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Н А Г Р А Д Е Н И  Д О К Л А Д И  

                                                 
                                             

 
ЛЕТАТЕЛНО СРЕДСТВО С ВЕИ 

 

Васил Иванов Иванов 
Ельдар Заеров 

Евгений Долганов 
Бургаски свободен университет 

 

С п е ц и а л н о  о т л и ч и е  
 

AERIAL VEHICLE WITH RENEWABLE ENERGY SOURCE 
 

Vasil Ivanov Ivanov 
Eldar Zaerov 

Yevgeniy Dolganov 
 

Abstract: The purpose of this paper is to show how to put renewable energy source on an 
aerial vehicle to extend it’s time in air. 

 
 
Въведение: 
Цел на настоящата разработка е прилагането на ВЕИ за удължаване летателно 

време на безпилотен, радиоуправляем хеликоптер. Експерименталните изследвания са 
извършени върху хексакоптер DJI S800. 

На него е монтирана РЕМ горивна клетка с протонно-обменна мембрана, про-
изводство на фирма Horizon Fuel Cell Technologies, модел №MT12S236-12l. 

 
Изложение: 
При това лабораторно изследване е разработена система за добавянето на до-

пълнителен източник на захранване на хеликоптер, използвайки горивна клетка 
(Фиг.1). Към съществуващата Li-Po акумулаторна батерия е монтирана РЕМ-горивна 
клетка. Получени са експерименталните резултати за работоспособността на системата. 

Горивната клетка представлява уст-
ройство, което преобразува химичната енер-
гията на окисляването на дадено гориво в 
електрическа енергия. 

Устройството на горивните клетки е 
подобно на това на батериите. Основната раз-
лика между акумулаторните батерии и горив-
ните клетки е, че клетката е проектирана за 
непрекъснато подаване на косумираните из-
ходните вещества (водород и кислород). В го-
ривната клетка с протонно-обменна мембра-
на (ПОМГК; Polymer electrolyte membrane 
fuel cell, PEMFC), полимерната мембрана 
пропуска протони и разделя анодната и ка- Фиг. 1. Водородна горивна клетка 
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тодната страна. От двете ѝ страни има по един 
проводящ електрод, покрит с катализатор 
от платина и отделен от мембраната с карбоно-
ва  (въглеродна) хартия. На анодната страна 
водородът дифундира до анодния катализатор 
и дисоциира водорода на протони и електрони. 
Протоните преминават през мембраната към 
катода, а електроните са принудени да преми-
нат по външната електрическа верига (доста-
вяйки енергия), тъй като мембраната пропуска 
само положителни йони. 

На катализатора на катодамолекули-
те кислород реагират с електроните (които са 
пропътували по външната верига) и протоните, 
за да образуват вода, при което се отделя топ-
лина. В този процес единственият отпадъчен 
продукт е водна пара. Процеса на електролиз 
наблюдаваме на Фиг.2 

 
 
Изследвани са различни видове горивни клетки и според техните предимства и 

недостатъци е избрана „Полимерно-електролитна горивна клетка” поради следните 
причини: 

 
 Работи при ниска температура (60-80° С) – това означава бързо влизане в 

работен режим. 
 Опасността от корозиране е сведена до минимум, тъй като електролитът 

е твърд и не съдържа киселини или основи. 
 Има висока плътност на тока, (около 1А/см2), което означава компактен 

размер. 
 Лесна поддръжка и управление в сравнение с другите видове горивни 

клетки. 
 
За да функционира нормално системата има нужда и от допълнително обо-

рудване: 
• Водороден резервоар – представлява касета във вътрешността, на която 

има кристална решетка, способна да абсорбира водород. 
 

• Редуциращ вентил – ролята на редуциращият вентил е да осигури и под-
държа постоянно налягане, благоприятно за горивната клетка. (0,5 бара)  

 

• Контролер – Необходим е за поддържане нормалния цикъл на работа на 
горивната клетка. Състои се от 2 части: 

 

• Arduino приставка – Връзката на Arduino и елементите на горивната 
клетка; 

 

• Arduino Uno –  Платформа с отворен код чрез която се управляват цик-
лите на „късо съединение” и „прочистване”. 

 
 

 

 

Фиг. 2. Процес на електролиза 
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Тъй като мощността на използваната горивна 
клетка е недостатъчна за захранване на цялата елек-
троника на дрона, са проведени експерименти за зах-
ранване само на отделен модул. За целта е избран мо-
дула за радиоконтрол и GPS-навигация. Предимството 
в случая е, че тези два модула се захранват от източник 
на гарантирано захранване, който осигурява енергия с 
постоянни параметри. 

