
ция, разписания или специфично за контролни зали съдържание. В някои от тези 
полета на приложение дисплеите работят през деня, при други системите работят 24 
часа, 365 дни в годината. На база LCD дисплеи за нуждите на Бургаски свободен 
университет бе създадена справочна информационна система (електронно табло), 
включваща два 32 инчови дисплея, разположени в непосредствена близост до цент-
ралния вход. 

Мястото на позициониране на системата дава възможност студентите и пре-
подавателите, както и гостите на университета да получат интересуващата ги ин-
формация (например за текущия учебен процес) веднага след влизане в сградата. 
Представeната информация е съобразена със спецификата на структурата на уни-
верситета.  

 
2.1. Обозначаване на отделните звена (центрове) в БСУ 
За обозначаваен на отделните звена (центрове) в Бургаски свободен универ-

ситет бяха избрани различни цветови схеми. Те са представени както следва:  
 Център по юридически науки (ЦЮН) – Табл.1;  
 Център по информатика и технически науки (ЦИТН) – Табл.2;  
 Център по икономически и управленски науки (ЦИУН) – Табл.3; 
 Център по хуманитарни науки (ЦХН) – Табл.4. 
 

ЦЕНТЪР ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ 
Version Color HEX RGB HSV 

light  #FFAEAE 255-174-174 0-31-100 
dark  #FF0000 255-0-0 0-100-100 

 

Табл. 1. Цветова схема на ЦЮН 
 

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ 
Version Color HEX RGB HSV 

light  #B4D8E7 180-216-231 197-22-90 
dark  #37AEFF 55-174-255 204-78-100 

 

Табл. 2. Цветова схема на ЦИТН 
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ЦЕНТЪР ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ 
Version Color HEX RGB HSV 

light  #FFF0AA 255-240-170 49-33-100 
dark  #FFCC00 255-204-0 48-100-100 

 

Табл. 3. Цветова схема на ЦИУН 
 

ЦЕНТЪР ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ 
Version Color HEX RGB HSV 

light  #B0E57C 176-229-124 90-45-89 
dark  #92D050 146-208-80 89-61-81 

 

Табл. 4. Цветова схема на ЦХН 
 

 
2.2. Модули на платформата 
 

Електронното информационно табло е обособено в три отделни модула 
(Табл.5). 

 
 МОДУЛ ИНФОРМАЦИЯ ИНТЕРНЕТ АДРЕС 

1 ПРАКТИКИ Студентски практики по проекта 
http://praktiki.mon.bg/sp/ 

http://www.bfu.bg/e-
services2/e-

board/praktiki/ 

2 КСК 2013 
Кандидат Студентска Кампания 

2013 на  
Бургаски Свободен Университет 

http://www.bfu.bg/e-
services2/e-

board/ksk2013/ 

3 Е-ТАБЛО 
Електронна информационна 

система за студентска информация: 
учебен график и изпитна сесия. 

http://www.bfu.bg/e-
services2/e-board/info/ 

 

Табл.5 
 

 
2.3. База данни на Е-ТАБЛО 
 
Базата данни на електронното табло е копие на част от информационната 

система на БСУ. Базирана е на релационната система за управление на бази данни – 
MySQL, версия 5. 

Схемата на базата данни, използвана за извличане на изпитната сесия, е 
показана на Фиг.1. Схемата на базата данни, използвана за извличане на учебният 
график, е показана на Фиг. 2.  
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Фиг.1. Схема на базата данни, използвана за извличане на изпитна сесия 

 
 

 
Фиг. 2. Схема на базата данни, използвана за извличане на учебният график 

 
2.4. Екрани от информационното табло 
Екраните, визуализиращи информацията, са качени на Microsoft Windows 

Internet Information Server и са разработени на езика PHP. 
Екран, визуализиращ учебния график от 12 септември 2013 г. е показан на 

фиг.3. Екран, визуализиращ изпитната сесия от 12 септември 2013 г., е показан на 
фиг.4. 
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Фиг. 3. Екран, визуализиращ учебния график 

 

 
  

Фиг. 4. Екран, визуализиращ изпитна сесия 
 

Заключение 
Развитието на информационните технологии дава възможност информа-цион-

ните системи да се развиват в посока интерактивност и многопосочност. Това раз-
витие обуславя и възможността за навременно представяне на актуална информа-
ция, необходима за потребителите.  

Създадената справочно-информационна система, разработена за нуждите на 
БСУ е с приложен характер, съобразена е със спецификата на учебното заведение и 
гарантира получаването на информация в реално време. Резултатите от проведената 
анкета със студенти на БСУ (от I-ви до IV-ти курс) показват полезността на същест-
вуването на такава система. Направените препоръки са основно в посока на разделя-
не на информацията за всеки център на отделно електронно табло (дисплей), както 
и по отношение на по-голямата интерактивност при представянето ù. 
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Abstract: Some of the main characteristics of genetic algorithms (GA) and their 
implementation in MatLab are discussed in this paper. A conceptual model for applying 
GA in portfolio selection is proposed. 
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I. Генетични алгоритми и микро- генетични алгоритми 
 

Генетичните алгоритми (GA) са предложени за пръв път от Холанд в [11] 
чрез следните две основни характеристики: 

1) възможност за стрингово представяне на сложни структури; 
2) използването на елементарни трансформации на стринговете с цел подо-

бряване на представянето на тези структури. 
 
По-късно Голдбърг [10] развива идеятана Холанд, като въвежда целева функ-

ция, наречена от него фитнес функция. 
 

Генетичните алгоритми (GA) са алгоритми за търсене, в които наподобяване-
то на процесите в естествената еволюция се реализира чрез имитиране на принци-
пите на генетичните изменения в природата, като целта е намиране на оптимални 
решения в пространството от възможни решения (популация). В [10] е доказано, че 
GA са ефективно средство за подробно търсене в сложни пространства. Процедури-
те, използвани в GA, са основани на манипулиране на възможните решения за полу-
чаването на по-добри решения.  

Всеки GA започва с първоначално генерирани решения (хромозоми) и подо-
бряването на решенията се достига след определен брой итерации (поколения). 
След генериране на съответното поколение се оценява пригодността му, т.е. до как-
ва степен е достигнато изискването на целевата функция. Във всяко поколение, от-
носително добрите решения имат по-голям вероятност да бъдат избрани от генетич-
ните оператори (кръстосване и мутация) за възпроизвеждане. [14] 

При кръстосването се съчетават гените от N-тото поколение (родители) за по-
лучаване на гените на N+1-то поколение (деца). Така при кръстосването се форсира 
бърза промяна, докато при мутацията се правят малки локални промени на възмож-
ното решения. Възпроизводството продължава до достигане на предварително зада-
ден максималния брой повторения или до достигане на невъзможност за по-ната-
тъшно подобрение в следващите поколения [7]. При случаен избор на първото поко-
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ление, реализирането на даден GA до голяма степен зависи от обема на популация-
та. Основен недостатък при малки популации е преждевременно намиране на 
„решение”, което не винаги е оптимално, докато при големи популации се изискват 
по-големи изчислителни ресурси.  

Задълбочено изследване на посочения по-горе проблем е направено в [5] при 
различни генетични алгоритми с различни параметри. Според това изследване, при 
по-големи популации оптималното решение трябва да бъде намирано след по-малко 
на брой популации в сравнение с по-малките полпулации. От друга страна обаче, 
достигането на това оптимално решение става за много по-дълго време, тъй като из-
численията при всяка популация са значително повече.  

Поради тази причина е предложен микро-GA (µGA). При µGA се работи с 
малка популация, но при липса на сходимост към оптимално решение се прибягва 
към генериране на нови случайни хромозоми. Основните етапи на µGA са: 

1)  инициализиране на първоначална популация (случайна);  
2)  оценяване на пригодността на всяка хромозома от популацията;  
3)  избор на най-пригодните индивиди („елит”); 
4)  избор на хромозоми за репродукция; 
5)  кръстосване; 
6)  мутация; 
7)  следващо поколение; 
8)  оценяване на пригодността на новите хромозомите от популацията; 
9)  ако условието за прекратяване е изпълнено, се извежда най-доброто ре-

шение; а ако не е изпълнено – най-пригодните индивиди се запазват за 
пренареждане; 

10)  пренареждане на най-пригодните индивиди и случайно генериране на 
останалите индивиди; 

11)  връщане в 4).  
При реализирането на всеки от етапите съществуват различни проблеми, 

например: как се генерират хромозомите, какво кодиране се използва, какви пара-
метри на кръстосването и мутацията да бъдат избрани, как да се избират родители и 
пр.  

 
II. Основни операции на генетичните алгоритми  
 

1.  Кодиране 
В различните приложения се използват различни кодирания на хромозомите – 

двоично кодиране, кодиране по пермутации, кодиране по стойност, кодиране в 
дърво и други. При кодирането на хромозомите основно изискване е всяка хромозо-
ма да съдържа информация за решението, което тя задава. 

В GA най-често се използва двоично кодиране, при което k-тата хромозома 
има вида: 

 
11011001….001101101, 

 
като всяка група от нули и единици може да задава някоя характеристика на реше-
нието. 

Кодирането по пермутации е подходящо предимно за задачи, свързани с на-
миране на наредредба. 
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Кодирането по стойност може да бъде използвано в задачи, в които е наложи-
телно използването на по-сложни представяния. Използването на двоично кодиране 
при този вид задачи би било твърде сложно. При кодиране по стойност, всяка хро-
мозома е стринг от някакви стойности. Стойностите могат да бъдат числа, реални 
числа или символи, дори в някои случаи – обекти.  

Кодиране в дърво се използва при главно динамично програмиране. При 
кодиране в дърво всяка хромозома представлява дърво от някакви обекти, например 
функции или команди в програмен език. В приложения от този вид е често използ-
ван програмния език LISP, защото програмите се представят в тази форма и кръс-
тосването и мутацията могат да се извършат относително лесно.  

 
2.  Параметри на GA 
GA имат три основни параметъра:  
• обем на популацията M; 
• вероятност за кръстосване pc; 
• вероятност за мутация pm. 
Обемът на популацията M е равен на броят хромозоми, включени в съответ-

ното поколение. При недостатъчно голям обем, при реализиране на GA се осъщест-
вяват малко на брой кръстосвания и решението се търси само в малка част от прост-
ранството на евентуални решения, а при твърде голям брой – GA става бавен.  

Вероятността за кръстосване задава честотата на осъществяване на кръстос-
ването, като при вероятност pc=0, цялата нова популация се получава като точно ко-
пие от гените на предходната, а при pc=1, цялата популация е с нови гени, които са 
части от родителските хромозоми. 

Вероятността за мутация задава честотата на мутиране на гени от хромозо-
мата. При pm=0, поколение е точно копие на полученото след кръстосване, а при 
pm=1 цялата хромозома напълно се променя. При стойности на pm, близки до 1, GA 
става алгоритъм за произволно търсене. 

 
3. Селекция  
Съгласно еволюционната теория на Дарвин [6], най-добрите индивиди оце-

ляват и създават ново поколение. Изборът на хромозоми за репродукция може да 
бъде осъществен с различни методи: селекция по рулетка, селекция по ранг, селек-
ция на устойчивите състояния и други.  

При селекция по рулетка, вероятността за избор на дадена хромозома е право-
пропорционална на нейната пригодност, т.е. колкото по-добро решение на проблема 
дава дадена хромозома, толкова по-голяма е вероятността тя да бъде избрана за 
родител. 

При селекция по ранг, първо всички хромозоми се подреждат според пригод-
ността ими на всяка от тях се приписва ранг от 1 до M. Тогава вероятността за избор 
на дадена хромозома е правопропорционална на нейният ранг. 

При селекция по устойчивост на състоянието от всяко поколение се избират 
няколко „добри“ хромозоми за създаването на новото потомство, а няколко „лоши“ 
се заместват с получените деца от „добрите“ хромозоми. Останалата част от попу-
лацията се запазва. 
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4.   Кръстосване  
При кръстосването се избират гени от родителските хромозоми за създаване 

на новото поколение. Един възможен подход за това е случаен избор на позиция, 
като всички гени преди тази позиция се запазват, а всички гени след нея се унасле-
дяват от другия родител, например: 
 

k-та хромозома (родител 1)  11011001….00 1101101 
k+1-ва хромозома (родител 2) 11100001….01 1001011 

 
k’-та хромозома (дете 1)   11011001….00 1001011 
(k+1)’-ва хромозома (дете 2) 11100001….01 1101101 

 
5.  Мутация  
При мутацията новото поколение се променя случайно, като това е предпазна 

мярка против попадане в локален оптимум. Един често използван метод за мутация 
е промяна на случайно избран ген от 1 в 0 или от 0 в 1, например: 

 
k-та хромозома   11011001….001101101 
 
k’-та хромозома  11010001….001101101 

 
III. GA в програмна среда MatLab 
 

1.   Терминология 
В генетичните алгоритми, реализирани в MATLAB, е прието да се използват 

термините от еволюционната теория на биологията. Oсновните термини [4], които 
се използват са: 

• Individual – (индивид) точка от пространството на възможни решения 
• Fitness Function – фитнес функция, осигуряваща оценка на отделния 

индивид (целева функция);  
• Fitness Value – стойността на фитнес функцията за даден индивид (стой-

ността на целевата функция в дадена точка); 
• Population – популация (множество от точки, получено при дадена ите-

рация); 
• Best Fitness Value – най-добрата оценка измежду оценките на отделните 

индивиди в популацията; 
• Parents – родители, избрани индивиди от една популация, които създават 

индивиди (деца) от следващото потомство; 
• Generation – нова генерация или потомство, създадено по определени 

правила от текущата популация (следващо множество от точки, доближа-
ващо се до оптималното решение); 

• Diversity – различие, несходство между индивидите в една популация 
(характеризира разпръснатостта на текущата популация от точки в допус-
тимата област). Този параметър е основен за генетичните алгоритми, за-
щото дава възможност за претърсване на по-голяма област от пространст-
вото на възможни решения. 
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2.  Синтаксис на процедурата ga в програмна среда MatLab 
 

Процедурата ga има следния синтаксис: 
 

[x, fval, flag, output, lastPop, scores] = 
ga( @fitnesFcn, nVars, A, b, Aeq, beq, lb, ub, @nlConsFcn, intConstr, options), 

 
където: 

@fitnesFcn    – указател на фитнес функцията; 
nVars             – брой на независимите променливи; 
@nlConsFcn – указател на функцията на нелинейните ограничения; 
intConstr       – вектор с индексите на целочислените променливи; 
options          – запис с опциите; 
lastPop          – последната популация; 
scores            – оценките на последната популация. 

 
Важна особеност на процедурата ga е, че когато някои от параметрите трябва 

да приемат само целочислени стойности, процедурата ga не допуска ограничения от 
тип равенства. Затова, когато аргументът intConstr не е празен, аргументите Aeq и 
beq трябва да бъдат празни (означени с []), а функцията nlConsFcn трябва да връща 
за ceq (нелинейни ограничения от тип равенства) също символа за празен масив []. 

 
Опции 
Оперирането с опциите се извършва с функцията gaoptimset: 
gaoptimset(@ga) – извежда на екрана всички опции с техните подразбиращи 

се стойности; 
>> gaoptimset(@ga) 
ans =  
        PopulationType: 'doubleVector' 
          PopInitRange: [2x1 double] 
        PopulationSize: 20 
            EliteCount: 2 
     CrossoverFraction: 0.8000 
        ParetoFraction: [] 
    MigrationDirection: 'forward' 
     MigrationInterval: 20 
     MigrationFraction: 0.2000 
           Generations: 100 
             TimeLimit: Inf 
          FitnessLimit: -Inf 
         StallGenLimit: 50 
        StallTimeLimit: Inf 
                TolFun: 1.0000e-06 
                TolCon: 1.0000e-06 
     InitialPopulation: [] 
         InitialScores: [] 
        InitialPenalty: 10 
         PenaltyFactor: 100 
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          PlotInterval: 1 
           CreationFcn: @gacreationuniform 
     FitnessScalingFcn: @fitscalingrank 
          SelectionFcn: @selectionstochunif 
          CrossoverFcn: @crossoverscattered 
           MutationFcn: {[@mutationgaussian]  [1]  [1]} 
    DistanceMeasureFcn: [] 
             HybridFcn: [] 
               Display: 'final' 
              PlotFcns: [] 
            OutputFcns: [] 
            Vectorized: 'off' 
           UseParallel: 'never' 

 

оptions = gaoptimset(’opt1’, val1,’opt2’, val2, …) – задаване на стойности на 
опции по двойки „име-стойност”; 

options = gaoptimset(options,’opt1’, val1, … ) – обновяване на съществуващ 
запис с опции options. 
 

Често използвани опции са: 
InitialPopulation – задава началната популация във вид на матрица с коорди-

натите на началните точки, разположени по редове. По подразбиране се генерира 
автоматично с генератор на случайни числа; 

PopulationSize – брой на индивидите в популацията ( в случая 20); 
Generations     – брой на генерираните популации (в случая 100); 
ElitCount         – брой на елитните индивиди, които попадат  директно в следва-

щата популация (в случая 2); 
CrossoverFraction – определя каква част от родителите да се кръстосват. 

Приема стойности от 0 до 1 (в случая 0.8). 
TimeLimit – максимално време на изчисленията (в случая Inf); 
TolFun      – допуск по стойност на функцията (1.е-06). 
 
Повторното изпълнение на процедурата ga с начална популация, съвпадаща с 

последната популация lastPop от предишното изпълнение може да подобри получе-
ните резултати: 

options = gaoptimset(options, ‘InitialPop’, lastPop); 
[x, fval, …] = ga(@fitnesFcn, nVars, …, options); 

 

Последната популация от второто изпълнение може да послужи като начална в 
третото и т. н. 
 

IV.  Конструиране на портфейли чрез GA  
В случая трите основните оператора в генетичен алгоритъм са: 
•    селекция – пресмята се репродуктивната вероятност  за всеки индивид:  

 
където  e стойността на фитнес функцията за i-ия индивид и n е обемът на 
популацията. При всяка итерация се избира единствена нова хромозома [8], така че 
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за произволно случайно число r [0 , 1], ако да се избира първата, а ако е из-
пълнено 

, 
се избира j-тата; 
 

• кръстосване – популацията, получена след селекция се разделя на две 
равни части, избират се двойки хромозоми от всяка и дадена двойка се 
кръстосва с вероятност ; 

• мутация – след кръстосването случайно избрани битове се променят с 
вероятност . 

 
За търсене на оптимален инвестиционен портфейл [1] се предлага следната 

процедура: 
• фиксира се n – желаният брой финансови активи в инвестиционния порт-

фейл и едновременно обем на полулацията; 
• прилага се модела FLQM [9], откъдето се получава множество от порт-

фейли и това са хромозомите; 
• дефинира се целевата функция: 

,  

където  са дяловете на активите в портфейла,  е възвращаемостта на портфейла 
и  е инвестиционният риск на портфейла [12], [13]; 

• търси се оптимум на целевата функция  с генетичен 
алгоритъм. [3] 

 
V.  Заключение 
Реализирането на генетичен алгорутъм в процеса на управление на инвести-

ционни портфейли е в състояние значително да редуцира ресурсите, които обикно-
вено се влагат в решаването на портфейлната задача.  

Необходимо е провеждането на редица експерименти, за прецизно получава-
не на стойностите на параметрите на процедурата ga. 
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ЕЛЕКТРОДИНАМИЧНИЯТ ВИСОКОГОВОРИТЕЛ, КАТО 

КОМПЛЕКСЕН ТОВАР НА АУДИО УСИЛВАТЕЛЯ 
 

Пламен Ангелов Ангелов  
Бургаски свободен университет 

 
ELECTRODYNAMIC LOUDSPEAKER AS A COMPLEX LOAD 

OF THE AUDIO AMPLIFIER 
 

Plamen Angelov Angelov 
Burgas Free University 

 
Abstract: It is known that the professional audio amplifiers operate with dynamic input 
signal. Output speaker connected to the amplifier is a complex load with pronounced 
resonant properties. This can cause overloading of the output stage and unstable 
amplifier. In some cases their inductance of the speaker can suppress transient loads and 
even prevent breakthrough. For accurate assessment of the impact of the complex load on 
the amplifier performance should be considered the equivalent resonance model. 
 

Keywords: louspeaker model, equivalent circuitm resonance. 
 

 
1. Състояние на проблема 
Известно е, че по своята същност професионалните аудио усилватели работят 

с динамични входни натоварвания. Високоговорителя свързан в изхода на усилвате-
ля е комплексен товар с ясно изразени резонансни свойства. Това може да предиз-
вика претоварване на крайното стъпало и нестабилна работа на усилвателя.  В ня-
кой случай собствената индуктивност на високоговорителя може да потисне кратко-
временни натоварвания и дори да предпази от пробив [4]. За коректна оценка на 
влиянието на комплексния товар върху работата на усилвателя трябва да се отчете 
неговата еквивалентна заместваща схема [2], [3]. 

 
2. Основни параметри описващи електродинамичният високоговорител 
Основните параметри, описващи електродинамичния високоговорител са не-

говите Tiel/Small каталожни данни [5]. С помощта на тези параметри се определя и 
честотното изменение на високоговорителя на база еквивалентна заместваща схема – 
фиг.1. За да определят всички параметри се използват познатите изрази [1]: 

(1) 
( )

msR
LBR

2

2
.

= , ( )22 .. LBCL ms= , 
( )22 .LB
MC ms=  

където:  
R2 е съпротивлението по постоянен ток на избрания високоговорител;   
L – собствената индуктивност на високоговорителя;  
B.L – коефициентът на електромеханична връзка;  
Cms – гъвкавостта на механичната система на високоговорителя;  
Mms масата на подвижната система на високоговорителя;  
Rms – механичните загуби на високоговорителя [2].  
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Фиг. 1. Еквивалентна заместваща схема на високоговорител 

 

Паралелният двуполюсник R2-L2-C2 се преобразува в последователен с изра-
зите: 
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Тогава еквивалентната схема се преобразува във вида, показан на фиг.2. 

При определяне стойностите на Rs и Xs е по-удобно в техните математичес-
ки изрази да се включат стойностите за резонансното съпротивление ρ2 и резонанс-
ната честота f0. С използването на тези параметри се получава относителното 
съпротивление на веригата – „n” и относителната честота „k” с изразите: 
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Тогава за серийните еквивалентни преобразувания се получават изразите: 
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Фиг. 2. Преобразуване на паралелен в последователен двуполюсник 

След преобразуване на паралелния в последователен двуполюсник се из-
вършва сумиране на активните и реактивни съставки на получената последователна 
верига (фиг.2.): 

(5) 
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3. Оценка на комплексното натоварване 
Изразите, описващи модела на високоговорителя се използват за оценка на 

комплексното натоварване [3]. Функционалната зависимост на импеданса на висо-
коговорителя от работната честота е показано на фиг.3. При оценка на Hi-Fi аудио 
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усилвател, това изменение води до допълнителна несиметрия в работата на стъпа-
лото, а от там и в промяна на параметрите на изходния сигнал. За да се постигне 
коректна оценка на аудио усилвателя е необходимо отчитане на честотното измене-
ние на товара [4], [6].  