При закупуване на по-ефективна горивна клетка 
за реализиране на изчисленията, извършени от автори-
те, е напълно възможно усъществяването на полет само 
с енергията, получена от водород и кислород, използ-
вайки горивната клетка. 

Предимство на системата е и, че не замърсява 
околната среда, като отделя само остатъчен продукт – 
водна пара.  

 

 
 
 
 
 

Системата лесно може да се интегрира към всякакъв вид устройство и да заме-
ни изцяло източника на енергия.  

Технологията е безопасна. Няма опасност от взрив. Дори да се получи изтичане 
на водород, той не е токсичен и е безопасен за хората. 

Като недостатък можем да отбележим високата цена на оборудването, като тя 
зависи от мощността на горивната клетка. 

 

Фиг. 4. Хексакоптер след монтиране на горивната клетка 

Фиг. 3. Ардуино 
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Извод: 
 
При първоначалните изследвания горивната клетка е използвана за допълните-

лен източник, захранващ основните функции на летателния апарат. Тъй като хекса-
коптера изисква по-голям захранващ ток, особенно при началния старт на двигатели-
те, тези опити се оказаха не успешни. Горивната клетка с която разполагахме не дава 
възможност за захранване на тези двигатели, но е достатъчна за захранване на елек-
трониката с качественна енергия. При сега възможната товароподемност на хексакоп-
тера може да бъде монтирана горивна клетка с тегло до три килограма, което (по 
прогнозни изчисления) може да увеличи летателното време с до около 20 минути. 
 

Литература: 
[1] www.wikipedia.com 
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ОСОБЕНОСТИ ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ  

ПРИ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ 
 

Владимира Петрова Алексиева 
Бургаски свободен университет 

 
Пъ р в а  н а г р а д а  

 
SPECIFICS OF INTERNAL RELATIONS IN THE CASE OF A 

JOINT AND SEVERAL LIABILITY 
 

Vladimira Petrova Aleksieva 
Burgas Free University 

 
Abstract: The abstract presents the specifics in the internal relations between the joint 
debtors, as well as the individual hypothesis governed by different regulations in the 
Bulgarian legislation. Thank Prof. Silvi Chernev for the question and my scientific leader 
Chief Assistant Krasimir Koev for his help and support. 
 
Key words: joint and several liability, joint debtors, internal relations, regressive liability 
subrogation. 

 
 

§ 1. Същност 
Разделността на задълженията и вземанията представлява общо начало в систе-

мата на българското право. За да бъде в по-голяма степен защитен интересът на кре-
дитора солидарността дава възможност при множество кредитори един от тях да по-
лучи цялото изпълнение, а при множество на длъжниците кредиторът да иска изпъл-
нение на цялото задължение от всеки длъжник. 

В едно облигационно правоотношение могат да участват по няколко лица от 
страна на кредитора или на длъжника. Въз основа на този критерий разграничаваме 
активна и пасивна солидарност. 

§ 2. Активна солидарност 
Активната солидарност представлява множество на кредиторите и възможност-

та всеки един от тях да има право да иска и да получи изпълнение на цялото задълже-
ние. Точното изпълнение към един от кредиторите освобождава длъжника спрямо ос-
таналите кредитори. 

Активната солидарност може да възникне  въз основа на правна сделка. Това 
може да бъде договор между кредиторите и длъжника или чрез завещание. Отмене-
ният Закон за задълженията и договорите е съдържал правила, които уреждат актив-
ната солидарност. В сега действащия ЗЗД такива не се съдържат, но това не изключва 
възможността за нейното договаряне. 

Солидарен кредитор, който е получил изпълнението на дължимата престация 
се приема в правната литература, че е действал като представител на останалите 
кредитори1. Те имат право на регресен иск в зависимост от техните вътрешни от-
                                                            

1 Кожухаров, Ал., Облигационно право, Общо учение за облигационното отношение, 2002 г., стр.511 
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ношения. Възможно е всеки кредитор да има равна част, различни части или взе-
мането да е принадлежало само на един от кредиторите. В последния случай ако 
престацията е получена от кредитор, на който е принадлежало изцяло вземането за ос-
таналите кредитори няма да възникне регресно право. Меродавни са действителните 
вътрешни отношения между кредиторите. По аналогия на закона те следва да се уреж-
дат от правилата на пасивната и активната солидарност.2 