 

 
Фиг. 3. От справочна информация за високоговорител 15M/4624G00[7] 

За тази цел е избран високоговорител Discovery – 15M/4624G00 [7], от къде-
то се отчитат стойностите за Rs и Xs. Тези стойности се използват за провеждане на 
числен експеримент на база израз.5. Това налага числено изследване на импеданс-
ната характеристика на товара.  

 

 
Фиг. 4. Численият експеримент показва, че резултата е идентичен  
с препоръките от производителя  – Discovery – 15M/4624G00 [7] 
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Изследването се извършва с помощта на програмен продукт MathCAD, при 
следните параметри: съпротивление за постоянен ток на избрания високоговорител 
Rdc=3,2Ω; собствена индуктивност на бобината на високоговорителя L0=230µH;  
Коефициент на електромеханична връзка – B.L=5,3Tm; гъвкавост на механичната 
система на високоговорителя – Cms=0,41mm/N; маса на подвижната система на 
високоговорителя – Mms=6,2g; механични загуби на високоговорителя –
Rms=0,69kg/s. Тези стойности се заместват в изрази 1.7. при което се получават 
стойностите на параметрите: L2=12mH, C2=220,7µF; R2=40,71Ω.  

 

Полученият резултат от изследването показва че импедансната характерис-
тика на високоговорителя напълно съвпада с препоръките на производителя от 
фиг.3. Това означава, че заместващият електрически модел описва адекватно избра-
ният високоговорител. Изводът е, че изведените математически зависимости могат 
да бъдат предпоставка за определяне на активната изходната мощност върху товара: 

 

(6) 22
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Чрез израза за изходната мощност се извежда и максималното напрежение 
върху товара: 
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Замествайки полученият резултат за активната и реактивната компонента на 
товара (израз.5.) в израз.7. за големината на изходното напрежение се получава: 
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където:  

lmU  – максимална напрежението върху товара; 

lP  – ефективна изходна мощност на стъпалото. 
 

Изведеният израз показва зависимостта на изходното напрежение с промяна 
на работната честота. Така се съгласува изходното съпротивление на крайното стъ-
пало в желаната честотна област.  
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Изводи: 
 

• При оценка на Hi-Fi аудио усилвател, това изменение води до допълни-
телна несиметрия в работата на стъпалото, а от там и в промяна на пара-
метрите на изходния сигнал. За да се постигне коректна оценка на аудио 
усилвателя е необходимо отчитане на честотното изменение на товара 
[4], [6].  

• Полученият резултат от численото изследване показва че импедансната 
характеристика на високоговорителя напълно съвпада с препоръките на 
производителя от фиг.3. Това означава, че заместващият електрически 
модел описва адекватно избраният високоговорител; 

• Изведеният израз.8. показва зависимостта на изходното напрежение с 
промяна на работната честота. Тази зависимост ясно показва динамично-
то натоварване на аудио усилвателя. Отчитането на този параметър води 
до съгласуване изходното съпротивление на крайното стъпало в желаната 
честотна област.  
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Abstract: As a load of the linear audio amplifiers are used in speaker. These speakers are 
electrodynamic systems, which when modifying the operating frequency change their 
parameters. Such dependence is observed in speakers, which are composed of two or 
more loudspeakers. This frequency dependence is an indication of the unevenness of the 
dynamic characteristic. This affects the operation of the amplifier, as some hybrid audio 
amplifiers require suppression of the input (mode „mute”). Suppression of the input 
signal was observed in leaps his amendment, as well as switching the mode hybrid 
amplifiers - Class G and Class H. At this load the amplifier load may have both capacitive 
and inductive. 
 
Keywords: linear audio amplifiers, speakers, dynamic characteristic, hybrid amplifiers, 
complex load. 
 
 

1. Състояние на проблема 
Като товар на линейните аудио усилватели се използва високоговорител. Тези 

високоговорители представляват електродинамични системи, които при изменение-
то на работната честота променят своите параметри. Подобна зависимост се наблю-
дава и при озвучителните тела, които са съставени от два или повече високоговори-
теля. Тази честотна зависимост е индикация за неравномерност в динамичната ха-
рактеристика. Това се отразява на работа на усилвателя, като при някои хибридни 
аудио усилватели се налага потискане на входният сигнал (режим „mute”). Подтис-
кането на входния сигнал се наблюдава при скокообразното му изменение, както и 
при превключването на режима при хибридните усилватели – клас G и клас H. При 
това натоварване на усилвателя товарът може да има както капацитивен така и ин-
дуктивен характер [1]. 
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2. Характерни особености на натоварването на транзистора  
при комплексен характер на товара 

 

2.1. Характерни особености на натоварването на транзистора  
при преобладаващ капацитивен характер на товара 

При капацитивен характер на товара изходната характеристика на усилвателя 
се повлиява от два преходни процеса: режимна включване (преходен режим от клас 
G към клас H) и режим на изключване (преходен режим от клас H към клас G) на 
транзистора. Принципа на работа на транзиистора е показан на фиг.1. От графиката 
се вижда, че транзистора има критично натоварване в режим на включване. Този 
режим повишава разсейваната мощност върху транзистора, която може да се опре-
дели с израза: 

(1) LCT RIP .max
2

max ≈  
 

където: PTmax е максималната отдадена мощност от транзистора през време на 
динамичното натоварване на усилвателя;  
Icmax – максималният колекторен ток;  
RL    – активната компонента на товара. 

L

CE
C R

UI max
max =

maxCEU CEU

LR

CI

 

Фиг. 1. Натоварване на изходните транзистори през време преходният процес 
 при капацитивен характер на товара 

При преходния процес на включване на транзистора колекторното напре-
жение остава е максимално, но при това протича и максимален колекторен ток. При 
преходният процес на изключване на транзистора колекторният ток намалява. Гра-
фичният анализ от фиг.1. показва, че моментната мощност отдадена върху тран-
зистора в моментатите на превключване е значително по-висока от номиналната [1]. 
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2.2. Характерни особености на натоварването на транзистора  
при преобладаващ индуктивен характер на товара 

При индуктивен товар в момента на включване на транзистора, токът през 
индуктивността се изменя бавно и в момента на превключване остава относително 
постоянен. Амплитудното изменение на тока в момент на включване се определя от 
отношението на две времеконстанти – времеконстантата на високоговорителя към 
времето на нарастване на сигнала, което се записва с израза: 

(2) 
0

max .
τ
τ

CECE UU =  

където:  

L

L

R
L

=τ  – времеконстанта на високоговорителя;  

0τ – време за нарастване на изходният сигнал. 
 

Натоварването на изходните транзистори при този режим на работа не е 
голямо и може да бъде пренебрегнато.  Съвършено друго е изходното натоварване в 
режим на изключване на изходния транзистор. Включването на допълнителен висо-
коговорител повишава времеконстантата на веригата, при което отношението меж-
ду двете времеконстанти ще бъде 0ττ > . Това причинява нарастване на напре-же-
нието колектор-емитер (Uce), като съществува вероятност за пробив. През краткото 
време на преходният процес отдадената моментна мощност се определя с израза: 

(3) 
0

max
2

max .
τ
τ

L

CE
T R

UP ≈  

 

Натоварването на изходните транзистори през време на преходния процес е 
показано на фиг.2. 
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Фиг. 2. Натоварване на изходните транзистори през време преходният процес  
при индуктивен характер на товара 
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Изводи: 
 

• Графичният анализ показва че транзистора има критично натоварване в 
режим на включване. Този режим повишава разсейваната мощност върху 
транзистора и може да доведе до критична работа на усилвателя. Реше-
нието е динамично следене на входният сигнал и плавно превключване 
между клас G и клас H аудио; 

• Натоварването на изходните транзистори в момент на вклчюване (преоб-
ладаващ индуктивен товар) не е голямо и може да бъде пренебрегнато.  
Съвършено друго е изходното натоварване на транзисторното съпало в 
режим на изключване на изходните транзистори. Допълнително включе-
ният високоговорител повишава времеконстантата на веригата, при което 
отношението между двете времеконстанти ще бъде 0ττ > . Това причи-
нява нарастване на критичното напрежение колектор-емитер (Uce) и съз-
дава предпоставка за пробив на транзистора. 
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Abstract: The compliance with the judgment of the UN International Court of Justice 
indicates that the dispute, under which the judgment was delivered, has been settled. 
Therefore, the compliance with the judgment is the sole necessary and desired result of 
the case in the Court. The compliance with the judgment is rather a matter of fact than a 
matter of law. In spite of certain political powers of the UN Security Council regarding 
the compliance with the judgment, it is rather subject to the wilful and good faith conduct 
of the parties to the dispute.      
 
Key word: UN International Court of Justice, judgment of the International Court, UN 
Security Council, international legal dispute, interpretation of the judgment, revision of 
the judgment 
 
 

І. 
Изпълнението на решението на Международния съд на ООН (МС) означава, 

че спорът, по който е постановено съответното решение, вече е прекратен. Следова-
телно изпълнението на решението е единственият необходим и желан резултат от 
делото пред Съда.     

На изпълнението на решението на МС  е посветена специална разпоредба на 
Устава на ООН (УООН) – чл. 94, т. 1. Тя задължава държавите страни по дадено де-
ло пред Съда да изпълнят решението му по него. Трябва да се обърне внимание на 
нормативния подход за регламентиране на изпълнението на решението. Първо, из-
пълнението е обявено изрично за правно задължение, и второ, правната норма, в 
която е формулирано задължението се съдържа не в Статута на МС (СтМС), а в са-
мия УООН. 

Необходимостта изпълнението на решението да се постулира като правно за-
дължение се дължи на същността на международното право: държавите са основни-
те негови субекти и никой няма власт над тях; съответно никой няма власт над дър-
жавите страни по един спор, решен от МС, за да ги принуди да изпълнят неговото 
решение. С оглед на тази ситуация международното право е създало специален 
механизъм, гарантиращ изпълнението на решението – изискването за това да бъде 
оформено като правна норма, и съответно да бъде адресирано като правно задъл-
жение до спорещите страни. Оттук вече неизпълнението на решението ще представ-
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лява нарушение на правно задължение, а това е международно правонарушение, 
което като всяко такова ще породи международноправна отговорност за държавата, 
неизпълнила решението. Това всъщност е целта на този подход – да създаде правна 
възможност за търсене на отговорност от съответната държава, мотивирайки я по 
този начин да изпълни решението.  

Втората особеност на правната уредба на изпълнението на решението на МС 
е, че тя се съдържа в УООН. Така задължението за изпълнение директно обвързва 
държавите членки на ООН, но от друга страна извън неговото действие остават не-
членуващите в нея държави. За да бъдат обвързани и те, първо, държавите, които 
искат да станат страни само по СтМС заявяват в съответствие с чл. 93, т. 2 УООН, 
че приемат задължението за изпълнение на решението, и второ, държавите, които 
нито са членки на ООН, нито са страни по Ст., ако искат да станат само страна по 
дело пред Съда, съгласно чл. 35, т. 2 Ст. също заявяват приемането на това задъл-
жение. 
 

ІІ. 
Изборът задължението за изпълнение на решението да бъде формулирано в 

УООН, а не в СтМС, където е цялостната правна уредба на МС, се дължи на една 
изключително важна причина – по този начин неизпълнението на решението пред-
ставлява нарушаване на самия Устав, което вече дава основание на ООН за намеса. 
Тази намеса тя осъществява чрез един свой орган – Съвета за сигурност (СС), чиято 
роля за изпълнението на съдебното решение е изрично регламентирана в т. 2 на  
чл. 94 УООН. С тази разпоредба се постига логически завършена конструкция на 
чл. 94: т. 1 от него поставя задължението за изпълнение на решението на МС, а т. 2 
урежда начина по който да се обезпечи това изпълнение – предприемането на опре-
делени мерки от СС. Но защо точно той е натоварен с тази роля? Неизпълнението 
на съдебното решение означава продължаване на спора, по който е постановено, а 
всеки спор между държави представлява потенциална, а с развитието си – и реална, 
опасност за международния мир и сигурност, отговорност за поддържането на кои-
то носи СС (чл. 24 УООН). 

СС обаче не е орган, чийто предмет на дейност е да контролира изпълнението 
на решенията на МС, поради което той не може да се самосезира, а трябва да бъде 
потърсен от едната страна по решено дело пред МС с твърдението, че другата стра-
на не изпълнява решението. От редакцията на текста на т. 2 на чл. 94 се налага зак-
лючението, че обърналата се към СС страна е тази, в чиято полза е решението, или 
която е изпълнила задълженията,наложени й от него. Защото би било злоупотреба с 
правото на съдействие от СС, ако неизпълнилата решението държава се оплаква от 
другата държава, че не го изпълнява. Дали  СС ще предприеме някакви действия за-
виси само от него, от неговата преценка, че без него е невъзможно изпълнението на 
съдебното решение – предприемането им е негово право, а не задължение.  

Следователно сам по себе си фактът на неизпълнението, както и сезирането 
му не са достатъчни, за да упражни СС контролните си правомощия спрямо реше-
нието. Ако обаче се намеси, СС не може да се занимава с въпроси от съществото на 
делото, нито могат да му се противопоставят възражения, почерпени от такива 
въпроси. Това е изключително важно, защото е напълно възможно държавата, сре-
щу която СС предприема някакви мерки по силата на чл.94, т.2, да се опита да му 
противопостави аргументи – идентични, поне в съществената си част, с тези аргу-
менти, които тя е изложила в своя защита в делото си пред Съда. Тогава СС ще се 
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изправи пред деликатната задача да обори тези аргументи, без обаче да обсъжда 
решението на Съда.1. 

ССООН е политически орган и съответно действията му могат да бъдат само 
политически, ненапразно самата разпоредба на т. 2 посочва като такива действия 
препоръките към неизправната държава и мерките срещу нея за изпълнение на 
решението. Независимо от това не трябва да се подценяват възможностите на СС за 
въздействие с цел изпълнението на решението. Този орган е единственият в ООН, 
който има правото да налага принудителни мерки (членове 41 и 42 УООН) (разбира 
се, без употреба на въоръжена сила), което означава, че той може да прибегне до 
такива и спрямо държавата, неизпълнила решението. Следователно, в зависимост от 
преценката, но и от желанието на СС да се ангажира, той може да се окаже доста ва-
жен фактор за изпълнението на решението. За съжаление дейността на СС съдържа 
и случаи, когато той отказва намесата си срещу неизпълнилата решението държава. 
По делото на Никарагуа срещу САЩ за военните и полувоенни действия на послед-
ните в и срещу Никарагуа, решението е в нейна полза. САЩ обаче отказват да го 
изпълнят и Никарагуа, на основание на чл. 94, т. 2 УООН, се обръща към СС за 
съдействие. Той не успява да вземе решение за предприемане на мерки срещу 
САЩ, защото те, като постоянен член на СС налагат вето при гласуването им. Това 
е разбираемо, доколкото САЩ са неизпълняващата държава; по-интересното е, че и 
редица други държави – непостоянни членки на Съвета, също гласуват против иска-
нето на Никарагуа2. 
 

ІІІ. 
Роля за гарантиране изпълнението на решенията на МС, не по-малка от тази 

на ООН, играят регионалните международни организации. Те обединяват държави 
от даден регион и поради това се занимават с въпроси от общ интерес за всички тех-
ни членки. Ето защо за тях тези организации са от особено значение и се съобразя-
ват с тях. Поради тази причина, ако и двете страни по едно дело пред МС, чието ре-
шение не е изпълнено, са членки на една и съща регионална организация, тя е в със-
тояние да въздейства върху страната или страните по делото за изпълнение на реше-
нието му. Най-добрият пример в това отношение е ролята, която една регионална 
организация – Организацията на американските държави (ОАД), изиграва за изпъл-
нението на постановеното през 1960 г. решение на МС по делото за арбитражното 
решение на испанския крал от 1906 г. относно териториалния спор между Хондурас и 
Никарагуа. Тъй като последната не изпълнява съдебното решение, двете държави се 
обръщат към ОАД за съдействие. С помощта на Междуамериканския комитет за мир на 
тази организация те постигат през 1961 г. споразумение за създаване на смесена 
комисия, състояща се от техни представители, с председател – председателят на този 
комитет. Тази комисия извършва демаркацията на граничната линия между Хондурас и 
Никарагуа и прехвърлянето в Никарагуа на четири хиляди жители на спорната терито-
рия, които избират никарагуанско гражданство. През 1963 г. Междуамериканския коми-
тет за мир докладва на Съвета на ОАД за изпълнението на съдебното решение, а през  
м. октомври същата година този доклад е изпратен за информация на СС. 

                                                            

1  Вж. Alexandrov, St. Non-Appearance Before the International Court of Justice. – Columbia 
Journal of Transnational Law, vol. 33, 1995, № 1, p. 70. 
2 Вж. Al-Qahtani, M. The Role of the International Court of Justice in the Enforcement of its 
Judicial Decisions. – Leiden Journal of International Law, vol. 15, 2002, p. 800. 
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ІV. 
 

Определена роля за изпълнението на съдебното решение има самият МС. Тя 
се проявява под две форми – чрез тълкуване на съдебното решение, и чрез прегледа 
му. Тълкуването, което МС дава на решенията си може да е от полза тогава, когато 
страните по едно дело поискат тълкуване на неговото решение, за да могат да се 
ориентират, за да им стане по-ясно как да го изпълнят. Възможността да се иска 
тълкуване с тази цел понякога се включва в самото специално споразумение, което 
спорещите държави сключват, за да отнесат спора си до Съда. Такова е напр. 
специалното споразумение между Бенин и Нигер относно граничния им спор, в  
чл. 7, т. 3 на което се казва: „Ако прилагането на решението породи някакви труд-
ности, всяка страна може да се обърне към Съда в съответствие с чл. 60 Ст.”3. Това 
е разпоредбата на СтМС, която регламентира тълкуването на съдебното решение. 

Когато получи молба за тълкуване на свое решение с оглед изпълнението му, 
първата задача на Съда е в решението, с което се произнася по молбата (без значе-
ние дали я отхвърля или дава тълкуване, тъй като това зависи от наличието на осно-
ванията за тълкуване по чл. 60 Ст.), да потвърди задължителната сила на тълкувано-
то решение, т. е. да потвърди задължението на страните по съответното дело да из-
пълнят решението4. Заедно с това Съдът ги предупреждава за евентуалните неблаго-
приятни последици от неизпълнението, както и за възможната международна отго-
ворност на неизправната страна. Самата необходимост МС да тълкува решението 
си, за да може да бъде изпълнено, представлява своеобразен укор, упрек към стра-
ните по делото, чието решение не е изпълнено. Но необходимостта от тълкуване на 
решението с цел изпълнението му само по себе си е и тревожен сигнал към всички 
останали държави, че има опасност решението да остане неизпълнено, и следова-
телно, което е най-важното, съответният спор да продължи да съществува и раз-
стройва отношенията между държавите – негови страни и оттук да създаде опасност 
за международните отношения като цяло. Тази опасност мобилизира международ-
ната общност на държавите да окажат политическо въздействие върху спорещите 
държави за изпълнение на решението5.  

МС може да съдейства за изпълнението на решенията си и чрез функцията за 
преглед на съдебното решение по чл. 61 Ст. Неговата т. 3 позволява Съдът, за да до-
пусне прегледа, да задължи държавата, която го иска, най-напред да изпълни реше-
нието. Това може да се окаже много ефикасен начин за принуждаване на страните 
по едно дело, или поне искащата прегледа, да изпълнят решението. „Смисълът на 
тази разпоредба (чл. 61, т. 3 Ст. – б.м., А.Д.) е Съдът да може да наложи „санкция” 
на страната, искаща прегледа, но която не изпълнява преглежданото решение.”6 
 
 
 
                                                            

3 Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders of the International Court of Justice 2005, p. 96. 
4 Напр. в решението си по молбата на Мексико за тълкуване на съдебното решение по делото 
му със САЩ „Авена и други мексикански граждани” МС „потвърждава, че решението по 
делото е задължително и че Съединените щати продължават да носят задължението си 
изцяло да го изпълнят”. (Ibid., 2009, p. 20.)    
5 Al-Qahtani, M. Op. cit., p. 795. 
6 Ibid., p. 797. 
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V. 
 

Изпълнението на съдебното решение е въпрос не толкова юридически, колко-
то фактически, защото изпълнението трябва да се изрази в определено поведение на 
страните по делото, което да е в съответствие с постановеното в решението. То мо-
же да налага задължения само на едната от страните и тогава изпълнението ще се 
очаква само от нея, но може, макар да е в полза само на едната страна, да налага 
задължения и на двете страни. Но винаги и на първо място решението изисква пре-
кратяване на спора.  

Независимо, че държавите често не са достатъчно мотивирани да изпълнят 
съдебните решения по делата си пред МС, юриспруденцията му показва, че реше-
нията, по-бързо или по-бавно, по-лесно или по-трудно, но в крайна сметка се изпъл-
няват и са редки случаите на неизпълнено решение. Обяснението е, че самите дър-
жави предпочитат да сложат край на спора, по който е решението, отколкото да 
поемат риска от политическите последици от неговото продължаване7. Практиката 
на МС също така показва, че държавите проявяват по-голяма готовност да изпълня-
ват решенията по делата, заведени на основание на специално споразумение, откол-
кото по делата, заведени чрез иск (т. е. при задължителната юрисдикция на МС в 
двете й разновидности – на основание на действащи договори, и на основание на чл. 
36, т. 2 Ст.). Това е разбираемо, защото при тези дела едната от страните – ответни-
кът, винаги участва против волята си, и това е достатъчен стимул, ако загуби дело-
то, да откаже да изпълни решението. В тази връзка си заслужава да се отбележи, че 
ищецът, ако загуби делото, въпреки това е готов да изпълни решението8, което може 
да се възприеме като поемане на отговорността за делото, след като той го е ини-
циирал. Що се отнася до делата, за които е сключено специално споразумение, то е 
израз на взаимното съгласие и на двете страни по спора той да бъде решен от МС. 
Отнасяйки спора си до него, страните му са с ясното съзнание, че е безсмислено да 
го правят, ако няма да приемат съдебното решение по делото си.  

Като общо явление страната, която губи делото най-често отказва да изпълни 
решението. Също така държавите, които не се явяват като ответници по заведени 
срещу тях дела, почти винаги отказват и да изпълнят съдебното решение, ако то не е 
в тяхна полза, и то като обосновават неизпълнението му точно с аргумента, че не са 
участвали в делото. Нещо повече, самият отказ за участие в разглеждането на дело-
то е сигнал, че ответникът по-късно най-вероятно ще откаже и да изпълни съдебно-
то решение по него. 

Най-безпроблемно се изпълняват съдебните решения по дела с преобладава-
що икономически характер. По-трудно се изпълняват решенията по дела с полити-
чески характер, а най-често държавите отказват да изпълнят решенията по гранични 
и териториални спорове. Това е така, защото при тях решаването на спора се изразя-
ва в промяна на границите или територията на страните му, при което някаква тери-
тория преминава от едната към другата, или те взаимно си придават територии. 
                                                            

7 В този смисъл вж. Merrills J. G. The Optional Clause Today. – British Year Book of 
International Law, vol. 50, 1979, p. 124 (наистина той визира мотивите за изпълнение на 
арбитражнжото решение, но същите мотиви са валидни и за изпълнение на съдебното 
решение), Paulson, C. Compliance with Final Judgment of the International Court of Justice since 
1987. – American Journal of International Law, vol. 98, 2004, p. 457.  
8 Вж. Paulson, C. Op. cit. 
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Когато териториите са ненаселени или слабонаселени – проблем за изпълнението на 
решението не възниква. Когато обаче държавата трябва да се лиши от територия, на 
която живее нейно население, в резултат на съдебното решение тя губи не само те-
риторията, но и това население, което обяснява мотивацията й да не изпълни реше-
нието. Доказателство, че именно загубата на население е причината за неприемане-
то на решението са делата за морска граница – там естествено въпрос за население 
не се поставя и съответно държавите са склонни да изпълнят решенията по тези 
дела. 

Огромните политически, икономически, демографски, юридически – както 
вътрешно, така и международноправни, и други трудности, които пораждат съдеб-
ните решения по териториалните спорове, могат да се илюстрират с конкретни при-
мери от юриспруденцията на МС. През 1992 г. той постановява решение по дело 
между Салвадор и Хондурас относно сухоземната и морската им граници. Това ре-
шение разпределя спорните сухоземни територии между двете държави, като  
300 кв. км се придават на Хондурас, а 140 кв. км – на Салвадор. Около 15 хил. души 
живеят на териториите, разпределени по този начин. Салвадор предлага те да полу-
чат двойно гражданство – салвадорско и хондураско, но Хондурас отказва, тъй като 
конституцията му не позволява такова. Хондурас твърди, че той изпълнява съдебно-
то решение, а Салвадор – не, поради което през 2000 г. се обръща към СС с искане 
да се намеси, като отправи към Салвадор препоръки с цел изпълнението на реше-
нието, а ако те се окажат неуспешни – СС да наложи такива мерки, които според 
него биха осигурили изпълнението на решението9.  

Друг пример е делото между Камерун и Нигерия за сухоземните и морските 
им граници. Претенциите на двете държави за сухоземна територия са относно  
п-ов Бакаси и районите около ез. Чад. На полуострова живеят около 37 хил. души, а 
на територията от басейна на езерото – около 60 хил. души. С решението си МС 
присъжда на Камерун тази граница в ез. Чад, която той иска, като по този начин от 
населението в районите около него тридесет села преминават към Камерун, а само 
няколко – към Нигерия. П – ов Бакаси също се придава на Камерун. При такова ре-
шение в полза на Камерун съвсем очаквано Нигерия отказва да го изпълни, поради 
което е подложена на силен натиск от Великобритания, САЩ и Франция. Президен-
тите на Камерун и Нигерия се обръщат към ООН с обща молба за съдействие за 
прилагането на решението. Организацията откликва, като създава комисия, която да 
разгледа последиците от него, да защити правата на населението, живеещо в прида-
ваните територии и да изработи предложение за изпълнение на решението10. 
 

                                                            

9 Ibid., 437,438. 
10 Ibid., 449, 450, 451. 
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степента на въздействие върху определен елемент от работата на общинската 
администрация а това е удовлетворението от работата.  Изследването е прове-
дено в общинските администрации на четири града на две съседни държави: два 
града от Република Македония и двама от Република България. Иновативноста в 
избрания подход има за цел "не да разделя общините и да има дава някаква оценка 
или класиране по признаци на ефективността, ефикасността и качеството на 
работата, а, търсейки различията и добрите практиките, да се потърсят вари-
ации за мултиплициране на тези практики. 
 
Ключови думи: удовлетворение от работата, смисъл на работата, организа-
ционна култура 
 
Abstract: The research presented in this article aims to discover, analyze and evaluate the 
impact of the organizational culture, that is, to identify the degree of impact on a certain 
element from the work of the municipal administration and that is job satisfaction. The 
research is conducted in the municipal administrations of four cities of two neighboring 
countries: two cities from the Republic of Macedonia and two from Republic of Bulgaria. 
The innovativeness in the selected approach aims “not to separate the municipalities and 
to give them any grade or ranking by signs of effectiveness, efficiency and quality of the 
work, and seeking the differences and the well practices, to look for variations for 
multiplication of those practices. 
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– Добър ден. Защо угаси преди малко фенера? 
– Такова е нареждането – рече фенерджията. – Добър ден. 

– Какво е нареждането? 
– Да угасям фенера. Добър вечер. И отново го запали. 

– Но защо пък сега го запали? 
– Такова е нареждането – отговори фенерджията. 

– Не мога да разбера – каза малкият принц. 
– Няма какво да се разбира – рече фенерджията. – Нареждането  си е 

нареждане.. Добър ден. И угаси фенера……..– Ужасен е моят занаят тук. По-
рано това имаше смисъл. Угасях фенера сутрин, а вечер отново го запалвах. 

През останалото време на деня можех да си почивам, а през останалото време 
на нощта – да си поспивам… 

– Промени ли се нареждането след това? 
– Нареждането не се промени – каза фенерджията. – Тъкмо в това е 

нещастието! От година на година моята планета се върти все по-бързо, а 
нареждането не се промени! 

Антоан дьо Сент-Екзюпери – „Малкият принц” 
 
 

Въведение. Една от централните характеристики на идентичността на повече-
то хора представлява работата. Когато задам общия и всекидневен въпрос „Какво 
правиш?”, повечето хора реагират с тяхната длъжност, или според мисълта на 
Елизабет Хъбард „Работата на всеки, независимо дали се занимава с литература, 
музика, архитектура или каквато и да е друго, е негов автопортрет”. Феноменът ра-
бота (труд) съществува и е съществувал и в миналото, еволюирайки чрез трите въл-
ни на икономика – земеделска, индустриална и информационна. Нагласата за работа 
е въпрос, който чрез понятието „отношение” можем да разберем като нагласа, опи-
сание на позициите, подхода на дадена личност към елементи от собствената й 
дейност или аспекти на заобикалящия я свят (отношение към труда). Според 
Фишбайн и Айзън[1] „отношението (нагласата) е придобита склонност за устойчива 
благоприятна или неблагоприятна реакция спрямо даден обект”. Албер Камю е на-
писал: „Без работа всичко в живота се разваля, но когато работата е бездушна, жи-
вотът задушава и умира”. Отношението към работата, чийто краен резултат е удов-
летворение от работата, както и различните изследвания по този въпрос се стремят 
към подобряване на индивидуалния живот на работника и на организационната 
ефективност.  

Понятието удовлетвореност се свързва с положителни преживявания на от-
делна личност, група или общество след постигане на важни за тях цели – резултат 
от задоволяване на актуални потребности. Работата е важна част от живота и основ-
на дейност на един индивид чрез които той задоволява свои основни потребности а 
които водят до повишаване на психо-физичното състояние на самия индивид. Е. 
Лок (1976) определя удовлетворението от работата като „приятно положително 
емоционално състояние или отношение, като резултат от оценката на работата или 
преживяванията на работното място или опита”. А Спектър (1997) прилага опреде-
                                                            

1 Цит. по Фишбайн и Айзън в Паунов, М., Трудова мотивация, с. 95, С., 2009 г. 
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ление на удовлетворението от работата като ‘как хората се чувстват на техните ра-
ботни места и от различните аспекти на работните места това е и най-голямата сте-
пен, до която хората харесват или не харесват работата си”. Източници на удовлет-
вореност в труда могат да бъдат различни физически или социални условия, в които 
човек се труди, начинът на работа в организацията му, характеристиките на самия 
процес на труда, постигнатите резултати, възможностите за реализация на конкрет-
ни изявени способности. Удовлетворението от работата не е ‘виц’ а смисъла от ра-
ботата ’чудо’, а понятия и мотивационни фактори, засягащи цели и поведение, 
които описват колко един работещ е доволен (щастлив) от собствената си работа. 
Но какво означава да си щастлив от собствената си работата – да намираш  ‘смисъл’ 
в това което правиш? Идентификацията с труда като следствие от когнитивния про-
цес на сравнение между труда като дейност и Аз – перцепцията (Илиева, 2009), 
мотивацията за труд и теориите за мотивация, представляват „прелудия” към реали-
зиране и остваряване на нови хоризонти (потребности) – нов сън на всеки един ра-
ботещ – а това е търсене на смисъла в работата като положителна атитюда насочена 
към подобряване на удовлетвореността от работата. Великия австрийски психиатър 
и невролог Виктор Франкъл казва така: „Смисълът се появява само тогава, когато 
хората свързват онова, което правят, с онова, което е важно за тях”[2], или както е 
написал Фридрих Ницще: „Ако имаш своето ‘Защо’ в живота, ще се справиш с въз-
никналото ‘Как’.” Перифразирано според Кройц и Фъостер(2009), това означава – 
Който не намира смисъл, роптае срещу живота си и недоволства от работата си. Ако 
между разговора на малкия принц (човек които търси смисъла на работа) и фенерд-
жията (служителя в една организация) включим и изречението на Боб Дилън, тогава  
може би той ще даде конкретен отговор за нещастието и загубената смисъл в рабо-
тата на фенерджията: - „Един човек е успял, когато между събуждането сутрин и 
заспиването вечер върши онова, което му харесва”. Или както размишля малкия 
принц: ...Неговата работа поне има смисъл. Когато запалва своя фенер, той като 
създава една нова звезда или едно цветче, угаси ли фенера си – приспива цветето 
или звездата. Това занятие е много хубаво. То е истински полезно, защото е ху-
баво... (В нашия пример „фенерджията” представлява метафора на служителя в една 
организация).       

Мениджмънт литературата прилага възможност за намиране на конкретния 
отговор чрез четири лични въпроси които заслужава всеки един служител да поста-
ви пред самия себе си: - Каква ми е целта тук?, - Как мога да дам по-голям смисъл за 
моята работа?, - Това ли е работата, която аз наистина трябва да направя?, - Има ли 
место за мен и моите истински ценности на това работно място?.  Един доклад 
„Добре работни дни” („A Good Day’s Work” - Penna)[3] са написали (добьр работен 
ден) ....не е индивидуално, организационно или обществен (социален) проблем – 
той е и трите. Добрата работа е индивидуално отговорна, организационно продук-
тивна и обществено полезна. Само съответствието между тези три нива „...води 
към...наистина добра работа” Или ‘Индивидуалността’ означава – усещане за “себе 
си” – и към пространството да бъда “себе си”, - баланс между работата ми и живота 
без работа, - хармония между моите лични ценности и тези на моята организация. 
‘Организационните проблеми’ означават: - чувство за общност по време на работата  

                                                            

2 Фъостер,А., Кройц,П.(2009) Следи вместо пепел - Как да работим с мисъл. Еастра.С. 
3 Penna – Global HR Service Group (penna.com) 
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- възможност да се почувствам като част от нещо по-голямо от мен, - възможност да 
допринесат за успеха на организацията, - мениджър или лидер които създава смисъл 
за мен. ‘Обществените (социалните)’ включват: - възможност за допринесат към 
обществото, - работа за организацията със силно чувство за корпоративна отговор-
ност.  Това нещо заключава в своите мисли и малкия принц: - „Този човек – каза си 
малкия принц, продължавайки пътешествието си – би бил презиран от всички други – 
от царя от последния, от пияницата от бизнесмена. Но дали той е единственият, 
който не ми се вижда смешен. Може би защото се занимава с нещо друго – не със 
себе си.” 

Но има и още нещо, което винаги се има предвид, когато става дума за удов-
летвореност от труда – това без съмнение е средата, в която се изпълнява работата 
(трудовата дейност), или обстоятелствата, при които се работи в организацията като 
„стабилизиращ фактор”[4], а това е организацията и нейната организационна култу-
ра. От разбирането и познаването на аспектите на организационната култура, вида 
на организационната култура и функциите, с които разполага, зависи и равнището 
на мотивация в организационната система. 

Организационна култура. Множество определения за концепцията на орга-
низационната култура са посочени от контекста на антропологията, организацион-
ната психология и мениджмънт теорията. През 1952 г. са идентифицирани 164 
дефиниции за организационната култура (Kroeber & Kluckhohn, 1963).[5] Според 
Браун (1995) определенията, с които разполага организационната култура, отразяват 
различното разбиране за това какво е културата. Браун преди всичко гледа на опре-
деленията, дадени или взети от организационните проучвания, като комплексен 
ентитет, метафора, като машина и организъм и др. Шейн определя „организацион-
ната култура като модел на споделени базисни предположения, научавани от група-
та, докато разрешава своите проблеми при адаптирането към външната среда и вът-
решната интеграция, които работят достатъчно добре, за да се приемат за валидни и 
за конкретен начин на възприемане, мислене и чувстване от новите членове във 
връзка с тези проблеми”.[6]   

Ако се има предвид изобилието от измерения и множество културни нива (и 
многобройни адаптации на типологията на Шейн които са  представени в рамките 
на литературата, където фокусът се насочва към уточняване на обхвата на типоло-
гията чрез по-нататъшно подразделение на съществуващите нива или въвеждане на 
нови такива (напр. Ott, 1989; Hawkins 1997:426), малко е вероятно, че ще има въз-
можност някога да бъде приета монолитна дефиниция на организационната култу-
ра. Но някои автори са поставили под съмнение въпроса доколко ще бъде полезно 
едно определение за организационната култура. Приближаването на организацион-
ната култура с предварително зададено определение или класификация може да за-
мъгли, а не да изясни културата в рамките на специфична човешка ситуация. Орга-
низационните аспекти, които се разглеждат, влияят на правилното разбиране и под-
ход към организационната култура (Jordan, 1994). В същото време твърде отворен, 
твърде широк подход означава, че концепцията е изправена пред опасността да ста-
не безсмислена: тя може лесно да се използва за покриване на всичко и следовател-

                                                            

4 Илиев, Й., Умението да мотивираме, с. 52, Нова звезда, С., 2001г. 
5 Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, 1952, Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. 
6 Цит. по E. Schein, Organizational culture and Leadership, Jossey Bass Publishing, 1992, p. 10. 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 271

но да не обяснява нищо (Alvesson, 2002). Според определени автори (Pacanowsky 
and O'Donnell-Trujillo, 1983, p.126) „Организационната култура не е просто още ед-
на част от пъзела, тя е пъзел. От наша гледна точка, културата не е нещо, което една 
организация има; културата е нещо в една организация” 

Културата на организацията не е енигма, мистерия или невидима. Тя е холис-
тична, субективна, емоционална, исторически детерминирана, социална конструк-
ция, мека, тя е „l‘esprit de corps” и лице, изразенo чрез идентитета, динамична, 
уникална и скрит механизъм за координация и контрол в организацията, отразява 
„изкуството на управлението към изграждане на човешките отношения”, изразява 
начина, по който нещата се случват в организацията, очертани в поведението, изра-
зено чрез основната философия на ценностите, детерминирани чрез време и прост-
ранство[7].  

Оптимизирането на съответствието между организационната култура и удов-
летворението на служителите дава принос за увеличаване и подобряване на услуги-
те на служителите към клиентите, гражданите, бизнеса и обществото като цяло, 
както и на тяхното желание да допринасят за успеха на организацията. 

Цел на изследването е да се разкрие, анализира и оцени въздействието на 
организационната култура, т.е. чрез мотивиращата роля на организационната култу-
ра де се идентифицира степента на въздействие върху определен елемент в работата 
на общинската администрация; да се посочат проблемите и съответните изводи и 
възможности от управленското и мотивиращо действие на организационната кул-
тура и да се открие връзката между организационната култура и удовлетворението 
от работата. За целта на това научно изследване организационната култура е посо-
чена като независима променлива (представлява начина, по който се изследва сте-
пента на въздействие на организационната култура) а зависима променлива в из-
следването е удовлетворението от работата. 

Изследователска задача и хипотеза на изследването. Това проучване 
трябва да бъде полезно, когато представи емпиричните доказателства за значението 
на организационната култура като една нова и относително млада ефективна страте-
гия за управление в организацията и нейното непосредствено влияние върху моти-
вацията на персонала в организациите, с цел усъвършенстване на работата и добро 
управление. За да се изпълни тази цел, основната изследователска задача – въпрос 
на изследването е: Да се утвърди до каква степен организационната култура влияе 
върху удовлетворението от работата. А опознавайки факта че всяко изследване 
предполага разработване на работни хипотези, чиито резултати трябва да се дока-
жат или отхвърлят, в проведеното изследването  работната хипотеза е:  - „Организа-
ционната култура чрез мотивиращата роля влияе положително в голяма степен 
върху удовлетворението от работата”. 

Предмет на изследването е да се изтъкне значението на организационната 
култура като уникална характеристика на една организация и да се разбере нейното 
значение при разработването на мотивационната политика. 

                                                            

7 Определнието представлява вид общ консензус между разните концепции и елементи на 
организационната култура от аспект на културната организационна перспектива от една 
страна и ситуационната и структурна перспектива от друга страна. 
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Обект на изследването. Обект на изследването е общинската администра-
ция на четири града: два в Р. Македония (Община Кочани и Община Виница) и два 
в Р. България (Община Дупница и Община Кюстендил). Градовете, които са цел на 
изследването, са част от избираемата зона[8] по програмата за трансгранично сът-
рудничество между Р. България и Р. Македония. Трансграничното сътрудничество в 
рамките на ИПП има за цел да популяризира добросъседските отношения, насърча-
ването на стабилността, сигурността и просперитета, което е интерес на съответни-
те страни, и да насърчи хармоничното и балансирано устойчиво развитие. 

Иновативността в изследването. Иновативността в подхода на проведено-
то изследване можем да потърсим в следните насоки: Целта бе да се потърсят вари-
ации дали съществуват различни характеристики и елементи в работата на адми-
нистрациите по признака „организационна култура и нейното мотивиращо въздей-
ствие” върху персонала в общинските администрации, да се осъзнае нейната роля и 
значимост за работата на организациите там, където все още не е заработила, а там, 
където тази роля съществува и е осъзната, да се увеличи и интегрира повече в про-
цеса на работа и в организационния живот. Избраният подход цели от друга страна 
не да разделя общините и да им дава някаква оценка, или пък да ги класира по приз-
нака качество, ефективност или ефикасност на организацията, а, търсейки различия-
та и добрите практики, да се потърсят вариации за мултиплициране на тези практи-
ки. Ако съществува област, в която знанието и добрите практики трябва да се по-
пълват, това със сигурност е концепцията и организацията на публичната служба. 
Всяка държава има уникална държавна структура и разнообразието на държавните 
структури е една от характеристиките на европейската публична служба. Всяка 
организация има уникална и единствена организационна култура. Увеличаването на 
интереса към сравнителните анализи и сравнения води към стремеж да се увеличи 
качеството на услугите, предоставяни на потребителите и клиентите към разпро-
странение на добрите практики. 

Втората причина за избора на градовете бе опитът в изследването да се 
включат общини, в които през последните няколко години се забелязва чувствително 
подобряване и висока ефективност на работата, които представят добри практики и 
примери за функциониране и развитие на общините в страната и всяка от общините има 
свои постижения, области, в които се е справила по-добре, отколкото други. 

Извадка на изследването. В обхвата на изследването влизат служителите на 
общинската администрация в четирите гореизброени града. Изследването обхвана 
приблизително 100 души, като коректно и правилно попълнените анкетни карти 
бяха почти 90 броя, или анкетното проучване обхвана повече от 65% от общия брой 
на служителите, работещи в общинската администрация на тези градове. 
                                                            

8 Избираемата зона по Програмата за трансгранично сътрудничество между Република 
България и Република Македония (за програмен период 2007 – 2013 г.§ е одобрена от Евро-
пейската комисия на 14.12.2007 г. и изготвена в резултат на координираните усилия на съот-
ветните национални институции и широк кръг от заинтересовани страни на местно, реги-
онално и национално ниво) обхваща територия от 18 736 кв. км. с общо население 1 065 605 
души. Дължината на границата между свете държави е 165 км. Общата стратегическа цел на 
регионалното сътрудничество между секторите и административните единици, която трябва 
да бъде постигната чрез Програмата, е: - Устойчиво развитие в граничната зона в подкрепа на 
по-широките европейски усилия за сътрудничество и интеграция. (http://www.ipa-cbc-
007.eu/page.php?c=2)    
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Проведеното анкетно проучване доведе до обобщаването  
на следните резултати, представени в таблица: 

 Общ брой 
анкети 

 и анкетирани 
лица 

Валидни или 
правилно 
попълнени 
анкети 

Невърнати или 
неправилно 
попълнени 
анкети 

Общо 
анкетирани  

в  
процент 

Кочани 37 30 7 81,1 
Виница 20 13 5 65,0 
Дупница 31 17 14 54,8 
Кюстендил 31 30 1 96,8 

Таблица 1. Разпределение на броя анкети и съотношението им  
в общия дял на изследваните администрации 

 
Методология на изследването включва използване на квантитавния (коли-

чествен) научно-изследователски процес. „Количественият подход се приема като 
подход за максимална прецизност, систематизиране, повторяемост, сравнимост, 
удобство, голям мащаб, ненатрапчивост и ефективност на разходите” (Ticker, 
McCoy et al.,1990). В изследването са използвани следните статистически методи: 
описателни статистически данни и корелация, а конкретния случай е използвана 
Пирсънова корелация. При анализа на резултатите е използван и т-тест, с който се 
определя различието между аритметичните среди на две групи анкетирани служите-
ли, а нашия случай това е факторът „пол”(мъж/жена), с което се определя дали тази 
разлика е достатъчно голяма, за да се направи заключението, че различието в отго-
ворите на респодентите не е следствие само от влиянието на пола, а е резултат от 
влиянието на други системни фактори, които произхождат от независимата промен-
лива или други релевантни променливи. За нагледно графично представяне на ре-
зултатите е използван Excel (Microsoft). Изследването всъщност представлява вид 
„пилот-проектно изследване”, чрез което ще се установят силните и слаби страни на 
въпросника[9]. Самото изследване не е съвършено, към него могат да се отправят 
препоръки, бележки и допълнителни елементи с цел усъвършенстване в друго из-
следване по този въпрос в близкото бъдеще. 