§ 3. Пасивна солидарност 
Пасивната солидарност представлява вид лично обезпечение. Пасивна солидар-

ност е налице когато няколко длъжници дължат една и съща престация, която понача-
ло е делима, но кредиторът може да иска от всеки от тях изпълнение на цялото задъл-
жение. Изпълнението от един длъжник освобождава от отговорност спрямо кредитора 
и останалите съдлъжници. Солидарното задължение е единно по отношение на прес-
тацията, която представлява предмета му.3  Една и съща престация се дължи от някол-
ко длъжника, но поради това, че  тя е единна кредиторът може да я получи само вед-
нъж. Кредиторът може да иска изпълнение на цялата престация от всеки солидарен 
длъжник, защото всеки се смята за единствен негов длъжник. В по-старата правна 
доктрина4 се застъпва становището, че е допустимо задълженията на отделните длъж-
ници да имат за предмет различни престации, т.е. един да се задължи за парична сума, 
а друг за определена вещ. Според проф. Иван Апостолов  въз основа на волята на 
страните това съгласие следва да се счита за действително. В по-новата правна лите-
ратура5 не се споделя това гледище  за  възможността да се дължат различни преста-
ции дори и задълженията да имат една и съща стойност.  

Солидарността може да възникне от един или от различни ЮФ. Това обуславя 
самостоятелния характер на правоотношенията, от което следва, че настъпването на 
определени ЮФ, които се отнасят към някое от солидарните задължения не засяга 
останалите задължения. Възможно е солидарните задължения да бъдат с модалитети, 
т.е. един длъжник да се е задължил под условие, а друг под срок. Изискуемостта на 
всяко задължение възниква самостоятелно и този извод се извежда от правилото на 
чл.126,ал.2 ЗЗД, според който забавата на един от длъжниците не произвежда дейст-
вие спрямо останалите. На следващо място, допустимо е да се уговори клауза за 
поредност на дълга.6 Кредиторът да иска изпълнение първо от длъжника А, длъжника 
Б и т.н. 

Общата правна уредба на пасивната солидарност се съдържа в чл.121-чл.127 
ЗЗД. Съгласно чл.121 ЗЗД солидарност възниква в определените от закона случаи и 
само когато е изрично уговорена. Източниците на солидарността могат да бъдат  
обособени в две групи – законът и правната сделка. В редица случаи законът пред-
вижда изрично солидарност с цел да се защити в по-голяма степен интересът на кре-
дитора. Такива са например: чл.53 ЗЗД при няколко делинквента; чл.141, ал.1 ЗЗД при 
поръчителството; чл.261, ал.3 ЗЗД при договор за изработка; чл.15, ал.3 ТЗ прехвър-
ляне на търговско предприятие; чл.304 ТЗ при сключване на търговска сделка и 
други. 

 

                                                            

2 Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. , 2010 г. , стр.553 
3 Меворах, Н., Линджи, И., Фарси, Л., Коментар на ЗЗД, том I, Ц., 1924 г. , стр.205 
4 Апостолов, Ив.,Облигационно право. Част първа. Общо учение за облигацията, 1947, стр.435 
5 Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. , 2010 г. , стр.556 
6 Меворах, Н., Линджи, И., Фарси, Л., Коментар на ЗЗД, том I, Ц., 1924г. , стр.208 
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§ 4. Вътрешни отношения между солидарните длъжници  
Солидарната отговорност е уредена с императивни правни норми, но нормите, 

които уреждат вътрешните отношения между съдлъжниците имат диспозитивен ха-
рактер.7 Солидарните длъжници във вътрешните си отношения отговарят разделно, а 
не солидарно. Поставя се въпросът допустимо ли е във вътрешните си отношения съд-
лъжниците да уговорят солидарна отговорност? Доколкото вътрешните отношения са 
уредени от диспозитивни ПН подобна клауза не уврежда интересите на кредитора и 
въз основа на принципа на договорната свобода считам, че такава уговорка е действи-
телна. 