 

                                                            

9 Изследването на удовлетворението от работата на служителите в общинската администра-
ция, представлява част от самостоятелно изработен въпросник с конкретно наименование 
„Анкетна карта за изследване на работата на служителите в общинската администрация”, 
който представлява вид тест-батерия, съставен от по-голям брой въпроси, разпраделени в 
няколко групи в съответствие с целта и предмета на изследването.Въпросите в анкетната 
карта са базирани на един задълбочен преглед на литературата и разните изследвания, отбе-
лязани в литературата, съществуващи и утвърдени инструменти, които вече са били използ-
вани. Въпросника за изследване на организационната култура като независима променлива в 
нашия случай е избран въпросника с правилно именование – Сила на организационната кул-
тура (метод чрез определяне на артефакти) – Въпросник (по Brown 1999:74) в Давитков, 
Сотирова (2004), адаптиран от първоначалните 16 въпроса на 12 въпроса за целта на изслед-
ването.  Въпреки че въпросника има наименование Сила на организационната култура, целта 
на изследването на организационната култура не е да дава някаква оценка за силна или слаба 
организационна култура или да класира по признака на най-добрия резултат.  
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Анализ на резултатите от изследването: Удовлетворение от работата на 
служителите в общинската администрация 

 

Анкетното проучване започва именно с този въпрос като необходимост от 
въвеждането в темата и, от друга страна, дали високите нива на изразено удовлетво-
рение от работата като често срещана характеристика на изследванията за работата 
не са неочаквани. Необходимо е да поясним, че въпреки общия въпрос „Удовлетво-
рени ли сте от работата?” (който е основен при статистическата операция) във въп-
росника присъстват и още няколко самостоятелни въпроси, за които смятам, че е 
по-добре да се анализират отделно, поясняват главния въпрос и са съставни части от 
конструкта – удовлетворение от работата. Ще се опитаме да разясним защо и какво 
се случва, когато хората са удовлетворени или неудовлетворени от работата. 

Един от специалните (отделни) въпроси, непосредствено свързан с главния 
(основен) въпрос, беше изясняването на респондентите в четирите общини за 
„Факторите – корелати според степента на въздействие, върху които оказва влияние 
удовлетворението от работата”. С оглед на специфичността на изследването, а това 
е фактът, че предмет на изследването са четири общини от две съседни държави 
(Р.Македония и Р.България), няма някакви изненадващи резултати от страна на 
респондентите, чиито резултати показват и една балансираност на отговорите по 
този въпрос.  

 

Детерминанти на Удовлетворението от работата
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Графика 1. Детерминанти на удовлетворението от работата 
 

Детерминанти на удовлетворението от работата: Удовлетворението от рабо-
тата като комплексен елемент се намира в тясна връзка с другите съставни части на 
организационното поведение. Тези съставни части или елементи се наричат още 
последствия от удовлетворение от работата. 

От графиката ясно се вижда, че служителите във всичките четири общини са 
отговорили на ангажираността в работата (с най-ниски коефициенти) като най-важ-
на част от удовлетворение от работата, а това всъщност означава и най-голяма важ-
ност при класирането на корелатите. От резултатите можем да изясним, че всички 
респонденти в общините се чувстват ангажирани с работата на организацията, вяр-
ват в организацията, полагат усилия за постигане на организационните цели и имат 
желание за принадлежност към организацията. Сериозното отношение към основна-
та човешка потребност за принадлежност според Кройц и Фъостер (2009) поражда 
очаквания за най-високи резултати, засновани върху чувство за обща принадлеж-
ност, върху общуването, изпълнение с доверие, респект и надеждност. Мисли, 
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които споделя и ирландския иноватор в мениджмънта Чарлз Хенди: „Не сме създа-
дени да бъдем сами. Имаме чувство за принадлежност – независимо дали към опре-
делен човек, или към някое дело. Само взаимно признание поражда готовността на 
хората да поставят собствените интереси в услуга на другите”[10] А от гледна точка 
на организационната култура се изпълнява интегрираща и идентификационна функ-
ция на културата.  

В графика 1., ясно се очертава съществуването на голяма балансираност на 
резултатите от изследваните при корелатът – отсъствия от работата, и от този резул-
тат можем да изведем факта, че при служителите в общинските администрации ви-
сокото ниво на удовлетворение от работата е свързано с по-ниска степен на отсъст-
вия, или както е написано в страниците на литературата „служители, които имат по-
ложителни чувства към работата и организацията си, би следвало да отсъстват по-
малко от работата и по-рядко да напускат заради другаде, отколкото служители с 
отрицателни нагласи към работата си”.[11] Но, примера от анкетния въпрос т.е. висо-
ките коефициенти упътват към т.н противоречиви резултати между удовлетворе-
нието  и отсъствията от работата които по-дробно трябва да бъдат проучени в някое 
друго изследване което ще се задържи конкретно върху този проблем. 

 

/Удовлетворени ли сте от сегашната си работа/ 

 
Фигура 1. 

 

От представените на фигурата резултати е видно, че във всичките четири 
общини, които са предмет на проведеното изследване, от анкетираните служители 
са получени от ниско позитивни до изключително високи коефициенти, свързани с 
общия въпрос „Удовлетворени ли сте от сегашната си работа?”. От този резултат 
можем да изясним, че се потвърждава поставената хипотеза: „Организационната 
култура чрез мотивиращата роля влияе положително в голяма степен върху удов-
летворението от работата”.[12] 

                                                            

10 Пак там  
11 Ригио, Е. Роналд (2006: 243). Въведение в индустриалната/организационна психология. Дилок.С 
12 С корелация се измерва връзката между две променливи, а в нашия случай това е организа-
ционната култура като стандартна независима променлива, а другата променлива е удовлет-
ворението от работата като зависима променлива. Коефициентът на корелация (варира от +1 
до -1) ни позволява от познаването на размера на едното явление да прогнозираме и оценим и 
размера на другото явление, които са взаимносвързани. Колкото  по-голям е коефицинтът на 
корелация, толкова по-голяма е и връзката между двете променливи. Идеална или отрицател-
на корелация не съществува, а когато би съществувала, това би било функционално, а не 
корелативно отношение. Смята се, че размера на Пиръсонвия коефицинт варира от 0,00 до 
0,20 (незначително корелация, от 0,20 до 0,40 (ниска корелация), от 0,40- до 0,70 (умерена 
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От представените на фигурата 1.  резултати е видно, че във всичките четири 

общини, които са предмет на проведеното изследване, от анкетираните служители 
са получени от ниско позитивни до изключително високи коефициенти, свързани с 
общия въпрос „Удовлетворени ли сте от сегашната си работа?” От резултатите на 
фигура 1, се открояват две характеристични резултати – изследваните служители в 
Община Кочани (ниско позитивна корелация) и при отговорите на служителите в 
Община Дупница (изключително висока корелация). Отговорите на тези резултати, 
може да получим само чрез поставяне на вече въпроси от литературата: - Дали 
позитивната, но ниска корелация на удовлетворението от сегашната работа от глед-
на точка на организационната култура може би се дължи на недостатъчно изграде-
ната и ясно поставена организационна култура в общината, или с едно пояснение – 
съществува ли или не организационна култура и какъв е нейният ефект върху орга-
низационния живот?, или - Страдат служителите от синдрома на лошата репутация 
на службите в държавния сектор?, - Одобряват ли служителите политиката на орга-
низацията?, - Какво става с признанието, липсва или не?, - Липсата на отговорност?, 
Разбрана ли е ролята и значението на организационните комуникации между самите 
служители и специално при организационното ръководство?: – Защото до голяма 
степен професионалните комуникации съдействат успешно да се приложи и да се 
управляват компетентно политиките на организацията, които да осигуряват смисъл 
                                                                                                                                                     

корелация), от 0,70 до 0,90 (висока корелация) от 0,90 до 1,00 има много висока корелация.    
(Bakovjlev M., Statistika u pedagoskim istrazivanjima, Beograd, 1995). 
(1) средна стойност или аритметична средна централна тенденция  на  зависимата променли-
ва: Удовлетворение от работата); (2) средна стойност или аритметична средна централна 
тенденция на  независимата променлива: oрганизационна култура); (3) SD на зависимата 
променлива; (4) SD на независимата променлива; (5) Пирсъновия коефициент на  корелация, 
-1 ≤ τ xy ≤ +1; - Bakovjlev M., Statistika u pedagoskim istrazivanjima, Beograd, 1995  



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 277

и да подсигурят разбиране от членовете на организацията за необходимостта от 
постигане на идентичност и идентификация с организацията, с цел осъществяване 
на организационните цели и постигане на лично удовлетворение от работата и успе-
ха. В този случай е възможно да липсват реформи и мотивационни сесии, които да 
подкрепят положителните аспекти на работата и да подобрят онези страни, които 
създават неудовлетворение, т.е. стремят се към подобряване на вътрешните подбу-
ди, за да се увеличи мотивацията на персонала. Или ще приемем написаното в лите-
ратурата по определени изследвания, че „по-ниското удовлетворение в държавния 
сектор отразява по-скоро индивидуалните проблеми, а не обща криза на удовлетво-
рението от работата....”[13] 

Хоторновите експерименти показват, че определени хора са постоянно не-
удовлетворени, постоянно се оплакват, без оглед на промените в заобикалящата ги 
среда. Някои хора имат предразположение да харесват собствената си работа, други 
не. Но също така влияе и нестабилното време – глобалните промени и финансовата 
криза, която в момента оказва голям натиск на световната икономика, чиито 
последствия, които са все по-очевидни, се отразяват на общия работен климат и на 
високата степен на безработица, също имат голям принос към определянето на 
удовлетворението от работата, чиито фактори правят и по-неудовлетворителната 
работа по-добра от безработното състояние. 

 
Влиянието на удовлетворението от работата върху Вашия обикновен 

работен ден 
 

Чрез този допълнителен въпрос, анкетираните имаха задача да посочат раз-
личните ситуации, които имат най-голямо влияние върху всекидневната работа. 
Видно от графиката, отговорите посочват, че съществува една балансираност на 
анкетираните по отношение на няколко ситуации. В анализа ще посветим внимание 
на няколко ситуации, в които и в четирите общини съществува определена баланси-
раност.  
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Графика 2. Влиянието на удовлетворението от работата  
върху Вашия обикновен работен ден 

 

                                                            

13 Rainey / Bozeman, Comparing Public and Private Organizations…, p. 459, in Demmke, C., Civil 
Servants Different Because They are Civil Servants?, 2005, European Institute of Public 
Administration. 
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А това е най-изразено в първата ситуация: „Работното място отговаря на мои-
те компетентности”, като резултатите са видими от графика 2.2/2, или в процент са 
следните: в Община Кочани – 1,69%, в Община Виница – 4,01%, в Община 
Кюстендил – 2,71% и в Община Дупница – 3,62%, и те са най-ниските коефициенти 
на служителите в общинските администрации към тази ситуация, която има най-го-
лям принос към удовлетворението от работата.  

Постигането на целите на организацията и нейното цялостно позитивно раз-
витие са невъзможни без развитие на компетентностите на работещите в нея. Ком-
петентен персонал е този, който постига очакваното от него поведение в процеса на 
работата. Ясното дефиниране и формиране на административните компетентности е 
без съмнение важен фактор за модернизиране на всяка администрация и всяка орга-
низация в публичната администрация трябва да разработва и внедрява свой 
собствен модел на компетентности. (Рибарска, Василев,2007:48-50). Управленските 
компетентности включват качества, необходими за успешно функциониране на вис-
шите държавни служители, които в същото време стимулират създаването на орга-
низационна култура, специфична за тази група служители. Самата концепция на 
организационната култура е насочена към набирането и професионалното развитие 
на висшите държавни служители, способни да осъществяват стратегическо ръко-
водство и да поставят задълженията си към общите цели на националната политика 
и правителствената програма над задълженията към съответните организации или 
личните си професионални интереси. 

При другите ситуации като „Работата, която върша, е предизвикателна”, 
„Работя с ентусиазъм”, „Работата ми е интересна” съществуват приблизително ед-
накви коефициенти в четирите общини. Самият факт, че Община Кочани във всич-
ките четири ситуации има най-ниски коефициенти или най-добри резултати, не во-
ди до заключението, че ниската корелация между удовлетворението от работата и 
организационната култура в Община Кочани в случая е детерминирана от други 
фактори като организационна поставеност, отношения с ръководството или недос-
тиг на време за личен живот (10,05%), при което приблизително същ коефициент 
има и Община Дупница (10,16%). Един отговор от анкетираните който заслужава 
внимание и буди интерес за анализ, е ситуацията с номер 11, или „Справям се с 
стреса”. Анкетираните служители от всички общини са дали по-скоро еднакъв отго-
вор, изразен в коефициент, освен Община Виница, чиито отговори на този въпрос 
имат леко намаляване, но са в границите на отговорите от анкетираните служители 
от другите три общини. Това не води до заключение, но и се поставя друг въпрос, 
който може би ще е и предмет на друго изследване, че ръководствата или менидж-
мънтът на всичките четири общини може би правят анализи за личностните харак-
теристики на служителите и влиянието на стреса, анализ на взаимодействието меж-
ду факторите на обкръжаващата среда и вътрешните фактори в организацията. 
Служителите добре са разбрали честите и непрекъснати промени, чието имплицит-
ното метапослание гласи: „всички наши общества, всички наши добре известни на-
чини на живот и дори нашите убеждения са временни по необходимост” (Тофлър, 
2007). Съзнателно или не, и в четирите общини съществуващата организационна 
култура като компонент на организационната среда има въздействие върху прежи-
вяването на стрес и справянето с него и пряко влияе върху организационното здраве 
и ефективността на организацията. В този случай организационната култура изпъл-
нява двете си съществени функции: „адаптационната функция – когато ценностите, 
нормите и климатът стимулират използване на стратегии за справяне с стреса, и 
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защитната функция – когато редуцира емоционалния дискомфорт или създава прие-
мане или помиряване със ситуацията, като се изключват опитите за промяна”.[14] 

При анализа на ситуацията „Платен/а съм за работата, която върша” е инте-
ресно съотношението между четирите общини, което показва равни резултати с 
малко отстъпване при Община Дупница. В този контекст ще направя една съ-
поставка между удовлетворението от работата (общия въпрос) с един друг отделен 
„контролен” (пояснителен)  въпрос: „Доволни ли сте от заплатата”, при който са по-
лучени следните резултати.  

 
Доволни ли сте от заплатата? 
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Графика 3. Доволни ли сте от заплатата? 
 
Резултатите от проведеното анкетиране по отношение на релацията удовлет-

ворение от работата и заплатата съвпадат в приблизително същата степен и са в 
съответствие с определени изследвания на мотивацията в държавния сектор от 
Хустън[15], който твърди, че служителите в този сектор „придават по-малко значе-
ние на статута и престижа”[16] и „считат за не толкова важно по-високо заплащане, а 
ценят повече работата, която е значима, в сравнение с работещите в частния сек-
тор”[17], или пък на изводите на Пери и Уайз, които твърдят, че „в основата си моти-
вацията за служба в държавния или в частния сектор също не е еднаква и държав-
ният сектор трябва да промени въпроса и да се фокусира върху специфичната моти-
вационна база на държавните служители, и въпреки заплащането (като един от най-
важните външни стимули) може да вдъхнови държавните служители да бъдат по-
мотивирани и да се представят по-добре, възможността да се служи на обществения 
интерес (като един външен важен стимул) изглежда би била по-важна за тях”.[18] 

Досегашното представяне и анализ на резултатите бяха свързани с ефектите 
от позитивната страна на удовлетворението от работата. Следващият анализ е свър-
зан с отрицателната или противоположната страна на удовлетворението от работа-
                                                            

14 Илиева, С. (2006), Организационна култура – същност, функции и промяна, УИ „Св. 
Климент Охридски”, С., с. 241-242. 
15 David J.Houston,Public Service Motivation: A Multivariable Test, Journal of Public 
Administration Research and Theory.Vol.10. 
16 Houston, Public Service Motivation …, 716. 
17 Houston, Public Service Motivation …, 724. 
18 Perry / Wise, The Motivational Bases, 372. 
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та, а това е неудовлетворението като друга страна на огледалото. В този контекст 
Херцбърг[19] поставя два въпроса: 

Първи въпрос: Кое е противоположно на удовлетворението? 
Втори въпрос: Кое е противоположно на неудовлетворението? 
Двата верни отговора (по Хецбърг) на поставените въпроси са: 
Отговор 1: Противоположно на удовлетворението е липсата на удовлет-

ворение! 
Отговор 2: Противоположно на неудовлетворението е липсата на неудовлет-

ворение! 
 

На служителите от общинските администрации във въпросника беше зададен 
още един отделен въпрос, който също представлява важен елемент и съставна част 
на общия и главен въпрос „Удовлетворени ли сте от сегашната си работа?”, а това е 
въпросът: 

 
„По какъв начин изразявате собственото си неудовлетворение  

от работата?” 
 

При анализа на този въпрос ще посветим внимание на няколко характерни 
ситуации, за които, както и при анализа на останалите въпроси, съществува опреде-
лена балансираност в отговорите на анкетираните служители. За настоящия въпрос 
са характерни две ситуации „Влагам по-малко усилия в изпълнението на задачите”. 
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Графика 4. По какъв начин изразявате собственото си неудовлетворение 
 от работата?  

 
При тази ситуация се търсят най-малките коефициенти, които са от съществе-

но значение и означават най-голяма неудовлетвореност. Тук на преден план излиза 
връзката между удовлетворението от работата и изпълнението, ако говорим в кон-
текста на отрицателната страна на удовлетворението. Ранните мотивационни теории 
са се отличавали от теориите за удовлетворението с външни присъщи стимули и 
външни несвойствени подбуди. Външните фактори карат хората да правят неща за 

                                                            

19 Илиев, Й.(2001:52) Умението да мотивираме. Нова звезда, С. 
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награда или по принуда, вместо за удоволствие от работата. Така в много дискусии 
се отразява мнението, че външната мотивация е противопоставена на вътрешната, 
въпреки че двете трябва да бъдат заедно. Поради тези различия определени експер-
ти твърдят, че служителите от държавната служба са мотивирани чрез вътрешни 
подбуди като идеализъм, работа за общо благо и др. 

Интересът към организационната култура се аргументира с важността й за 
мотивацията за работа и удовлетвореността от труда, която отразява степента, в 
която потребностите на личността се задоволени в конкретната трудова ситуация, 
ефективността на организацията, поведението на хората в нея и организационното 
изпълнение. Наистина съществува умерена корелация между удовлетворението от 
работата и изпълнението й. Една ранна теория за взаимоотношението между удов-
летворението и изпълнението на работата приема, че е възможно да е и обратното: 
доброто изпълнение на работата води до удовлетворение от нея. Тази ранна теория, 
предложена от Портер и Лоулър, изяснява как може да действа този процес. Според 
авторите удовлетворението и изпълнението на работата не са директно свързани.  
Вместо това ефективното изпълнение на работата води до свързани с работата 
награди, например увеличение на заплащането, издигане в йерархията (Василев, 
2010). Другата характеристика в отговорите на изследваните е, че всички имат общо 
мнение за ситуацията „Размишлям за промяна на работното място”, но тя е класира-
на на последно място в скалата на неудовлетворение. Обяснението на този отговор 
бихме могли да изразим със следното: в държавните служби служителите обичат 
повече сигурността и са привлечени от стабилността на държавната служба. Тук 
бих заявил нещо, за което вече е писано: и по-малко удовлетворителната работа е 
по-добре от безработното състояние. 

Втората част от изследването[20] имаше за цел да установи дали факторът или 
признакът „пол” като индивидуална демографска характеристика оказва влияние 
върху удовлетворението от работата – Фигура 3. От резултатите, получени от рес-
пондентите от общините, които са предмет на изследването, ясно се вижда, че при 
удовлетворението от работата като променлива на организационната култура при 
всичките четири общини признакът „пол” не оказва влияние върху удовлетворение-
то от работата.   

Във всички случаи стойностите на пресмятания Т-тест са по-малки от таблич-
ните стойности на същия както за ниво на сигнификация от 0,05[21], така и за ниво от 
0,01.[22] От резултатите можем да заключим и да потвърдим, че удовлетворението от 
работата е детерминирано от някои други фактори, но не и от фактора пол. 

                                                            

20 Обобщение: Т-тестът служи да се прецени каква е разликата между аритметичните среди 
на две групи анкетирани, в случая това е полът: мъже – жени, да се определи дали тази раз-
лика е достатъчно голяма, за да направим заключението, че разликата не е следствие само от 
влиянието на пола, а е резултат от влиянието на други системни фактори, които произхождат 
от независимата променлива или от други релевантни променливи. (Бешка, В., Експерименти 
со една група, т-тест за мали и корелирани примероци,с. 193) 
21 Resource: Статистички вредности на t-тестот со ниво на сигнификантност од 0,05, 
Николовски, Т., Основи на статистиката во психологијата, НИО „Студентски збор”, Скопје, 
1988,табела 9, с. 240. 
22 Resource: Статистички вредности на t-тестот со ниво на сигнификантност од 0,01, 
Николовски, Т., Основи на статистиката во психологијата, НИО “Студентски збор”, Скопје, 
1988, табела 9, с. 240. 
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Факторът „пол”, дори да няма значение като детерминанта на удовлетворение от ра-
ботата, все пак съдържа известна степен на вероятност, с която биха могли да се 
прогнозират определени различия в мотивацията на мъжете и жените в организа-
цията. 

              Фигура 2. 
 

В различните изследвания в пуб-
личния сектор (например изследванията 
от Busch & Busch, 1977, Haddleston et all, 
2002, Mason, 1997) е констатирано, че 
между тях съществува общо съгласие, че 
„нещото, което има влияние върху удов-
летворението от работата, е спецификата 
на самата работа, а не полът на служи-
телите”.23 Но определени учени от това 
изследване приемат становището, че 
„мъжете и жените в определени случаи 
имат различни нива на удовлетворение 

от работата” (Busch & Busch, 1978). Други учени заявяват: „специфичните и про-
фесионалните характеристики имат влияние върху удовлетворението от работата, а 
не полът сам по себе си”.[24] В този контекст Масон (1997) подчертава, че „разли-
чията в удовлетворението от работата се дължат не на пола, а на други променливи 
като например сътрудничество на работното място”.  

Публичният мениджмънт, публичната политика и политическата наука в 
един мултидисциплинарен  изследователски проект са поемали ангажимент да про-
учат различията между мъжете и жените по време на работа, а идеята е била да се 
проследи дали мъжете и жените работят по различен начин.[25] Изследванията са по-
казали, че и при двата пола съществува различно лидерство, управление, стил на 
комуникация, жените предполагат по-малка йерархия и работа в група (Puevst – 
Lahti & Dohnson, 1990; Pitts, 2005). Разбирането на ролята на жените в публичната 
служба е изтъкнато като един от ключовите въпроси в публичната администрация и 
в политическо-научните изследвания (Guy, 1993). Тези автори обясняват различията 
между мъжете и жените и какъв подход на работа имат. Друг значим задълбочен 
анализ на удовлетворението от работата и как влияят на удовлетворението индиви-
дуалните характеристики (включително и полът) е проведен от Стайнс, който 
заключава: „Индивидуалните характеристики не са от голямо значение, що се отна-
ся до удовлетворението от работата”. Структурата и елементите са по-съществени. 
Стайнс стига до извода, че „инвестирането в политиката на човешките ресурси и 
във възможностите за развитие в кариерата води също и до по-голямо одобрение от 

                                                            

23 Huddleston, P., Good, L. & Frazier, B. (2002), The influence of firm characteristics and 
demographic variables on Russian workers’ work motivation and job attitudes. International Review 
of Retail, Distribution and Consumer Research, 12(4), 395-421. 
24 Busch, P. & Bush, R. F. (1978), Women contrasted to men in the industrial salesforce: Job 
satisfaction, values, role clarity, performance and propensity to leave. Journal of Marketing 
Research, 15(3), 438-448. 
25 What do Women Want? Men, Women, and Job Satisfaction in the Public Service, David W. Pitts, 
Elizabeth M.  Jarry, Vicky M. Wilkins, Sanjay K. Pandey. 
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ръководството”. Според него „удовлетворението на служителите от работата се раз-
личава според работодателя”. 

Връзка между организационната култура и удовлетворението от 
работа. Какво става с връзката между организационната култура и удовлетворение-
то от работата? Въпреки дългогодишния дебат между изследователите около силата 
на връзката между организационната култура и удовлетворението от работата 
(Sempane at all, 2002) и становището на определени учени, че съществува празнота в 
литературата относно тази връзка (Lund, 2003), все пък е намерена известна подкре-
па между удовлетворението от работата и организационната култура. Силната връз-
ка между организационната култура и удовлетворението от работата подкрепя лите-
ратурата чрез становището на известни учени и изследователи,26 които заявят, че 
„удовлетворението от работата може да бъде полезно в прогнозата на служителите 
при възприемане на организационната култура, тъй като степента на удовлетворе-
нието на служителите на работното място влияе върху начина, по който те въз-
приемат различните аспекти на културата на организацията”. 

Организационната култура като един вид невидим механизъм насочва дейст-
вията на членовете на организацията и създава междуличностен механизъм, като 
интегрира отделния индивид към организацията. Организационната култура се раз-
глежда като вид сложен комплекс от взаимосвързани ценности, убеждения и пред-
положения, които споделят хората в организацията по време на работата, но също 
така този комплекс действа върху хората от гледна точка на тяхното чувство и отно-
шение към организацията.  

Ще разберем по-добре връзката между удовлетворението от работата и орга-
низационната култура, ако вземем предвид различните аспекти на организацион-
ната култура относно разглеждането на културата на организацията като едно цяло, 
което се състои от редица културни измерения: изпълнението, човешките ресурси, 
вземането на решение, взаимоотношенията, вътрешната и външната среда на орга-
низацията, комуникациите, мотивацията, организационната структура и визията на 
организацията. Всички тези аспекти или културни измерения ще бъдат в позитивна 
корелация с удовлетворението от работата, само ако те отразяват мотивацията на 
персонала, т.е. ако са в хармоничен баланс с индивидуалните мотивационни профи-
ли на служителите.  

 
���� 

 

Разбирането на значението от разработването на организационната култура в 
организацията от аспект на мотивирането на персонала чиято крайна цел е подобря-
ване на удовлетворението, води към нови начини на мислене, поведение, сплотява-
не на персонала, прилагане на смисъла на работата и чрез новите подходи на управ-
лението води към хармония между самите членове, към работата както и гордост от 
принадлежност към организацията. Хармонията в една организация, която е в такт с 
мелодията на организационната стратегия като композиция от културни ноти, които 
наблягат върху меките нюанси на управленческите подходи, създават чувство на 
                                                            

26 Putti, J. M. & Kheun, L. S. (1986), Organizational climate – job satisfaction relationship in a 
public sector organization. International Journal of Public Administration, 8(3), 337-344; and 
Sempane, M. E., Rieger, H. S. & Roodt, G. (2002), Job satisfaction in relation to organisational 
culture. South African Journal of Industrial Psychology, 28(2), 23-30. 
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принадлежност, сплотяване и по-високи резултати в работата. Всички тези елемен-
ти водят към съвършенство, както на индивидът така и на организацията. Но всички 
знаем, че (Hickman, Silva,1984) „няма закон, който да казва, че някой трябва да се 
усъвършенства. Това е доброволен избор, въпрос на оцеляване. Съвършенството не 
е магия, дадено от бога, то се поражда от всяко действие на лидерите, от личните 
качества и способности. Съвършенството е път към един нов ренесанс”. 
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before and after the signing of the Maastricht Treaty, the establishment of the area of 
freedom , security and justice (AFSJ) , and recent measures taken by the Lisbon Treaty . 
 

Key words: European Union, area of freedom, security and justice (AFSJ), immigration 
 

 
§1. Предистория на процеса на европейската интеграция и имиграцията 
През последните години въпросите на имиграцията  и правата на чужденците 

заемат приоритетно място в европейския дневен ред. Сближаването на имиграцион-
ните политики е постепенен подход по темата имиграция, което води до нов европе-
йски опит, чрез т.нар „communitarisation”. Тенденцията в миграционната политика е 
от т.нар. нулева миграция, към регулирана и контролирана миграция. Това развитие 
е тясно свързано с практическите нужди и съображения на явлението миграция и 
нарастващото значение на демографските последици от него.1 

Днес  миграцията се изследва не само индивидуално от отделните държави, 
но и колективно. Основният проблем, възникващ при уреждането на миграцията е 
борбата с незаконната миграция и когато се говори за миграция, тя се разглежда 
преимуществено в този аспект. Управлението на незаконната миграция е част от ця-
лостната стратегия за управление и контрол на миграцията. Само единна евро-
пейска политика може да улесни свободата на пътуване и едновременно с това да 
контролира миграцията. За да се постигне тази цел трябва има единен подход и пра-
вила за връщане на нелегално пребиваващите (т.нар. „връщане” или „обратно прие-
мане”), изграждането на информационни системи за обмен на данни по повод неле-
галната миграция и хармонизация на законодателствата за борба с нелегалния тра-
фик на хора.2 

                                                            

1 Dehausse F., Martinez J., La politique européenne d�immigration et d�asile, in Studia diplomatica, 
2002, p. 44. 
2 Цанков В., Христова Н., Миграционно и бежанско право, Издателство на ВУЗФ, 2011 г. 
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За да се справят ефективно с незаконната миграция държавите трябва да си 
сътрудничат с единна институционална рамка3. Необходим е един общ подход към 
миграцията, който създава надеждни изисквания относно приемането и интеграция-
та на законните мигранти, както и строги мерки за борба с незаконната миграция. 

За постигането на тази единна рамка в процеса на европейска интеграция 
трябва да се преодолее препятствието национален суверенитет, като държавите са 
все по-склонни да отстъпят част от суверенитета си. Имиграцията се счита за въп-
рос, който обикновено е отговорност единствено на държавите. Това се дължи на 
факта, че тези въпроси са сложни и деликатни и пряко засягат националните интереси. 

За да се направи ясно проучване на политиката на ЕС в областта на незакон-
ната миграция е необходимо да се върнем назад във времето и да проследим стъп-
ките, които водят до приемането на разпоредбите на дял ІV на Договора от 
Амстердам, посветени на визите, убежището, имиграцията и другите политики, 
свързани със свободното движение на хора и интегрирането на Правото на Шенген 
в Правото на Общността. 

Веднага след края на Втората световна война на територията на Европа се 
осъществяват редица миграционни процеси. Те са свързани с репатрирането на 
пленници от воювалите армии, както и лица, които са принудени по силата на 
лични, политически или икономически причини да променят местоживеенето си. 
Противопоставянето между страните с различни обществено-политически и иконо-
мически системи довежда до обособяването на социалистическите страни и страни-
те, избрали демократичен път на развитие.  

Това диференциране на държавите в Европа макар и за кратък период от вре-
ме затруднява мобилността на физическите лица, а разминаванията в уредбата на 
икономическия живот в двете групи страни в Европа също така налага ограничения 
върху мобилността на  субектите.  

В периода когато се поставят основите на европейското обединение чрез 
сключването на Договора за Европейска общност за въглища и стомана (ДЕОВС)4, 
Договора за Европейска икономическа общност (ДЕИО и Договора за Европейска 
общност за атомна енергия (ДЕВРАТОМ)5 миграционните процеси са относително 
слаби. Причина за това са както посочените процеси на разделение на континента, така 
и все още зараждащите се движения за независимост в страните от Азия и Африка. 

В края на 60-те години на миналия век бързото развитие на Западна Европа 
прави страните, намиращи се в тази част на континента привлекателни за имигран-
ти от различни страни. Този процес е обусловен от получаването на независимост 
от държавите от Азия (Индия), страните от Африка (бившите колонии на Франция), 

                                                            

3 Този аспект е подчертан от европейските институции, Conclusions de la Presidence, Conseil 
Europeen – Tampere, 15-16 octobre 1999, р.11, COM/2000/ 757 Communication from the 
Commision to the Counsil and the European parliament on a community immigration policy, рp.3-4, 
pp.13-14, р.19, COM /2006/ 735 Communication from the Commission to the Council and the 
European parliament: The Global Approach to Migration one year on: Towards a comprehensive 
European migration policy, p.1 
 

4 Договорът за Европейска общност за въглища и стомана е подписан в Париж на 18.04.1951г. 
и влязъл в сила на 25.07.1952 г. Той е срочен договор и срокът, за който бе сключен изтече на 
25.07.2002 г. 
5 Договорът за ЕИО и Договорът за Евратом са подписани в Рим на 25.03.1957 г. и влизат в 
сила на 1.01.1958 г. 
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както и провеждането на относително независима политика от някои държави в 
Европа (СФРЮ). Именно в този период започват да се оформят първите потоци 
имигранти към страните от Западна Европа. С разрастването на освободителните 
движения и относителното стабилизиране на равновесието между двата „лагера” в 
Европа процесите на миграция и имиграция в частност, са достатъчно интензивни и 
в други географски направления. Така се засилват изселническите вълни за държа-
вата Израел и САЩ, като се забелязва интензивна миграция и в рамките на отделни-
те национални държави. 

Заедно с това, процесите на имиграция към страните от Западна Европа са 
значително по-интензивни. Причина за това е едно съществено различие между 
имиграцията в Европа и имиграцията в други страни, а именно задълбочаващите се 
интеграционни процеси в рамките на Западна Европа, които предполагат и значи-
телно по-големи възможности за адаптирането на имигрантите от други държави. 
Интеграционните процеси между държавите-членки на Европейската общност, а 
по-късно и на Европейския съюз предполагат уеднаквяване на многобройните еле-
менти от законодателството, в това число и тези, които имат непосредствено отно-
шение към системите за социално осигуряване, трудовата заетост на имигрантите и 
др. Така за имигрантите възникват значително по-добри перспективи за реализация, 
които могат да не бъдат в една определена страна, а да се разпространяват върху ця-
лата територия на Общността.  

Ползата за имигрантите не може да бъде определена като „едностранна”. С 
повишаването на жизнените стандарти в страните от Общността започват да се съз-
дават диспропорции на пазара на труда в посока на незаети работни места в редица 
страни. В този смисъл имигрантите са от значение за националните икономики на 
страните-членки като осъществяват редица дейности, за които се образува дефицит 
на работна ръка.  

Поради факта, че имиграционната политика на държавите-членки на  Евро-
пейската Общност е в юрисдикцията на всяка една от тях, имиграционните потоци 
могат да бъдат лесно регулируеми, като имиграцията все още не представлява съ-
ществен проблем. Поддържането на такова „взаимно изгодно равновесие” продъл-
жава до началото на 90-те години на миналия век в който период се осъществява 
„разпада” на социалистическата система. Кризисното положение в бившите соци-
алистически страни, драстичното намаляване на производството в редица сектори 
създават нови, значително по-чувствителни имиграционни потоци. Това води до 
„пренапрежение” на съществувалата до онзи момент система на осигуряване на 
имигрантите, като налага нов подход към управлението на миграцията.  

В самият край на XX век страните от Западна Европа са здраво свързани с 
обща интеграционна структура и общи институции, които съсредоточават значител-
на част от националния суверенитет. В това време е създаден Единен вътрешен па-
зар, в рамките на който се осигурява свободното движение на лица, услуги, стоки и 
капитали, което без съмнение става допълнителен източник на растеж и повишаване 
ефективността на икономиката. Постигнатото ниво на интеграция осигурява факти-
ческото сближаване на народите, при което понятието за единно европейско граж-
данство започва да се пълни с конкретно съдържание. Европейският съюз се ут-
върждава в световната икономика оказвайки съществено влияние върху условията 
на международната търговия. Заедно с това, ЕС постоянно се сблъсква с нови пре-
дизвикателства породени от напредналата степен на глобализация. Активното раз-
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витие на транспорта дава възможност за свободно движение в целия свят на гражда-
ните както на промишлено развитите, така и на развиващите се страни6.  

На границата между двете хилядолетия международната миграция се задъл-
бочава. На първо място това може да бъде отнесено именно към страните от Евро-
пейския съюз. През 1995 г. населението на страните от ЕС наброява 371,5 милиона 
жители. По данни от Евростат общото увеличение на жителите на страните от Общ-
ността се е увеличило в сравнение с 1994 г., с 23 милиона души.  

 

Това увеличение има три основни източника: 
- на първо място то се дължи на „добавянето” на 2,2 милиона души, жи-

тели на новите страни-членки – Австрия, Финландия и Швеция; 
- вторият източник е естествения прираст в „старите” страни-членки, 

който е в размер на 300 хиляди човека; 
- третият и също така значим източник на увеличението на населението е 

положителният миграционен баланс, чието числово изражение е в рам-
ките на 700 хиляди човека. 

 

Трябва да се отбележи, че от 1989 г. нето миграцията започва да превишава 
естествения прираст на населението и така може да се разглежда като основен ком-
понент за увеличаване на населението. Съгласно данните на статистиката за 
периода от 1986 до 1991 г. броят на населението на Европейския съюз се е увеличил 
от 322 милиона  души до 366 милиона души през 1991 г. През този период имигра-
ционния прираст е доминирал над естествения, който отбелязва тенденция към 
намаляване. От 100 хил.човека през 1986 г. естествения прираст намалява до 50 хи-
ляди човека през 1992 г.  

След разпада на социалистическата система, имиграционния прираст се 
задължа на нива от около 1 милиона души годишно. Това положение продължава до 
1996 г., когато се бележи определено намаляване на притока на имигранти.  

Разпределението на чужденците, живеещи на територията на Европейския 
съюз не е равномерно в държавите-членки. Така най-малката държава-членка 
Люксембург изпитва огромен приток на имигранти. През 1997 г. от общия брой на 
населението имигрантите са 35%. Сред държавите с по-голяма територия най-зна-
чим е процента на имигрантите в Швеция (11%). Причина за това очевидно е 
обстоятелството, че страната е с най-висок стандарт на живот в рамките на Евро-
пейския съюз. По-малък е процента на имигрантите в Австрия и Нидерландия (по 
9%), които са следвани от Белгия и Германия (по 8%) и Франция (7%). Останалите 
страни от Съюза приемат по-малък брой имигранти като техния процент не преви-
шава 4 %7. 

В имиграционния поток преобладават гражданите на трети страни. Около 
80% от временните трудови мигранти, работещи в Германия пристигат там от стра-
ните от Централна и Източна Европа.  

Като цяло през 1997 г. в Германия на територията на страната има 7,7 милио-
на законно пребиваващи чужденци, което е 9 % от населението на страната. Чуж-
денците пребиваващи в страната са предимно от трети за Съюза страни. В общият 
имиграционен поток гражданите на другите страни-членки са едва 25 %. Анало-гич-
                                                            

6 Eurostat. Population and social conditions. 1995. № 8. Luxembourg., p.1  
7 Рязанцев С. В. Влияние миграции на социально-экономическое развитие Европы: современ-
ные тенденции. Ставрополь, 2001. стр. 483-484. 
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на ситуация има и в Люксембург, където чужденците са съществен компонент от 
населението. Основният поток имигранти е от граждани на бивша Югославия. 

В същото време държавите-членки продължават провеждането на ограничи-
телна имиграционна политика. Въведената през 1997 г. норма за отказ на имигранти 
равняваща се на около 5 % постепенно се повишава в периода от 1995 до 1998 г 
като увеличението е от 4,2 % до 6,8 %.  

За имигрантите от трети страни, например от Турция, нормата на отказ по 
различни причини в Германия съставлявала споменатите 5 % постепенно нараства 
като през 1995 г. е 6,7 %, през 1996 г.- 9,2 %, а през 1998 г. – 11%. Основна причина 
за увеличаването на отказите от 8,71 % през 1996 г. до 9,8 % през 1998 г. в частност 
в Люксембург са незаконното пребиваване или работа8.  

В структурата на имиграционния поток през 90-те години на миналия век мо-
гат да бъдат разграничени няколко частично свързани тенденции: 

- на първо място в повечето страни от Европейския съюз законната 
имиграция достига своя връх през 1992-1993 г. като в течение на по-
следващите години тя намалява вследствие на въвежданите от страните 
ограничения. Въпреки това, имиграцията е „лидер” във формирането на 
общия брой на населението като представлява негов основен компо-
нент; 

- втората тенденция е тенденцията към разнообразие на страните на 
пристигане на имигрантите. Това се отнася и до имигрантите от Индия 
във Великобритания и имиграцията от Северна Африка във Франция. 
От друга страна значително се увеличават новите имиграционни пото-
ци, например от страните от Централна и Източна Европа; 

- третата тенденция е, че почти във всички държави от ЕС търсещите 
убежище и т.нар. „семейната имиграция” са основната част от имигра-
ционния поток. 

Ако се проследят тенденциите на засилване на имиграционните потоци и раз-
витието на процеса на eвропейска интеграция се вижда, че пиковете на процеса са 
взаимно свързани. Така след подписването на Договора от Маастрихт се наблюдава пик 
в имиграцията при това различните имиграционни потоци имат еднаква тенденция.  

Не може да не бъде отбелязана и още една особеност на имиграционните по-
тоци. С разширяването на ЕС новите страни-членки се включват в Съюза 
„привнасяйки” в общите потоци на миграцията „собствените” такива. Така след 
членството на Полша, Чехия и Унгария в ЕС, както и след присъединяването на 
бившите прибалтийски републики на СССР, както и на България и Румъния тези 
страни добавят собствените миграционни потоци в общия миграционен поток на 
Съюза. При това, когато тези миграционни потоци са имали ограничен характер за 
самите страни преди членството им в ЕС, след тяхното присъединяване тези тенден-
ции значително се задълбочават.  

 
1. Регулиране на миграционните процеси преди Маастрихтския договор 
 

Преди влизането в сила на Договора за Европейски съюз (ДЕС) от Маастрихт  
миграционните процеси се регулират независимо от всяка от държавите в Западна 
Европа. През този период миграцията е все още скромна, въпросите на миграцията 
                                                            

8 Eurostat. Statistiques Demographiques. Luxembourg, 1997. р. 2 
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са оставени на усмотрението на държавите-членки и не е създадена правна рамка. В 
Договора за Европейска икономическа общност (ДЕИО), подписан в Рим на 25 март 
1957 година и влязъл в сила на 14 януари 1958 г. съществуват разпоредби, относно 
правомощията на институциите на Общността в областта на имиграцията. Разпоред-
бите, за свободното движение на хора, независимо от тяхната обща приложимост, 
се отнасят само за гражданите на държавите-членки. ДЕИО закрепва забраната за 
дискриминация, основана на гражданството (чл. 12), провъзгласява свободното дви-
жение на граждани и работници (чл.39), социалните права на работниците (чл.42), 
свободния избор на местожителство (чл.39 – чл.42), равно заплащане на труда 
(чл.141) и др. Чл.59 ДЕИО, § 2 позволява прилагането на разпоредбите относно пре-
доставянето на услуги и по отношение на гражданите на трети държави. 

През 70-те години броят на гражданите на трети страни бързо се разраства и 
се налагат първите интервенции в тази област. Приемат се серия от мерки, засягащи 
имиграцията:  Програма за действие на Комисията в полза на работниците-мигран-
ти и техните семейства от 18 декември 1974 г.,  Резолюция на Съвета от 9 февруари 
1976 г9. и Решение 381 на Комисията от 8 юли 1985 година за създаване на процеду-
ра за консултации по миграционните политики по отношение на трети страни10. 
Впоследствие това Решение е отменено от Съда на Европейските общности11, тъй 
като въпросите на миграционната политика са извън правомощията, предоставени 
на Комисията. След решението на Съда, Комисията изготвя ново Решение № 384 от 
8 юни 1988 год., което коригира предишното, но след приемането му не са пред-
приети действия. Освен това през 1976  година, с изменение през 1978 година не се 
приема и предложение на Комисията за Директива за сближаване на законодателст-
вата на държавите-членки по отношение на борбата срещу нелегалната миграция и 
незаконното наемане на работа12, която трябва да послужи като първи инструмент 
на Общността, относно незаконно пребиваващи граждани на трети страни. 

Няколко години по-късно други незаконодателни мерки започват да се зани-
мават с въпросите на незаконната миграция. Резолюцията на Съвета от 27 юни 1980 
година13 относно насоките на политиката на Общността за пазара на труда подчер-
тава значението на създаването на ефективни средства за борба с незаконната 
имиграция и през 1983 година Европейския парламент призовава в Резолюция за 
работниците-мигранти14, за представяне на законодателно предложение относно не-
легалната миграция в светлината на Конвенцията на МОТ за работниците-мигранти. 

През 1984 година Икономическият и социален комитет представя  Станови-
ще15 и призовава за приемането на конкретни мерки  в Общността, свързани с неле-
галната миграция. Въпреки това тези действия на институциите и органите на Общ-
ността не са превърнати в задължителни мерки. 

                                                            

9 § 5, б.Б „ Сътрудничество на държавите в областта на нелегалната имиграция”. 
10 85/381/EEC: Commission Decision of 8 July 1985 setting up a prior communication and 
consultation procedure on migration policies in relation to non-member countries, OB L 217, 
14.8.1985 г., p. 25-26 
11 C-281/85 Federal Republic of  Germany and others v Commission of the European Communities. 
12 COM/1976/331 и COM/1978/86 
13 OJ C 168, 8.7.1980, pр. 1–4 
14 OJ C 342, 19.12.1983, p. 139. 
15 Own-initiative opinion of the economic and social comitee on migrant workers, OJ C 343, 
24.12.1984, p. 28. 
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През 1985 година Бялата книга относно създаването на Общия пазар16 уста-
новява единствено, че до 1992 година трябва да бъде прието законодателство за 
координиране на държавите-членки в тази област. 