Изпълнилият солидарен длъжник придобива регресни права срещу останалите 
съдлъжници. Съгласно чл.125, ал.1 ЗЗД регресното право съществува и когато задъл-
жението на някой от солидарните длъжници е погасено по давност. Когато един от 
длъжниците се е отказал от давността и е изпълнил на кредитора, а задълженията на 
останалите съдлъжници са погасени по давност изпълнилият няма право на регресен 
иск. Според чл.127, ал.1 ако не следва друго от отношенията между длъжниците, 
дългът се разпределя на равни части между тях. Законодателят въвежда презумпция 
juris tantum  (оборима презумпция) и onus probandi е за длъжникът да докаже, че не 
дължи равна част от дълга или че не се е ползвал от полученото по сделката с креди-
тора. Ако дружество сключи сделка във вътрешните си отношения дългът ще се раз-
предели съобразно техните дялове, предвидени в устава или учредителния договор. 
При смърт на един солидарен длъжник наследниците ще отговарят съобразно 
наследствените си дялове. Ако задължението е уговорено, освен като солидарно, но и 
като неделимо съгласно чл.128,ал.2 ЗЗД задължението ще се счита за неделимо и по 
отношение на наследниците. При непозволено увреждане от няколко делинквента от-
говорността между тях ще се разпредели в зависимост от степента на съпричиняване-
то на всеки един от тях. Размерът на съпричиняването се определя в съдебния акт, 
който има задължителен характер за гражданския съд. Съпрузи, които са поели задъл-
жения за задоволяване текущите нужди на семейството отговарят солидарно. Съглас-
но презумпцията, установена в чл.127, ал.1 ЗЗД задължението се дължи по равни час-
ти от двамата съпрузи. Предполага се, че те са се облагодетелствали в равна степен, 
т.е. onus probandi е за този съпруг, който твърди, че отговаря за по-малка част и трябва 
да докаже, че е получил по-малка част или че се е облагодетелствал в по-малка сте-
пен.8 

За да възникне регресно право за един солидарен длъжник не е необходимо не-
пременно той да е изпълнил цялото задължение. Достатъчно е той да е изпълнил по-
голяма от припадащата му се част съобразно вътрешните им отношения. Абсолютно 
необходима материалноправна предпоставка, за да възникне регресно право  и да мо-
же да бъде упражнено е солидарният длъжник да е изпълнил целият или по-голяма от 
неговата припадаща се част.9 

Солидарното задължение може да бъде изпълнено от един длъжник чрез даване 
вместо изпълнение (datio in solutum) или чрез прихващане (compensatio). Изпълнилият 
длъжник може да търси разликата от останалите съдлъжници след като приспадне 
своята част. В случай, че даденото вместо дължимата престация надхвърля първона-
чално дължимото изпълнилият длъжник ще може да търси стойността по първоначал-
но дължимата престация. Обратно, ако datio in solutum има по-ниска стойност от пър-
                                                            

7 Голева, П., Облигационно право, 2012г., стр.255 
8 Решение №211/2012 г. ВКС 
9 Решение №827/2010г. ВКС 
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воначално дължимата, той ще има регресен иск след приспадане на неговата дължима 
част за размера на даденото вместо изпълнение, но не и на първоначално дължимата 
по-висока по стойност престация. 

Опрощаването и новацията по отношение на един солидарен длъжник осво-
бождава останалите съдлъжници, освен ако кредиторът е запазил правата си срещу 
тях. Ако кредиторът е опростил дълга на един от длъжниците и е запазил правата си 
по отношение на останалите съдлъжници размерът на задълженията им се намалява 
съобразно частта на опростения дълг на съответния длъжник. Необходимо е да се пра-
ви разграничение между опрощаване на дълга и опрощаване (освобождаване) от соли-
дарността. Отмененият ЗЗД е съдържал изрични разпоредби при освобождаване от со-
лидарност. Текстът на чл.100 ЗЗД, отм. гласи „Кредиторът, който се съгласи да се раз-
дели дълга в полза на едного от съдлъжниците не изгубва своето право на солидарен 
иск против другите за цялото вземане”. Пример: ако А, Б, В дължат солидарно 6000 лв. и 
кредиторът Г освободи А от солидарността следва, че той ще има право на иск срещу 
А за 2000 лв., а по отношение на длъжниците Б и В ще може да предяви иск към всеки 
от тях за сумата от 6000 лв. ако А не е изпълнил своето задължение от 2000 лв. 
Поставя се въпросът допустимо ли е при сега действащия ЗЗД освобождаване от соли-
дарна отговорност и как следва да се уредят отношенията между кредитора и остана-
лите длъжници (неосвободени от солидарна отговорност) и отношенията между соли-
дарните длъжници и освободения длъжник. Считам, че е допустимо освобождаването 
на един длъжник от солидарността, но в отношенията между останалите солидарни 
длъжници и кредитора следва да се намери друго разрешение, различно от посоче-
ното по отменената законова уредба. Опрощаването, съгласно българското облигаци-
онно право е договор. Съгласно чл.121 ЗЗД солидарната отговорност възниква само 
ако е уговорена, т.е. чрез договор или в изрично посочените от закона случаи.  Според 
чл.20а, ал.2 ЗЗД договорите могат да бъдат изменени или прекратени само по взаимно 
съгласие. В този смисъл освобождаването от солидарност също следва да се определи 
като договор, т.е. че не може един солидарен длъжник да се освободи от дълга или от  
солидарността без негово съгласие. При солидарността важи принципът „Всеки съ-
длъжник може да подобри положението на своите другари, но … той не може да го 
влоши чрез лични действия”10. В този смисъл считам, че е допустимо освобождаване 
от солидарността като в този случай следва дългът на останалите съдлъжници да се 
намали с размера на освободения длъжник. Ако се възприеме обратното разрешение, 
както е по отменения ЗЗД и един от солидарните съдлъжници изпълни цялото задъл-
жение той ще има обратен иск към освободения от солидарността длъжник. Ако дъл-
гът на един от съдлъжниците бъде опростен, кредиторът е запазил правата си срещу 
останалите съдлъжници и някой от тях изпълни, в този случай не възниква регресно 
право срещу опростения, тъй като задължението се намалява с опростената част. 

Подновяването или новирането на едно от задълженията освобождава остана-
лите солидарни длъжници, освен ако кредиторът не запази правата си срещу тях. Ако 
кредиторът е запазил правата си срещу останалите съдлъжници и изпълни длъжник, 
чието задължение е новирано за него възникват регресни права спрямо другите соли-
дарни длъжници. 

Сливането е друг способ за погасяване на задължението. Съгласно чл.124. ал.3 
ЗЗД при сливане качествата в едно и също лице на кредитор и солидарен длъжник 
задължението на останалите съдлъжници се погасява с частта на този длъжник. Сли-
ването може да бъде въз основа на дарение, цесия или при наследяване. Пример: ако 

                                                            

10 Меворах, Н., Линджи, И., Фарси, Л., Коментар на ЗЗД, том I, Ц., 1924 г. , стр.211 
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А, Б и В са солидарно задължени за 6000 лв. и кредиторът Г почине и остави наслед-
ник А. Качеството на длъжника А се слива с това на кредитора Г негов наследодател. 
В този случай Б и В ще останат солидарно задължени за 4000 лв., при условие, че дъл-
жат по равни части. 

Ако един от солидарните съдлъжници се окаже неплатежоспособен, загубата се 
разпределя съразмерно между другите съдлъжници, включително и този, който е из-
пълнил. Неплатежоспособността на един солидарен длъжник представлява едно слу-
чайно събитие, обективно състояние и то трябва да се понесе от всички пропорци-
онално на техния интерес. 

Солидарният длъжник не може да противопостави личните възражения на своите 
съдлъжници гласи изричният текст на чл.122, ал.3 ЗЗД. „Тези възражения произтичат 
от личната облигационна връзка между кредитора и един от съдлъжниците”.11 Тази 
забрана е предвидена в общите правила за солидарността. При поръчителството, при 
което главният длъжник и поръчителят отговарят солидарно законодателят въвежда 
изключение от общото правило и допуска възможността поръчителят да може да про-
тивопостави всички възражения, които принадлежат на длъжника. Друга основна 
разлика при солидарността и поръчителството е, че солидарен длъжник не може да 
прихваща задължението си с вземания на своите съдлъжници към кредитора. Правото 
на прихващане в полза на поръчителя законодателят изрично въвежда в чл.142 ЗЗД. 

Интерес представлява какво е било законодателното разрешение в отменения 
ЗЗД. Съгласно чл.195, ал.2 „солидарният длъжник може да иска прихващането на то-
ва, което се дължи от кредитора на неговия съдлъжник само за частта на същия 
съдлъжник”. Пример: длъжниците А и Б са солидарно задължени за сумата от 2000 
лв. към кредитора В. длъжникът А има вземане за 2000 лв. срещу кредитора В. Ако 
кредиторът В насочи изпълнението към длъжника Б, той ще може да направи възра-
жение с вземането на А, но само за своята част от дълга – 1000 лв. 