Към средата на 80-те години на миналия век повечето страни са подписали и 
ратифицирали част от международните документи, които до определена степен ре-
гулират миграционните процеси. Въпреки наличието на определени общи положе-
ния относно миграционните процеси, залегнали в Договора за Европейска общност 
(ДЕО) (чл.63 – чл. 67), общото регулиране се отнася до отделни положения, като 
положението за отговорността на определена държава, за определянето на правото 
на убежище, минималните стандарти за търсещи убежище и др. Като цяло обаче 
преди Маастрихт в работата на органите и институциите на Общността се изразява 
желание единствено да следват приетите от отделните държави ангажименти във 
връзка с изпълнението на международните договорености.  

През 1986 г. след влизане в сила на Единния европейски акт (ЕЕА) продължа-
ва на процеса на интеграция и започва амбициозния проект за създаване на единния 
вътрешен пазар. Бившия чл.7А ДЕИО, пар.2 (чл.14 ДЕО,сег.чл.26 ДФЕС) установя-
ва: „вътрешният пазар обхваща пространство без вътрешни граници, в което сво-
бодното движение на стоки, хора, услуги и капитали и осигурено в съответствие с 
Договора”17. В „Политическата декларация на правителствата на държавите-членки, 
относно свободното движение на хора”18, приложена към ЕЕА се пояснява, че ком-
петентността на Общността в областта на свободното движение на граждани на 
трети страни не е изключителна, за разлика от свободното движение на гражданите 
на Общността, където само държавите-членки имат право да законодателстват. 

Държавите членки са по-предпазливи в позициите си и предпочитат да запа-
зят по-широка компетентност. Това е така, тъй като въпроса за незаконната мигра-
ция не е изрично посочен като тясно свързан с националната сигурност и  борбата с 
престъпността. 

Всички тези стъпки показват как създаването на компетентност на Общност-
та в областта на имиграцията е един изключително сложен и спорен въпрос. Дори и 
след като Договора от Амстердам санкционира компетентността на Общността в та-
зи област все още съществуват аргументи за защита на националния суверенитет. 

През 1986 г. правителствата на Общността сформират „аd hoc” работна група 
за имиграцията (АНРГ), която представлява междуправителствен орган от служите-
ли на вътрешните министерства, извън институционалната структура на Европей-
ската общност. Чрез това неофициално сътрудничество държавите-членки се спора-
зумяват за две конвенции в областта на имиграционната политика: Конвенцията от 
Дъблин за убежище (1990 г.)19 и Конвенцията за преминаване на  вътрешните грани-

                                                            

16 COM/1985/310  Completing the internal market: White paper from the commission to the 
European Council, p.55, Бялата книга е отправна точка за преразглеждането на ДЕО и приема-
нето на ЕЕА. 
17 На чл. 7А не е признат директен ефект, Вж. Решение по дело  С-378/97Wijsenbeek.  
18 „С оглед да насърчат свободното движение на хора, държавите-членки си сътрудничат, без 
да засягат правомощията на Общността, по-специално по отношение на влизането, дви-
жението и местопребиваването на граждани на трети страни..” 
19 Конвенция от 15 юни 1990 г. за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на 
молбите за убежище, която е подадена в държава-членка на Европейските общности, подпи-
сана от всички държави-членки. 
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ци (1991 г., неподписана), както и развитието на Шенгенските споразумения, които 
диктуват разпоредби за премахване на вътрешния граничен контрол. Важността на 
тези споразумения е от решаващо значение, тъй като те представляват първия плод 
на ефективно сътрудничество на наднационално ниво в тази област, което не е само 
на равнището на Общността. Това се потвърждава от факта, че и други държави се 
присъединяват към Споразумението за разширяване на Шенгенското пространство 
и по-този начин в по-голямата част от Европа се създава общо пространство без вът-
решни граници.20 

През същия период, на 12 април 1989 година, Европейския парламент приема 
Декларация за правата на човека и основните свободи, като в този текст не се спо-
менава за статута и правата на гражданите на трети страни, както и за незаконните 
мигранти. 

Последващите действия се изразяват в приемането на серия необвързващи 
актове на Икономическия и социален комитет и отново отразяват намерението за 
постигане на съвместни действия в имиграционната политика. По-специално е Ста-
новището на Икономическия и социален комитет от 24 април 1991 г. относно „Ста-
тута на работниците – мигранти – Трети страни” (SOC/215), според което национал-
ното законодателство и административните практики следва да бъдат хармонизирани. 

Вече е ясно, че икономическите цели на вътрешния пазар няма как да бъдат 
постигнати  без разрешаването на  въпроси, свързани с други права и свободи, така 
че да се подготви почвата за т.н policy spillover в областта на имиграцията21. 

 
1. Договорът от Маастрихт 1993 и създаването на Европейския съюз 
След подписването и влизането в сила на Единния европейски акт, плановете 

за създаване на Европейски Съюз преминават на практическа плоскост. През 1990 г. 
започва работата на две конференции (едната от тях е свързана с разработването на 
икономическия, а другата на политическия съюз).  

Общият резултат от тези конференции е Договора за Европейския Съюз22, 
подписан на 7 февруари 1992 г. в Маастрихт, откъдето произлиза и наименованието 
Договор от Маастрихт. Договора за Европейски Съюз (ДЕС) довежда до нови, 
сериозни ограничения на суверенитета на държавите-членки. Ратификацията на 
този документ от продължава повече от година и половина и на 1 ноември 1993 г. 
ДЕС влиза в сила.  

За подготовката на текста на Договора от Маастрихт през юни 1991 г., 
Европейският Съвет в Люксембург изисква от министрите на държавите-членки, 
отговарящи за въпросите на имиграцията да изготвят предложение за хармонизира-
не на тези политики. Тази група от експерти подготвя доклад23, който по-късно до-
принася за изготвянето на съответните разпоредби в областта. В доклада се пред-
вижда –…” b) хармонизиране на условията за борба с незаконната имиграция и 
незаконното наемане на работа; c) „хармонизация на принципите на експулсиране, 

                                                            

20 Сред тези Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн, които не са част от Европейския 
съюз 
21 Става въпрос за т.нар. странични ефекти в определени области. 
22 ДЕС от Маастрихт, в сила от 1.11.1993 г., изменен с Договора от Амстердам, в сила от 1.05. 1999 г., 
с договора от Ница, в сила от 1.01.2003 г. и с последните изменения на Договора от Лисабон. 
23 Report from Ministers responsible for immigration, SN 4038/91. 
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включително и защитата на основните права” d) определяне на насоките на поли-
тиката, относно незаконно пребиваващи граждани на трети страни …”. 
Докладът е първия формален акт срещу незаконната миграция, който разглежда по-
специално процедурата за връщане. 

През ноември и декември 1992 г са приети две Препоръки, свързани с депор-
тирането на граждани, извън  Европейския съюз, незаконно пребиваващи на тери-
торията на държава-членка, както и в случай на транзит.24 Първата препоръка е осо-
бено интересна, защото съдържа редица принципи и основни елементи на общата 
политика за връщане и приканва Комисията да представи на предложения за създа-
ване на законодателство в областта на незаконната имиграция и незаконната трудо-
ва заетост, но те се  обработват с години и се представят много по-късно.25 

Трябва да се отбележи, че въпреки волята за хармонизация, изразена с тези 
Препоръки и ясно изразеното германско предложение за „комунитаризация” в 
областта, подкрепено от Европейския парламент26 само въпросите за визовия режим 
са представени в компетенциите на Общността. Въпросът за незаконната имиграция 
е поставен в т.нар Трети стълб, който предвижда междуправителствено сътрудни-
чество в областта на правосъдието и вътрешните работи. 

Маастрихтският договор внася в „интеграционната структура”, която се съз-
дава преди това на основата на Общността съществени промени състоящи се в след-
ното: 

1. Договора създава нова интеграционна организация – Европейски Съюз, 
дейността на която се разпростира върху всички сфери на обществения живот. Към 
тях се отнася не само икономическата интеграция (която се провежда от 1950-те 
години в рамките на Общността), общата външна политика и политика на сигурност 
( ОВППС), но и реализиране на правоопазващи функции, посредством координация 
на съответните дейности на държавите-членки – сътрудничество в областта на пра-
восъдието и вътрешните работи (СОПВР). Едновременно с това ръководните орга-
ни (институции) на Европейската Общност са преобразувани в институции на Евро-
пейския съюз.  

2. Договора за ЕС не само съединява и синтезира в рамките на единна орга-
низация структурите на различни области от интеграционния процес. Целта на този 
документ е да обозначи „нов етап в създаването на по-тесен съюз между народите 
на държавите от Европа” ( чл.1 от  ДЕС ).  

3. Договора от Маастрихт продължава реформата на институциите на 
Общността, които са представени в качеството на институции на ЕС. Въвеждането 
на нова законодателна процедура – съвместно вземане на решения превръща Евро-

                                                            

24 SN.1266/92 
25 Директива 2002/90/ЕО на Съвета от 28 ноември 2002 година за определяне на подпомагане 
на незаконното влизане, преминаването и пребиваването, Директива 2009/52/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 година за предвиждане на минимални стандарти 
за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета 
държава, Директива 2011/36/ЕС от 5 април 2011  година  относно предотвратяването и борба-
та с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 
2002/629/ПВР на Съвета 
26 Резолюция на Европейския парламент от 16 юли 1990 г.: .. „да въведе в изключителната 
компетентност на Общността въпроси, отнасящи се до влизане, движение и пребиваване 
на граждани на трети страни..” 
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пейския парламент заедно със Съвета в орган на законодателната власт на Европей-
ския Съюз. В Съвета е разширена сферата на гласуване с квалифицирано мнозин-
ство, т.е. Маастрихтския договор поставя основата на процеса на лишаване на дър-
жавите-членки за налагане на вето върху законодателството и другите актове на Съюза.  

4. Договора от Маастрихт за първи път на ниво на Учредителни договори 
признава задължението на Съюза да се придържа в дейността си към спазването на 
основните права и свободи на човека и гражданина, в съответствие с посоченото в 
Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи от 1950 г.  

5. С ДЕС за първи път се формализира нормативно понятието „европейско 
гражданство”. Още в преамбюла на Договора се казва, че „държавите-членки са ре-
шени да установят общо гражданство за гражданите на своите страни”. Според 
чл 2 от ДЕС Съюзът си поставя за цел: „да задълбочава защитата на правата и ин-
тересите на гражданите на своите държави-членки чрез въвеждането на граж-
данство на Съюза”. 

Уредбата на европейското гражданство е част от  „общностното” право и сле-
дователно материя, в която се прилагат правилата на нормотворческия процес, 
приложими за общностния стълб на ЕС.27 

Съгласно чл.17 ДЕО (чл.20 ДФЕС), § 2 гражданите на Съюза „имат правото да се 
движат свободно и пребивават свободно на територията на държавите членки.” 

Наред с даването на дефиниция за понятието „гражданство на Съюза”, уред-
бата изброява специфични права и задължения. Анализирайки внимателно разпо-
редбата на чл.17, ал.2, откриваме, че правата и задълженията, образуващи съдържа-
нието на понятието „европейско гражданство”, трябва да се търсят не само тук, но и 
в Дял IV – Визи, убежище, имиграция и други насоки в политиката, свързани със 
свободното движение на лицата, и в други разпоредби. Освен това се предвижда 
възможност за развитие на основните права на гражданите на Съюза чрез процеду-
ра, включваща единодушно решение на Съюза и последваща ратификация от всич-
ки държави-членки.28 

Всяко лице, което е гражданин на държава-членка е гражданин на Съюза. 
Гражданството допълва, а не замества националното гражданство. В този смисъл 
условно можем да приемем, че гражданите на държавите-членки са със своеобразно 
двойно гражданство – национално (на държавата-членка)  и гражданство на ЕС29. 

Съгласно Договора от Маастрихт, Европейския съюз включва три структурни 
компонента като всеки от тези компоненти има свой автономен правен ред. В науч-
ната литература, както и в редица официални документи тези компоненти се обоз-
начават като „стълбове” на ЕС.  

В Първият стълб се включва „общностния елемент”, т.е. създадените през 50-те 
години и запазили се до момента на сключването на Договора организации на 
Съюза – ЕОВС, ЕВРАТОМ, ЕО.  

Вторият стълб на Съюза – Общата външна политика и политика на сигурност 
(ОВППС). Този стълб може да се разглежда като „наследник” на възникналото през 
70-те години на миналия век Европейско политическо сътрудничество.  

                                                            

27 Попова.Ж., Право на Европейския съюз., Сиела, София, 2009, стр. 
28 Цанков, В., Аз, гражданинът на Република България и Европейския съюз, Министерство на 
правосъдието, София, 2005, стр.32 
29 Пак там. 
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Третият стълб е политиката на Сътрудничество в областта на правосъдието и 
вътрешните работи (СОПВР). Именно тук попадат незаконната миграция и проце-
дурата за връщане. 

Въпреки разделянето на трите основни стъбла, ЕС съгласно Договора от 
Маастрихт има общи ръководни органи, единно гражданство и общ състав на дър-
жавите-членки30.  

Ще разгледаме Третия стълб, който се отнася до сътрудничеството на прави-
телствените служби по охраната на общото пространство на Съюза, като за тази цел 
определя провеждането на политика на сближаване и унификация на стандартите в 
следните области: 

- въвеждане на правила, уреждащи преминаването на вътрешните грани-
ци на Общността и засилване на граничния контрол; 

- борба с тероризма, тежките форми на престъпна дейност, трафика на 
наркотиците и измамите в международен мащаб, особено що се отнася 
до границите на Общността; 

- съдебно сътрудничество по наказателно правни и гражданско правни 
въпроси; 

- създаване на Европейска полицейска служба (Европол), разполагаща 
със система за обмен на информация между националните полиции; 

- борба с незаконната миграция; 
- обща политика на предоставяне на убежище. 
Дори това най-общо изброяване на политиките, които се предвиждат по Тре-

тия стълб представя основната цел, залегнала в Договора от Маастрихт –  установя-
ване при отчитане на реалностите към момента на сключване на Договора на меж-
дудържавни отношения, при които ще бъдат предприети мерки за намаляване на 
престъпността, ограничаване на практиките на измамите, както и сътрудничество на 
полицейските органи. 

От гледна точка на миграционните процеси в Европа се поставя ясно разгра-
ничение на политиката на ЕС и Общността в това отношение. Приема се разделяне-
то на миграционните потоци като се определя най-същественото различие – неза-
конната миграция и предоставянето на убежище. При това политиката на Съюза ве-
че се определя като обща т.е. намираща се под единно ръководство на съвместни 
органи, определени от Договора. 

В рамките на Договора от Маастрихт се наблюдава непосредствена правна 
връзка между двете основни правни конструкции:  

- възприемането на Европейската  конвенцията за защита на правата на 
човека и основните свободи; 

- стремежа към общи правила, регулиращи режима на имиграция. Поста-
вената в този Договор основа остава актуална и на съвременния етап на 
регулирането на миграционния режим. Не случайно с Договора от 
Лисабон се възприемат и двата принципа като тяхната връзка получава 
непосредствен правен израз във вторичното и комплиментарното право 
на Съюза.  

                                                            

30 Lenearts K., Van Nuffel P., Bray R., de Smijter E., Constitutional Law of the European Union, 
London: Sweet&Maxwell, 1999, p.60. 
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Заедно с положителните характеристики на Договора от Маастрихт по отно-
шение на миграционната политика на ЕС той може да се разглежда от позициите на 
правната логика като „конституиращ” по отношение на проблемите на миграцията. 
Този договор има „пряко действие” върху нормите и правилата, регулиращи мигра-
ционните процеси, но той все още не поставя „под обща юрисдикция” тези норми. 
Изхождайки от това Договора не вменява на държавите непосредствено привеждане 
на своето миграционно законодателство в съответствие с определени стандарти, а 
единствено „дава основните насоки” на работата, която страните-членки трябва да 
извършат в това отношение31.  

Практиката на „постмаастрихтското сътрудничество” в областта на миграци-
онната политика определя основните недостатъци на междуправителствения метод, 
а именно неефективността на политиката заради сложните процедури за вземане на 
решение, липсата на ясно определени цели, преговори при закрити врати, липсата 
на парламентарен контрол и съдебен надзор. Всичко това, както и недостатъци в 
прилагането налага  приемането на специални мерки на равнище Европейски съюз. 
Възниква необходимост от преразглеждане на политиките и формите на сътрудни-
чество, изпълнявани въз основа на Договора от Маастрихт. В тази връзка държав-
ните глави и правителствените ръководители на държавите-членки  се споразумяват 
през 1996 година на конференция, чийто основен фокус е преразглеждането на 
Договора от Маастрихт. 

 
2. Договорът от Амстердам 1997 г. - Дял ІV ДЕО „Визи, имиграция, 

убежище и други политики, свързани с движение на хора”. Пространството за 
свобода, сигурност и правосъдие като нова цел на европейската интеграция. 

 
В резултат от работата на междуправителствената конференция, състояла се 

през юни 1997 г. се приема Договорът от Амстердам.  
Неговата основна цел е сключването на нов договор за Европа, основаващ се 

на достигнатото от Общността и подготовка на Съюза за последващи разширения. 
Постигането на тази цел се планира чрез реализирането на принципа на „засилено 
сътрудничество”, в т.ч и по отношение на „Третия стълб”. Премахването на контро-
ла по вътрешните граници на Общността, останало невъведено след построяването 
на Единния пазар на 1 януари 1993 г. става една от основните цели на новия 
Договор. Тази цел е частично постигната с приемането на Шенгенските договоре-
ности. Заедно с това Шенгенските протоколи остават извън основополагащия дого-
вор на Общността, което не дава възможност за провеждането на пълноценна съв-
местна политика между страните-членки както по отношение на миграционните по-
тоци, така и в рамките на борбата с престъпността. 

Амстердамският договор „прехвърля” (комюнитаризира) в Първия стълб, т.е. 
под юрисдикцията на Общността мерките в областта на имиграцията и убежището, 
контролът на пътниците на външните граници; визовата политика като цяло; право-
то на убежище; защитата на бежанците; условията за свободно движение на гражда-
ните от трети страни; борбата с незаконното влизане и незаконното пребиваване на 
територията на ЕС включително екстрадирането, митническото сътрудничество, 
сътрудничеството в областта на гражданско правните въпроси и борбата с престъп-
ността срещу финансовите интереси на ЕС. 
                                                            

31 Jans J., European Environmental Law, Groningen, 2000., р.88 
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Преструктурирането на областта на сътрудничество и взаимна помощ е свър-
зано с произтичащото от Амстердамския договор задължение за институциите на 
ЕС и държавите-членки до 2004 г. да предприемат необходимите мерки за гаранти-
ране свободното движение на хора и осигуряване високо ниво на контрол по външ-
ните граници, както и за по-нататъшно хармонизиране на видовете разпоредби и по-
литики, свързани с прилагането на бежанското право и отношението към имигран-
тите. Частичната комюнитаризация на Третия стълб води след себе си въвеждането 
на юридически задължителни мерки. Наднационалните юридически инструменти 
получават приоритет над националното законодателство и  резултат на това инсти-
туциите на ЕС получават възможност за влияние върху формирането на имиграци-
онната политика. Следствие от внесените промени става това, че с началото на 
действието на Договора от Амстердам имиграционната политика влиза в компетен-
циите на Европейската Общност. Пренасянето на съществените въпроси, свързани с 
придвижването на гражданите от трети страни, от Третия стълб в Първия показва 
решимостта на страните-членки за съвместно използване на националния им суве-
ренитет по този въпрос.  

Приетият договор съдържа по-ясни ориентири при осъществяването на миг-
рационната политика по отношение на гражданите на трети страни като възлага на 
Съвета на ЕС определени правомощия, свързани с реализацията на поставените 
задачи. В течение на петгодишния преходен период след приемането на Договора 
от Амстердам, Съветът трябва да приеме мерки засягащи имиграционната политика 
в следните области: 

- премахването на всички видове контрол по придвижването както на 
гражданите на Съюза, така и на трети страни при пресичането на вът-
решните граници; 

- мерки, засягащи пресичането на външните граници, включително и 
стандарти и процедури по извършването на граничния контрол, както и 
решаването на визовите въпроси; 

- предоставянето на гражданите на трети страни на право за придвижва-
не по територията на държавите-членки за период не по-голям от три 
месеца; 

- мерки по борба и ограничаване на незаконната миграция и незаконното 
пребиваване на гражданите на трети страни, в това число и репатрира-
нето на незаконните имигранти; 

- мерки по контрола върху влизането и пребиваването на територията на 
държавите-членки на граждани на трети страни, както и стандартизира-
не на процедурите по предоставянето на гражданите на трети страни на 
дългосрочни визи и разрешения за продължително пребиваване в това 
число и по линия на обединяване на семействата; 

- мерки, свързани с определянето на условията и правата на гражданите 
на трети страни, законно живеещи на територията на една държава-
членка да сменят жителството си и да живеят на територията на други 
държави-членки.32  

                                                            

32 Fact Sheets on the European Union, An area of freedom, security and Justice, Office for the 
Official Publications of the European Communities, 2009, p. 341 
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Заедно с определените общи мерки, се приветства и запазването и/ или 
въвеждането от държавите-членки на нови национални норми, които обаче не тряб-
ва да противоречат на Договора от Амстердам, както и на сключените от държавите 
международни договори.  

Процеса на комюнитаризация е правния израз на основните тенденции, които 
настъпват в ЕС. Става очевидна необходимостта от една страна да се премахнат 
ограниченията, свързани с движението на гражданите от трети страни на цялата 
територия на Съюза, а от друга да бъде „отговорено” на онези предизвикателства, 
които се появяват заедно с процеса на интеграция. Той бележи следните основни 
тенденции: 

- на първо място, осъзнаването от страна на представителите на отдел-
ните страни-членки на достигането на такова ниво на интеграция в 
рамките на Съюза, когато част от типичните правомощия на отделната 
национална държава могат да бъдат предадени за реализиране на общи 
политики; 

- на второ място, представителите на отделните държави-членки са гото-
ви да „преотстъпят” част от функциите на националните държави на 
Съюза. Както е известно тази тенденция в последствие се задълбочава 
като Договора от Амстердам бележи началото на този процес. 

Процеса на интеграция е от съществено значение и поради това, че той раз-
крива правния механизъм на преминаването на онези елементи от европейското 
право, които имат характера на международноправен, договорен акт към акт на 
Съюза като субект на правото. В значителна степен решението за интегрирането на 
правото на Шенген дава отговора на въпроса за правосубектността на ЕС.  

Договора от Амстердам дава израз на една от основните цели на ЕС и ЕО – 
създаване на зона, включваща държавите-членки, в която водещите ценности на 
Съюза да получат своето изражение, т.е. създаване на Пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие (ПССП). Преведено във формата на правната материя това 
означава гарантирането на основните права и свободи на гражданите на страните-
членки с оглед на практическото приложение на основните елементи на ЕКЗПЧОС, 
както и съвместна дейност по гарантирането на такива съществени елементи на 
човешките права като свободно придвижване, право на избор на място на жител-
ство, право на равноправно отношение и др. Заедно с това не е постигнато съгласие 
по съставянето на „каталог” на човешките права като ЕС/ЕО не се присъединява 
към посочената Конвенция от 1950 г. Избрана е обаче друга възможност – Съда на 
ЕО става компетентен пряко да прилага основните положения на Европейската кон-
венция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС) в правния 
ред на Общността. Договора от Амстердам в определена степен разширява прин-
ципа за недискриминация (чл.13 от ДЕС)33.  

Правата на гражданите на страните-членки не могат да се гарантират без съз-
даването на висока степен на сигурност в рамките на Съюза. Реализирането на тази 
цел е възможно да се постигне чрез сътрудничество в областта на правораздаването, 
въпросите на защитата на Съюза от „внасянето” на престъпност, както и висока сте-
пен на интеграция в областта на правораздаването като единствена мярка за налага-
нето на справедлива санкционна система.  

                                                            

33 Кашкин С.Ю., Четвериков А.О., Шенгенские соглашения, Москва, 2000 г., стр.105. 
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Учредяването на Пространство на свобода, сигурност и правосъдие в част-
ност изисква уеднаквяване на визовата политика, политиката по предоставянето на 
убежище, имиграционна и други политики, свързани със свободата на движение на 
лицата.  

Една от съществените причини за процеса на комюнитаризация (разгледан 
по-горе) е именно въвеждането на унифицирани стандарти, които да съчетаят дей-
ностите на съюза при постигането на двете нови изключително важни цели:  

- свободата на движение в рамките на Съюза; 
- гарантирането на сигурността при осъществяването на това право. 
За разлика от предходните правни положения, залегнали в по-ранните до-

говори, Договора от Амстердам определя конкретни срокове за започване на рабо-
тата по въвеждането на зона на свобода, сигурност и правосъдие. Този срок е опре-
делен в рамките на 5 годишен период. Именно в резултат на по-високата степен на 
конкретност на действията и в рамките на посочения период се създават органи на 
Съюза, натоварени с реализирането на идеята за Пространство на свобода, сигур-
ност и правосъдие. В по-късен период от развитието на Съюза израз на тази кон-
кретност на идеята е създаването на ЕВРОПОЛ (1999), ЕВРОЮСТ (2002), както и 
работата в редица координиращи политиките на отделните страни институции.  

Основна насоченост на предприетите мерки е осигуряването на нормалното 
развитие на единното европейско икономическо пространство. Регулирането на 
имиграционната политика е една от най-съществените насоки на този аспект от рег-
ламентацията. Както бе посочено по-горе, една съществена част от миграционните 
потоци в страните от Съюза се определят от гражданско-правните и административ-
ните норми на отделните страни. Вземайки под внимание тази особеност, непосред-
ствено обвързана с проблемите с имиграцията  се предвижда подобряване и опрос-
тяване на въпросите, свързани с сътрудничеството по гражданско правни въпроси 
(чл.73 от стария текст на Договора за ЕО).  

Значението на Договора от Амстердам за решаването на въпросите на имиг-
рацията и ограничаването на незаконната имиграция се свежда именно до посочени-
те по-горе особености, а именно:  

- координиране на политиките на отделните държави при водещото на-
чало на Съюза по въпросите на полицейското сътрудничество; 

- сътрудничество в областта на уеднаквяването на стандартите в имигра-
ционната политика, както и тези отнасящи се до гражданско-правните 
въпроси. 

Съгласно условията на Договора от Амстердам Договореностите от Шенген 
(Schengen acquis), се инкорпорират в Общностното право. Съгласно промените, за-
ложени в Договора, Съветът взема решение за това кои от елементите на Schengen 
acquis трябва да бъдат отнесени към Първия стълб на Общността, а кои ще останат 
в юрисдикцията на значително намаления Трети стълб. Дефинираната в Амстердам-
ския договор цел на Европейския съюз – постигане на високо равнище на защита на 
гражданите на държавите-членки трябва да се постигне преди всичко чрез превен-
ция и борба с организираната престъпност, тероризма, търговията с хора и престъпле-
нията срещу деца, нелегалния трафик на наркотици и оръжие, корупцията и измамите.  

Влизането в действие на Шенгенското право, конституционализирано  с 
Договора от Амстердам започва да действа в новото си качество от 1 май 1999 г. 
Тъй като страни по Шенгенската конвенция от 1990 г. са не всички страни на ЕС 
към момента на подписването на Договора от Амстердам инкорпорацията на 
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Шенгенското право в „европейското право” се извършва под формата на специален 
Протокол, който се явява приложение едновременно и към Договора за Евро-
пейската Общност от 1957 г. и към Договора за Европейския Съюз от 1992 г. Този 
протокол „За включването на постигнатото от Шенген в обхвата на Европейския 
Съюз” за краткост се нарича Шенгенски протокол34.  

От съществено значение е да се обърне внимание на своеобразната термино-
логия,  използвана в наименованието на текста на дадения документ. Не само във 
френската, но и в английската му версия е използван термина „acquis”, който може 
да бъде преведен като „знания, опит”. На пръв поглед под този термин могат да бъ-
дат разбирани реалните постижения, придобивките получени в резултат на Шенген-
ския процес, а именно: 

- отварянето на вътрешните граници; 
- еднообразието във визовия режим и др.  
В действителност обаче, терминът „acquis” има по-различно значение. Под 

„постигнатото” от Шенген се разбират не фактическите резултати от едноименния 
процес, а правилата и документите, които го регулират. Така под „постигнатото от 
Шенген” трябва да се разбира въведения преди това термин „Шенгенско право”35 

Съгласно Шенгенският протокол договорите и другите актове, които пред-
ставляват посочените постижения са включени в правната система на ЕС.  

Държавите-членки, участници в Шенгенския процес трябва да установят по-
между си такива отношения, които да водят до напредък в онези области, които са 
предмет на Шенгенските постижения. Изброяването на постигнатото от Шенген и 
конкретната кодификация на учредителните договори на ЕС, на основата на която 
се приемат документите, включени в постиженията са фиксирани от през 1999 г. в 
две Решения на Съвета 36. 

Интеграцията на Шенгенското право в правната система на ЕС променя също 
така политическите и институционалните рамки на Шенгенския процес.  

Шенгенският изпълнителен комитет прекратява своето съществуване. Пълно-
мощията му преминават към Съвета – основния законодателен орган на Европей-
ския Съюз. След процеса на включване на Шенгенското право в правото на ЕС при 
приемането на нови актове и реализацията на съществуващите в рамките на постиг-
натото от Шенген, както и при контрола за тяхното спазване могат да участват и 
другите институции на ЕС: 

- Комисията (основният изпълнителен орган); 
- Европейският парламент (представителния орган);  
- Съда на ЕО. 

                                                            

34 Основни договори на Европейския Съюз, състав. проф. Орлин Борисов, София, 2003 г., стр. 249 
35 Scotto M. Les institutions européennes. Paris: Le Monde editions, 1994,  р.130 
36 Решение на Съвета от 20 май 1999 година за установяване, съгласно съответните разпоред-
би на Договора за създаване на Европейската общност и Договора за Европейския съюз, на 
правното основание за всяка от разпоредбите или решенията, които съставляват достижения-
та на правото от Шенген, OB L 176, 10.7.1999 г., стр. 17—30 , Решение на Съвета от 20 май 
1999 година относно определението на достиженията на правото от Шенген с цел установява-
не, в съответствие с разпоредби от Договора за създаване на Европейската общност и Догово-
ра за Европейския съюз, на правното основание на всяка от разпоредбите или решенията, 
които съставляват достиженията на правото от Шенген, OB L 176, 10.7.1999 г., стр. 1—16 
специално българско издание: глава 19 том 01 стр. 91 - 106  
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Внасянето на поправките в Шенгенската конвенция вече ще се осъществява 
не посредством договорни отношения между страните, а на основата на норматив-
ните актове на Съвета на Европейския Съюз или подготвяните от него конвенции. 

Интеграцията на Шенгенското право в правото на ЕС може да се определи 
като съществен момент в развитието на това право, не само и не единствено заради 
значението, което то има за изграждането на Пространството на свобода, сигурност 
и правосъдие на територията на Съюза.  

Процеса на интеграция е от съществено значение и поради това, че той раз-
крива правния механизъм на преминаването на онези елементи от европейското 
право, които имат характера на международноправен, договорен акт към акт на 
Съюза като субект на правото. В значителна степен решението за интегрирането на 
правото на Шенген дава отговора на въпроса за правосубектността на ЕС. 

 
3. Договорът за реформа от Лисабон 2009 - Дял V ДФЕС 
 

Договорът от Лисабон е акт за изменение на Договора за Европейски съюз и 
Договора за Европейска общност. 37 

Той е подписан от ръководителите на 27 държави-членки на 13 декември 
2007 г., а влиза в сила на 1 декември 2009 г.  

Задача на този Договор е от една страна да запази всичко най-важно от 
съществуващите механизми за управление на ЕС, а от друга страна от него да се 
премахне всичко излишно и предизвикващо критика. Този договор не просто заме-
ня действащите актове, но той ги променя, допълва и трансформира.  

Договорът за Европейския Съюз (ДЕС)38 запазва своето наименование и 
предназначение. В него са групирани основните постановки на конституционното 
регулиране, основните принципи на изграждане и дейност на ЕС, неговата правна 
природа и особености, цели и задачи и основата на неговата институционална 
структура.  

Договора за Европейска Общност се трансформира в Договор за функциони-
ране на Европейския Съюз (ДФЕС)39. В него са групирани нормите, регулиращи 
компетентността на ЕС и построяването на вътрешния пазар, системата за осъщест-
вяване на общите политики, основите на икономическата, социална и финансова по-
литика на Съюза. Отделени са въпросите на правото на конкуренция, сближаването 
на законодателствата на страните-членки и данъчните въпроси. Значителна част от 
Договора е посветена на външната политика на Съюза. На практика ДФЕС допълва, 
детайлизира и определя реда за утвърждаване и защита на общата цел – реализира-
нето на положенията и принципите формулирани в ДЕС, както дава и допълнителна 
детайлизация на реда за приемане на задължителните решения в ЕС.  

Въпреки, че преамбюла на ДФЕС не съдържа изрична разпоредба относно  
миграционната политика на ЕС и по конкретно незаконната миграция, някои негови 
текстове имат определено отношение към тази материя. Преамбюлът и встъпител-

                                                            

37 Консолидираната версия на двата договора на всички официални езици на ЕС е публикува-
на в ОВ на ЕС,  С 83 от 30.03.2010г. 
38Консолидиран текст на Договора за Европейски съюз, Официален вестник на Европейския 
съюз, C 83/30.03.2010, с.13-45 
39 Консолидиран текст на Договора за функциониране на Европейския съюз, Официален 
вестник на Европейския съюз, C 83/30.03.2010, с.47-199 
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ните норми на Учредителните договори имат правна природа като на аналогични 
разпоредби в националните конституции – най-често това са норми с декларативен 
или принципен характер, без това да намалява техния характер на норми - прин-
ципи. Съда на ЕС не се колебае да се позовава на тях и да подчертава „фундамен-
талния им характер” – те трябва да се спазват, „защото закрепват основните цели на 
Общността”.40 

Подписалите Договора за функционирането на ЕС заявяват ясно тяхното на-
мерение да създадат помежду си Европейски съюз, на който държавите-членки пре-
доставят области на компетентност, за да бъдат постигнати общите им цели. Дого-
ворът бележи нов етап в процеса на изграждане на все по-тесен съюз между наро-
дите на Европа, в който решенията се взимат при възможно най-голяма зачитане на 
принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите. Съюзът се основава 
на ДЕС и ДФЕС, които имат еднаква юридическа сила. Европейският съюз замества 
Европейската общност и е неин правоприемник. 

Част Първа на ДФЕС посочва принципите , на които се основават Договорите 
и изразяват целите във формата на „принципи”41. 

Чл. 3 ДЕС определя задачите на Съюза. Чрез създаването на общ пазар и на 
икономически и паричен съюз, както и чрез осъществяването на общите политики 
или дейности, те са: 

„Съюзът предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност 
и правосъдие без вътрешни граници, в което е гарантирано свободното движение на 
хора в съчетание с подходящи мерки по отношение на контрола на външните грани-
ци, убежището, имиграцията, както и предотвратяване и борбата с престъпността.” 

Чл.4 § 3 ДЕС възлага определени задължения за действия или въздържане от 
действия на държавите-членки. Те са: „Съгласно принципа на лоялното сътрудни-
чество, Съюзът и държавите-членки при пълно взаимно зачитане си съдействат при 
изпълнението на задачите, произтичащи от Договорите. Държавите-членки вземат 
общи и специални мерки, необходими за гарантиране на задълженията, произтича-
щи от Договорите или от актовете на институциите на Съюза. Държавите-членки 
съдействат на Съюза при изпълнение на неговите задачи и се въздържат от всякакви 
мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза.” 

Чл. 18 ДФЕС42 установява общия принцип на дискриминация, който гласи: 
„В обхвата на приложение на Договорите и без да се засягат специалните разпоред-
би, съдържащи се в него, се забранява всякаква дискриминация на основание граж-
данство. Европейския парламент и Съвета, като действат в съответствие с обикнове-
ната законодателна процедура, могат да приемат правила и да забранят тази дискри-
минация. Този общ принцип има важна роля при разширяването на Европейския 
съюз, тъй като новите държави-членки следва да имат същите права и задължения 
като старите.43 Трябва да бъде отбелязано, че тъй като това е общ принцип, той не 
изключва съществуването на диференцирани подходи, но ограничава изключенията 

                                                            

40 Семов, А., Източници на правото на ЕО и ЕС и принципите на прилагането му, изд. от 
Министерство на правосъдието в рамките на Комуникационната стратегия за присъединяване 
на Република България към Европейския съюз, София, 2005 г., стр.17 
41 Kent, P. Law of the European Union, Pearson Education, 2001, p. 9 
42  Kapteyn/VerLoren van Thermaat, Introduction to the Law of the European Communities, 3rd ed 
(1998), p.168 
43 Bleckmann, Europаrecht, 6th ed. (1997), no706 
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при прилагането на общностното право чрез налагането на изискване за наличие на 
обосновани причини. 

Съгласно чл.26 ДФЕС „Вътрешният пазар обхваща пространство без вътреш-
ни граници, в което свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали е оси-
гурено в съответствие с разпоредбите на Договорите”. 

Понятието „вътрешен пазар” се възприема като синоним на „Европа без 
граници”. Първостепенна цел на  действията на Съюза относно вътрешния пазар е 
премахването на контрола по границите между отделните държави-членки.44 

Комисията45, вземайки предвид делото Schul46 разглежда понятието вътрешен 
пазар, като изискващо функционирането на общностен пазар, подчиняващ се на 
правилата, при които функционират националните пазари: както няма контрол меж-
ду отделните региони на националните пазари, така не може да има граничен кон-
трол и между отделните държави-членки. 

ДЕС съдържа изрични разпоредби относно компетентността на Съюза в оп-
ределени области и създаването на отделна рамка за сътрудничество в областта на 
правосъдието и вътрешните работи. 

Чл. 5 ДЕС включва три правила, налагащи ограничения върху действията на 
Съюза – принцип  на предоставената компетентност, принцип на пропорционалност 
и принцип на субсидиарност. 

Чл.3, § 6 ДЕС постановява, че: Съюзът преследва своите цели чрез подходя-
щи средства, в зависимост от областите на компетентност, които са му предо-
ставени с Договорите.” 

Принципът на предоставената компетентност определя границите на компе-
тентност на Съюза и по силата на този принцип Съюзът действа единствено и са-
мо в границите на компетентност, която държавите-членки са му предоставили 
с Договорите, с оглед постигане на поставените в тези Договори цели (чл.5, § 2, 
изр.1 ДЕС). Новост в Договора е изричната клауза, че „Всяка компетентност, коя-
то не е предоставена на Съюза с договорите, принадлежи на държавите- членки.” 
(чл.5, § 2, изр. 2 ДЕС). По този начин действащата до този момент презумпция в 
полза на държавите-членки е заменена с изричен текст.47 

Според принципа на субсидиарността, в областите, които не попадат в не-
говата изключителна компетентност, Съюзът действа само в случай и доколкото 
целите на предвиденото действие не могат да бъдат постигнати в достатъчна 
степен от държавите-членки, както на централно, така и на регионално и местно 
равнище, а поради обхвата или последиците от предвиденото действие могат да 
бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза (чл.5, § 3 ДЕС)48. 

                                                            

44 Бяла книга на Комисията относно завършването на вътрешния пазар, COM (85)310 fin 
45 Обръщение на Комисията относно премахването на граничния контрол (SEC (92)549 fin) 
46 Дело 15/81 Schul (1982) ECR 1409, § 33, където Съдът постановява, че понятието вътрешен 
пазар включва „премахването на всички пречки пред вътрешно общностната търговия, за да 
се слеят националните пазари в общ пазар, допринасяйки за създаването  на колкото се може 
по-добри условия за истински вътрешен пазар.” 
47 Попова, Ж. Право на Европейския съюз, Сиела, 2009, стр.112 
48 Принципът на субсидиарността е насочен към осигуряването на гаранции, че решенията се 
вземат в полза на гражданите и че се извършват постоянни проверки дали действията на общ-
ностно ниво са оправдани от гледна точка на възможностите на национално, регионално и 
местно ниво. Същността на този принцип е, че ЕС не предприема никакви действия (с 
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Чл.13 ДЕС определя институциите, отговорни за изпълнението на задачите, 
възложени на Съюза: Европейски парламент, Европейски съвет,  Съвет, Европейска 
комисия, Съд на ЕС, Сметна палата и Европейска централна банка. 

Чл. 288 ДФЕС гласи: „С оглед на упражняването на областите на компе-
тентност на Съюза институциите приемат регламенти, директиви, решения, 
препоръки и становища.” 

В тази разпоредба се определя природата и правното значение на различните 
нормативни инструменти49. Регламентът има общо приложение. Той е обвързващ в 
своята цялост и е пряко приложим във всички държави-членки (чл. 288, § 2 ДФЕС). 
Това означава, че той поражда права и задължения за всички субекти на правото на 
ЕС и всяко физическо и юридическо лице може да се позове на директния ефект на 
регламента и да получи съдебна защита на придобити по силата на акта индиви-
дуални права пред националния си съд.50 Директивата е обвързваща по отношение 
на резултата, който трябва да бъде постигнат за всяка държава-членка, до която е 
адресирана, но оставя на националните компетентни органи изборът на формите и 
средствата (чл. 288, § 3 ДФЕС). Решението е задължително в своята цялост. Когато 
решението посочва адресати, то е задължително само за тях (чл. 288,  § 4 ДФЕС). 
Препоръките и становищата нямат задължителен характер (чл. 288, § 5 ДФЕС). 

Сред основните нововъведения на ДФЕС е отделянето на нов дял (дял V), 
посветен на Пространството на свобода, сигурност и правосъдие. В него влизат 
предимно норми, свързани с интеграцията и комюнитаризацията на „постигнатото 
от Шенген” и въпросите за задълбочаване на сътрудничеството в правната област.  

Анализа на дял V от ДФЕС позволява да бъдат формулирани основните ха-
рактеристики на Пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП): 

- въпросите на ПССП се отнасят към една от най-чувствителните об-
ласти на държавния суверенитет затова държавите-членки се стремят 
да не „изпускат” тези въпроси от контрола си като те се решават на ос-
новата на консенсус. Заедно с това отделни въпроси, свързани с ПССП 
(издаването на Шенгенски визи, предоставянето на убежище, регулира-
нето на имиграцията) са интегрирани в правото на Общността. 

- Договора от Лисабон потвърждава важността на създаването на ПССП 
като отнася тази цел към основните цели на Съюза и включва дейност-
та по създаването на ПССП към основните цели както на Съюза, така и 
на държавите-членки. 

- на основата на промените в структурата на Съюза, ПССП е включено в 
общото право на ЕС. 

- ако преди започване действието на Договора от Лисабон защитата на 
отделните права, част от ПССП, от Съда на ЕС липсва, то понастоящем 

                                                                                                                                                     

изключение в областите, които попадат в неговата изключителна компетентност), тъй като е 
по-ефективно действията да се предприемат на на национално, регионално и местно ниво. 
Субсидиарността е тясно свързана с принципа на пропорционалност, съгласно който нито 
едно действие на ЕС не трябва да отива отвъд необходимото за постигане на целите, заложе-
ни в Договорите. 
49 Odudu, „Res Judicata or Supremacy? The Binding Force of Article 249” (2007) Cambridge Law 
Journal, рр.40-44  
50 Попова,Ж. Директната приложимост на регламента имплементацията му в националния 
правов ред,  сп. Европейска интеграция и право, бр. 3/2005 г., стр. 159 
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върху всички правни аспекти на ПССП се разпространяват компетен-
циите на Съда. Така например, ЕК е в правото си да се обърне към 
Съда в случай на неизпълнение от държава-членка на своите задълже-
ния по имплементацията на европейска норма, отнасяща се до ПССП 
във вътрешнодържавното право. 

- съгласно общо правило, решенията по въпросите на ПССП се приемат 
на основата на общата законодателна процедура. По този начин се 
приемат правни актове относно визовия режим, условията за предоста-
вяне на убежище, имиграционната политика, сътрудничество по нака-
зателни и граждански дела, както и за дейността на Европол. 

- преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета по 
въпросите на ПССП е една от съществените промени, внесени от Дого-
вора от Лисабон. Заедно с това в отделни области, например по въпро-
сите на наказателно право, ако държава-членка прецени, че предлагани-
те проекти за директиви „накърняват фундаментални аспекти на систе-
мата на наказателното право на страната”, тя може да се обърне към 
Европейския Съвет за решаване на възникналите проблеми. Ако въпре-
ки това проблема не е решен може да се задейства процедурата на заси-
лено сътрудничество, в която участват не по-малко от 9 държави,  
направили предложение за конкретната директива. 

- за първи път в историята на процеса на европейската интеграция се 
появява възможност за създаване на основата на Евроджъст на евро-
пейска прокуратура, която се учредява единодушно от Съвета. 

- при създаването и функционирането на ПССП особена роля имат пар-
ламентите на държавите-членки. Проблематиката на ПССП непосред-
ствено засяга основните права и публичните свободи, контрола за спаз-
ването на които е в компетентността на националните парламенти. С 
новия договор те са в състояние да влияят върху регулирането на ПССП, 
най-вече що се отнася до осигуряването на „свобода” и „законност”.  

- за процеса на интеграция в рамките на ПССП са присъщи особени по-
зиции, отнасящи се до част от държавите-членки. Договора от Лисабон 
не само запазва, но и разширява особените положения отнасящи се към 
Великобритания, Ирландия и Дания. Понастоящем Великобритания и 
Ирландия не участват в мерките предвидени от дял IV (визова полити-
ка, предоставяне на убежище и имиграционна политика) и не са свърза-
ни със задължението на изпълнение на мерките предвидени в общите 
разпоредби (opt out). Заедно с това специалния протокол „За позицията 
на Обединеното Кралство и Ирландия по отношение пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие” позволява на тези страни да участват 
във вземането и прилагането на планирани мерки, ако те информират 
Съвета за това свое намерение в течение на три месеца (opt in). 

Създаването на ПССП на територията на Съюза е продължителен процес на 
организация и въплътяване на нови мероприятия по укрепване на сигурността и 
строго спазване на свободата и законността. Действието на Договора от Лисабон 
прави от ПССП приоритетна задача на европейската интеграция51. 

                                                            

51 Alison J., Sufrin B., EU Competition Law, London, Oxford University Press, 2010 
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Нормите, отнасящи се към ПССП като цяло се съдържат в дял V на Договора 
от Лисабон (чл.67-89). Този дял включва пет глави: „Общи положения”, „Политика 
по отношение на граничния контрол, предоставянето на убежище и имиграция”, 
„Съдебно сътрудничество по граждански дела”, „Съдебно сътрудничество по нака-
зателни дела” и „Полицейско сътрудничество”.  

В чл.67 от ДФЕС се посочва, че „Съюзът представлява пространство на сво-
бода, сигурност и правосъдие в което се зачитат основните права и различните 
правни традиции на държавите-членки”. Той осигурява премахването на контрола 
по вътрешните граници и развива обща политика по въпросите на убежището, 
имиграцията и контрола по външните граници. Съюзът се стреми да поддържа ви-
соко ниво на сигурност чрез мерки за предотвратяване на престъпността, ксенофо-
бията и расизма, както и чрез мерки по координация и сътрудничество между поли-
цейските, съдебните и другите компетентни органи. Към тези мерки се отнася също 
така взаимното признаване на съдебните решения по наказателни дела и сближава-
нето на наказателните законодателства, съдебните и извън съдебните решения по 
гражданските дела.  

В чл.67 се определят целите и средствата за изграждането на ПССП, поставя 
се акцент върху защитата на основните права и уважението към правните традиции 
на държавите-членки. Съществено нараства ефективността на общо европейската 
политика в областта на вътрешните работи. Сред най-важните направления на раз-
витието на ПССП може да се посочи създаването на интегрирана система за 
контрол на външните граници (първообраз на общоевропейската гранична охрана), 
установяването на общ ред за предоставяне на убежище, разработване на общи мер-
ки по регулиране на имиграцията и интеграцията на чужденците. 

Стратегическите направления или ориентири на законодателната дейност в 
областта на ПССП се определят от Европейския Съвет. По този начин се признава 
особената роля на този орган при формирането на ПССП.  

Както вече бе посочено, Договора от Лисабон значително повишава ролята 
на националните парламенти в създаването на ПССП. В частност, националните 
парламенти в съответствие с Протоколите към Договора от Лисабон за прилагането 
на принципите на субсидиарност и пропорционалност контролират спазването на 
тези принципи по отношение на законодателните предложения, засягащи сътрудни-
чеството на полицейските и съдебните органи в наказателно-правната област. Спо-
ред някои оценки това е своеобразна „компенсация” за загубата на правомощия, 
които парламентите на държавите-членки са имали при ратифицирането на конвен-
циите с международноправен характер. Поради продължителността на процедурите 
по приемането на такива конвенции в ЕС още по време на Конвента, свикан за под-
готовка на Конституция за Европа е взето решение държавите-членки да се откажат 
от тях в полза на регулирането на отношенията чрез актове на вторичното право. 
Съгласно новите елементи на законодателството националните парламенти могат да 
оказват влияние върху процесите на ПССП чрез принципа на субсидиарност. Те 
притежават контролни функции по отношение на Европол и Евроюст и се информи-
рат за работата на постоянния Комитет за оперативно сътрудничество по въпросите 
на вътрешната сигурност.  

Чл.70 от ДФЕС предвижда механизъм за обективна и безпристрастна оценка 
от държавите-членки на политиката на Съюза по отношение на ПССП. Тази оценка 
се осъществява от държавите-членки в сътрудничество с Европейската Комисия и 
цели да съдейства за пълноценната реализация на принципа на взаимното признава-
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не на съдебните решения, засилване на доверието между държавите-членки на 
което се основава принципа на взаимното признаване. Националните парламенти, 
както и Европарламента се информират за съдържанието и резултатите от тази 
оценка.  

Постоянният комитет за оперативно сътрудничество по въпросите на вътреш-
ната сигурност включва високопоставени длъжностни лица от органите,  изпълнява-
щи функции по ПССП и отговарящи за националната сигурност (полиция, разуз-на-
ване, митнически органи, охрана на външните граници, съдебни органи и др.) и  
координира дейността на тези органи. В неговата компетентност влизат всички 
аспекти на ПССП, включително и контрола по външните граници. По отношение на 
по-нататъшната институционализация на ПССП, Договора от Лисабон предвижда 
редовни съвещания на представителите на различни комитети и работни групи на 
Съвета и други европейски институции и органи52.  

Договора от Лисабон уточнява разграничението на компетентността на 
Съюза и държавите-членки в областта на ПССП. Чл.72 ДФЕС определя кои по-кон-
кретно въпроси остават в националната компетентност. Това са преди всичко под-
държането на обществения ред и осигуряването на вътрешната сигурност. По ини-
циатива на държавите-членки е възможно сътрудничеството на взаимна основа 
между техните компетентни служби отговарящи за националната сигурност.  

Предвидения в учредителните актове вид на взаимодействие между държа-
вите-членки на ЕС в областта на ПССП, което първоначално се развива извън ин-
ституционалните рамки на Съюза дава съответните импулси за развитието на право-
то на ЕС като цяло и за създаването на ПССП. Пример за това може да бъде 
Конвенцията за разширяване на трансграничното сътрудничество за борба с теро-
ризма, трансграничната престъпност и нелегалната имиграция подписан в гр.Прюм 
на 27 май 2005 г.  

Що се отнася до компетентността на държавите-членки на ЕС за сключване 
на споразумения с трети страни по въпросите на сътрудничеството между поли-
цията и съдебните органи в наказателно-правната и гражданско-правната области, 
както и по въпросите за охраната на границите, то компетентността на държавите се 
запазва. Пример за действащ двустранен договор в областта на полицейското 
сътрудничество между държава-членка и трета страна е германско-швейцарския до-
говор от 1999 г., в рамките на който германски полицаи участват в опазването на 
реда, на масови мероприятия,  провеждани в Швейцария.  

Важно нововъведение на ДФЕС е положението за замразяването на фондо-
вете, финансовите активи и паричните потоци, принадлежащи на физически и юри-
дически лица с цел предотвратяване на тероризма и свързаната с него престъпност. 
Това нововъведение позволява да се вземат административни мери по отношение на 
различни групи или неправителствени организации, които са заподозрени в теро-
ристична дейност. Тези мерки се реализират чрез регламенти, приемани от Евро-
пейския парламент и Съвета в съответствие с обикновената законодателна проце-
дура 53. Нормата за ограничителните мерки по отношение на частни лица се появява 
                                                            

52 Craig P., Gráinne de Búrca. The Evolution of EU Law, London, Oxford University Press, 2011, 
рр 97-98. 
53 Трябва да отбележим, че подобни мерки са вземани и преди това, в частност на основание 
чл.60, 301 и 308 от Договора за Европейската Общност, като обекти на подобни мерки са 
били само държави. 



 
 
 
 
 
 
Годишник на БСУ                                                                                том ХХIХ, 2013 г. 
 

 309

в правото на ЕС по искане на редица държави-членки преди всичко Испания след 
терористичните атаки на територията на страната, както и в резултат от събитията 
на 11 септември 2001 г. 

В съответните членове от ДФЕС, засягащи ограничителните мерки се отбе-
лязва, че предвидените в тях актове трябва да съдържат необходимите юридически 
гаранции. Това обстоятелство се подкрепя и разяснява в приложенията към Дого-
вора от Лисабон, по-специално в Декларация № 25, съгласно която се изисква спаз-
ването на основните права и свободи на засегнатите физически лица и организации. 
„С тази цел се казва в Декларацията и за гарантиране на строг съдебен контрол вър-
ху решенията, налагащи ограничителни мерки, подобни решения трябва да се опи-
рат на ясни и точни критерии”. Заедно с това тези критерии не са конкретно опре-
делени. Въпреки това ограничителните мерки срещу физически лица и организации 
се контролират от Съда на ЕС, което е гаранция за спазването на правата на човека 
и основните свободи.  

Съществено внимание в Договора от Лисабон е отделено на граничния кон-
трол, предоставянето на убежище и имиграцията. Съгласно Учредителните догово-
ри, Съюза осигурява свобода на придвижване на лицата между държавите-членки, 
независимо от гражданството при пресичането на границите в рамките на Съюза. В 
същото време се предвижда контрол и ефикасно наблюдение върху лицата, преси-
чащи външните граници на Съюза. Политиката на граничен контрол предполага 
„постепенно въвеждане в действие на интегрирана система за управление на външ-
ните граници” (чл.77 ДФЕС). Очевидно е, че формирането на такава система е важ-
на крачка към създаването на единна система за охрана на външните граници на 
Съюза.  

На тази цел трябва да отговаря и общата политика по отношение на визите за 
краткосрочно пребиваване, контрола по външните граници, както и условията, при 
които гражданите на трети страни могат свободно да се придвижват по територията 
на Съюза по време на своето краткосрочно пребиваване в него. В Договора от 
Лисабон се подчертава, че подобна дейност на Съюза не засяга компетенцията на 
държавите-членки, касаеща делимитацията на своите граници в съответствие с меж-
дународното право. 

В гл.2 на раздела от ДФЕС се съдържат положения за общата имиграционна 
политика на ЕС. 

Чл.79, §1 ДФЕС предвижда развитието на обща миграционна политика, целя-
ща на всички етапи ефикасно управление на миграционните потоци, справедливо 
третиране на граждани на трети страни пребиваващи законно в държавите-членки, 
както и предотвратяване на незаконната миграция и трафика на хора.  

В чл.79, §2 се определят мерките в тези области, които трябва да се провеж-
дат в съответствие с обикновената законодателна процедура. По отношение на ус-
ловията за влизане и пребиваване се предвиждат общи правила по предоставянето 
на право на дългосрочно пребиваване на територията на Съюза, като изрично се 
подчертава, че те трябва да бъдат съобразени с правилата за събиране на семейства. 
Определя се провеждането на общи правила за определяне на правата на граждани-
те на трети страни, законно пребиваващи на териториите на държавите-членки в то-
ва число и свободното им придвижване по територията на целия Европейски съюз.  

Текста на чл.79 ясно разграничава незаконната имиграция от трафика на хора 
като подчертава особеното значение на трафика, когато той е насочен срещу жени и 
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деца. Предвижда се провеждане на съвместни действия по процедурите на експул-
сирането и репатрирането на незаконните имигранти.  

В съответствие с чл.80 ДФЕС разходите по експулсирането и репатрирането 
на незаконните имигранти, както и разходите за всички останали дейности разглеж-
дани в тази глава трябва да бъдат разпределяни справедливо. Това се отнася и до 
разпределението на функционалните ангажименти между страните-членки.  

Чл.79, § 3 предвижда възможността Съюзът да сключва договори с трети 
страни за обратно приемане на имигранти. Тази възможност се разпространява и за 
случаи, когато гражданите на трети страни не отговарят на условията за влизане и 
пребиваване на територията на отделна държава-членка. Предвижда се възможност 
за поощряване на държави-членки в усилията им към интеграция на граждани на 
трети страни, пребиваващи законно на тяхна територия.  

В чл.79, § 4 от ДФЕС се предвижда всяка страна-членка да определи капа-
цитета за прием на граждани от трети страни на нейна територия54.  

Договорът от Лисабон съдържа специални разпоредби, засягащи политиката 
на Съюза по въпросите на предоставянето на убежище на граждани от трети страни. 
Посочва се, че тази политика трябва съответства на Женевската конвенция от 1951 г. и 
Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците, както и на други отнасящи 
се към тези въпроси международни договори.  

Общата европейска система за предоставяне на убежище трябва да включва: 
- еднообразен статут на бежанците; 
- общи процедури за предоставяне и отнемане на статута на бежанец; 
- критерии за определяне на държавата-членка, отговаряща за разглеж-

дането на молбата за предоставяне на убежище; 
- стандартни условия за приемане на искащите убежище; 
- временни мерки по подкрепата на държавите-членки оказали се в из-

вънредна ситуация заради внезапен приток на граждани от трети страни. 
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Abstract: In the literature there is a dispute whether there is continuity between the 
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legal dogmatics. 
 
Key words: natural law, historical school in law, legal positivism, continuity, ideology, 
legal dogmatics.  
 
 

В началото на ХІХ век школата на естественото право със своята едностран-
чивост, преувеличения и абсурдни изводи вече не е в състояние да задоволи нужди-
те на правната мисъл в съответствие с новите правно-политически условия и исто-
рическите и философски тежнения на века1. Последните са предизвикани от осъ-
ществилите се, по това време, в западноевропейското общество редица еволюцион-
ни обществени процеси от политическо, икономическо и интелектуално естество.2 
Поради това школата на естественото право започва да търпи сериозна критика и да 
изживява известен упадък, който влече след себе си настъпването на идеологическа 
криза в правната мисъл. 

От историята на политическите и правните учения знаем, че първата сериоз-
на реакция насочена към преодоляване на тази криза е проявена от историческа 
школа в правото. Макар и най-рано във френската правна мисъл да намираме заро-
диш на идеята за историческо познание на правото, не подлежи на съмнение, че 
формулирането на основните положения на историческата школа дължим на нем-
ската правна мисъл. Първия свой ревностен представител тя намира в лицето на 
Густав Хуго, но пълната нейна програма е начертана от Фридрих Карл фон Савини 
по повод развилата се между него и Антоан Тибо полемика относно необходи-

                                                            

1 Торбов, Ц., История на правната наука, С., 2002, с.79-80. 
2 Подробно за общите характеристики на развилите се еволюционни обществени процеси през 
ХІХ век вж. Кели, Дж., Кратка история на западната теория на правото, С.,1998, с.205-207. 
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мостта от общ германски граждански законник. Що се отнася до своята философска 
обосновка, историческата школа получава в творчеството на Георг Фридрих Пухта. 

 
Формирането на историческата школа не следва да се разглежда само и един-

ствено като последица от посочената по-горе теоретична реакция срещу безплодни-
те схващания за правото на представителите на естествено правната школа. Силно 
влияние за нейното формиране оказва зародилият се, в резултат на възродените 
сили на германския народ, общ дух на романтизма.3  

В съответствие с него, представителите на историческата школа приемат, че 
основанието на правото трябва да се търси в историята на един народ. В нея те раз-
криват наличието на органическа връзка между народ и право, по силата на която 
правото подобно на езикът и нравите е продукт на народния дух. За тях правото жи-
вее и действа в общото съзнание на съответния народ, поради което се явява един 
синтез на неговите национални особености и качества и носи неговите характерис-
тики. Правото е пряко свързано с културните особености и степента на развитие на 
народа и неговото бъдещо развитие е напълно подчинено на бъдещото развитие на 
обществения живот на този народ, в неговите най-разнообразни проявления. 

Своя външен израз правото намира преди всичко в обичая, но той е само вън-
шен признак на позитивното право, а не основание за неговото възникване. Освен 
обичая други две проявени форми на народното правно убеждение са законът и 
правната наука. 

Окончателно преодоляване на вече посочената криза се постига посредством 
изработените от правния позитивизъм теоретични построения. Зародил се през пър-
вата половина на ХІХ век в Англия и пренесъл се в континентална Европа, през 
втората половина на века, той издига правната мисъл до несъществуващи към този 
момент висини. 

Основните негови характеристики можем да сведем до две: първо правото се 
разглежда като факт на социалната действителност и задачата на правната наука се 
свежда до неговото описание такова каквото е, а не каквото трябва да бъде или още 
повече каквото на нас ни се иска да бъде; второ валидността на правните предписа-
ния не се обвързва със съдържателното им съответствие с морала.4 

И тогава след като историческата школа се е формирала преди тази на прав-
ния позитивизъм и същевременно те двете встъпват в правната мисъл като теоре-
тична реакция срещу настъпилата в нея криза, то е налице приемственост между 
тях. Последната се изразява в движение на правната мисъл от по-низши към по-вис-
ши степени на познание и се разкрива на две нива – идеологическо и правно догма-
тично.  

На ниво идеология тя се свежда до наличие и в двете направления на ясно из-
разена воля, от страна на техните представители, да търсят основанието на правото 
посредством преценка на емпиричната правна действителност. 

Както вече имахме повод да отбележим, за историческата школа материята 
на правото е дадена в цялото минало на нацията и правилното негово изследване 
трябва да бъде проведено в тясна връзка с историята на съответния народ, в минало-
то на който се крие отговорът как действително се е развило правото.5 Поради това 
                                                            

3 Торбов, Ц., цит. съч., с.80. 
4 Ташев, Р., Съвременният правен позитивизъм, в: сп.Съвременно право, С., 2000,  кн. 5, с.25-37. 
5 Савини, Основни идеи на историческата школа в правото, С., 1995, с.9. 
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нейните представители събират и проучват позитивно установения през годините 
нормативен материал, който не е нищо друго, освен една емпирична даденост. По 
този начин в схващанията си за правото, представителите на историческата школа, 
изхождат от преценка на емпиричната правна действителност, макар и последната 
принадлежаща към отминал период.  

От представените по-горе основни положения, залегнали в правния позити-
визъм виждаме, че правните позитивисти също, на свой ред, търсят основанието на 
правото в емпиричната правна действителност, каквато се явява, принадлежащо към 
настоящия момент позитивно установено право. 

Прави впечатление, че изследваните от двете направления емпирични даде-
ности имат различно времево проявление, което дава основание на почти всички 
правни позитивисти да упрекват историческата школа, че след като се интересува 
от миналите исторически състояния на правото, тя пренебрегва настоящето и по то-
зи начин проявява малка заинтересованост към чисто практически задачи, и не отго-
варя на нуждите на практиката.6 С тази си критика правните позитивисти ясно искат 
да се разграничат от историческата школа и да разсеят всякакви съмнение за нали-
чие на каквато и да било приемственост с нея. Въпреки положените от тях усилия, 
това тяхно начинание не е успешно. Отправяната критика е неоснователна, тъй като 
е погрешно да се мисли, че неуважение към настоящето е наложило изуча-ването на 
минали исторически състояния.7 Напротив, задачата на историческата школа се 
свежда до това да оправдае настоящото като подчертае, че то не е нещо случайно, 
произволно, а е резултат, последица от наличието на органическа връзка между 
народ и право, която се разкрива в минали исторически състояния. Важното и това, 
на което настояваме е, че и при двете направления е проявена воля основанието на 
правото да се търси в емпирични дадености, каквито безспорно се явяват както 
позитивно установеното право на миналото, така и това на настоящето. 

Научното познание на всяка една емпирична даденост, в това число и емпи-
ричната правна действителност, независимо дали последната принадлежи към ми-
налото или към настоящето, е възможно само и единствено по пътя на нейното опи-
сание посредством сетивното и възприемане. И тогава щом като Савини и неговите 
последователи се обръщат назад към историята с ясната цел, в лежащите в нея исто-
рически факти, да намерят основанието на правото и предвид разкриващата се ем-
пирична същност на тези факти, то те искат или не по необходимост се виждат при-
нудени в своите изследвания да се придържат опрени върху описателната методоло-
гия. 

Опрени върху описателната методология се придържат и правните позити-
висти. За тях правото е факт на социалната действителност и задачата на правната 
наука се свежда до неговото описание. 

Именно в проявената както в историческата школа така и в тази на правния 
позитивизъм воля основанието на правото да се търси в емпиричната правна дейст-
вителност, по пътя на нейното описание, съзираме наличие на идеологическа при-
емственост между тези две направления на правната мисъл. 

                                                            

6 Бояджиев, Хр., Критика на естественото право, историзъм в правото, правен позитивизъм, 
С., 1929, с.55-56. 
7 Бояджиев, Хр., цит. съч., с.55. 
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На ниво правна догматика приемствеността се проявява в това, че някой от 
основните правно позитивистки догми са формирани на основата на развиваната от 
историческата школа правна догматика. Това ясно личи в съдържанието на правно 
позитивистката догма за локална правна система, която изхожда от догмата на ис-
торическата школа за национален характер на правото. 

На първо място, с обосноваването на идеята за наличие на органическа връз-
ка между право и народ, съдържанието на която имахме повод да представим, пред-
ставителите на историческата школа приемат, че правото е променливо явление, 
което търпи промени наред с промените в обществения живот на съответния народ, 
от който произлиза и за който важи. По този начин на преден план се изтъкват 
неговите национални характеристики и се отхвърля естествено правната догма за 
абсолютно право. Както видяхме за представителите на историческата школа, то 
вече не притежава онзи общ характер за всички времена, пространства и народи, а е 
тясно свързано в органическа връзка с конкретния исторически момент и народ, 
чиито обществени отношения нормира. 

С обосноваването на идеята за наличие на органическа връзка между право и 
народ, на следващо място, правото не се схваща вече като неизменно, както ни се 
представя от школата на естественото право. Напротив, по силата на разкриващата 
се между него и народа органическа връзка, то търпи промени наред с промените, 
които търпи обществения живот на съответния народ.  

И тогава, след като правото вече не е абсолютно и неизменно, то и правната 
система не ще има универсален характер. С това се дава идейната основа, върху 
която в последствие да бъде формулирана, включената в цялостната правна догма-
тика на правния позитивизъм, догмата за локална правна система, защото в пълно 
съзвучие, с идеите на историческата школа, че правото е променливо и с национа-
лен характер, е поддържаното от ранните правни позитивисти твърдение, че всяка 
правна система съществува в строго определени териториални, персонални и време-
ви граници, т.е. за тях не съществува една универсална правна система, а множество 
от едновременно действащи и подобни по между си, локални по своята същност, 
правни системи, които се намират в строго определени отношения една с друга.8  

Вместо заключение ще посочим, че в правната литература относно наличието 
на разгледаната приемственост между историческата школа и тази на правния пози-
тивизъм са изказвани различни мнения. Така докато една група от автори катего-
рично отхвърлят нейното наличие, то друга, към която се причисляваме и ние, 
застават на противоположното становище. Предложеното наше изложение, както 
показва неговото заглавие е само един опит да бъде обоснована тезата, че между 
историческата школа и тази на правния позитивизъм се разкриват процеси на 
приемственост. Като нашият принос в тази насока се свежда до въвеждането за пър-
ви път в правната литература на идеята, че приемствеността се проявява на две нива – 
идеологическо и правно догматично. Поради това нейното съдържание трябва да се 
потърси на всяко едно от тях, опит за което се яви настоящото изложение.  
 

 

                                                            

8 Ташев, Р., Теория за правната система, С., 2006, с.21. 
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