Всеки съдлъжник може да противопостави всички общи възражения на креди-
тора. Упражняването на общите възражения е не само право, но и задължение за все-
ки солидарен длъжник. Според чл.127, ал.3 ако изпълнилият солидарен длъжник не е 
противопоставил на кредитора някое общо възражение или не е уведомил своите съ-
длъжници за изпълнението, той ще отговаря спрямо тях за причинените им вреди. 

Ако поради виновното поведение на един от солидарните длъжници изпълне-
нието на задължението стане невъзможно кредиторът има право да иска от виновният 
съдлъжник обезщетение за причинените вреди. В този случай останалите съдлъжници 
не се освобождават от отговорност, а те ще отговарят само за стойността на първона-
чално дължимото. Ако невиновните съдлъжници изпълнят те имат право на обратен 
иск на основание неоснователно обогатяване срещу виновния солидарен длъжник. 

Солидарен длъжник, който е изпълнил изцяло задължението или по-голяма от 
припадащата му се част съобразно вътрешните им отношения има право на личен об-
ратен (регресен) иск и суброгаторен иск. Суброгацията е функция на регресното пра-
во. Ако изпълнилият съдлъжник няма регресни права той не ще може и да се 
суброгира в правата на кредитора. Регресното право е предпоставка за суброгацията. 
Съществуването на регресното право зависи от вътрешните отношения между съ-
длъжниците. Пример: ако 2 лица  вземат заем от 5000 лв., но само един от тях се  
ползва от цялата сума и върне заетата сума на кредитора, за него не възниква регресно 
право спрямо другия съдлъжник. Изпълнилият солидарен длъжник се суброгира в 

                                                            

11 Кожухаров, Ал., Облигационно право, Общо учение за облигационното отношение, 2002г., 
стр.531 
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правата на кредитора само ако има регресен иск и до размера на този регресен иск 
(след като приспадне припадащата му се част). Встъпването в правата на кредитора 
дава възможност на изпълнилият съдлъжник  да се ползва от всички привилегии и 
обезпечения, които е имал кредиторът. Съгласно чл.429, ал.1 ГПК ако кредиторът се е 
снабдил с изпълнителен лист срещу някой от съдлъжниците, суброгиралият се съ-
длъжник може да се ползва от този лист за удовлетворяване на своето вземане. За раз-
лика от суброграцията при упражняване на регресния иск изпълнилият солидарен 
длъжник не може да се ползва от издадения срещу някой от съдлъжниците изпълни-
телен лист. Поставя се въпросът допустимо ли е изпълнилият съдлъжник да упражни 
регресното си право за част от своето вземане и да се суброгира  за останалата част в 
изпълнителния лист. Доколкото по този начин няма да се удовлетвори едно и също 
вземане два пъти считам, че е допустимо, тъй като суброгаторният иск е обезпечение 
на личния обратен иск. 

§ 5. Особени хипотези във вътрешните отношения при солидарността 
1. Физически лица 
Поставя се въпросът допустимо ли е във вътрешните отношения един солида-

рен длъжник да се задължи под условие или под срок. В гореизложеното се посочи, че 
е допустимо солидарен длъжник да се задължи спрямо кредитора под условие или 
срок и доколкото вътрешните отношения между съдлъжниците се уреждат от диспо-
зитивни правни норми намирам, че подобна уговорка не накърнява интересите на кре-
дитора и следва да се приеме за действителна. 

Възможна е хипотеза, при която във вътрешните отношения един солидарен 
длъжник да се е задължил за определена парична сума, а друг на основание чл.23 ЗЗД 
да е обещал, че едно трето лице ще се задължи също за парична сума. Пример: Дого-
вор за покупко-продажба, по който А и Б са купувачи и  се задължават солидарно за 
сумата от 10 000 лв. към кредитора В. Във вътрешните отношения А се е задължил за 
5000 лв., а Б е обещал, че едно трето лице Г ще се задължи за останалата част от дълга – 
5000 лв. Действителна ли е тази уговорка и как следва да се уредят отношенията меж-
ду съдлъжниците? С оглед диспозитивната правна уредба на вътрешните отношения 
между съдлъжниците и на основание принципа на договорната свобода, подобна 
клауза не противоречи на закона, нито уврежда интересите на кредитора. По отноше-
ние на вътрешното разпределение на дълга между солидарните съдлъжници предла-
гам следното разрешение. Ако използваме по-горе посочения пример в случай, че А 
изпълни цялото задължение от 10 000 лв. на кредитора В, третото лице Г не се е за-
дължило, то на основание чл.23 ЗЗД А ще има право на регресен иск срещу Б не за 
сумата от 5000 лв., а само иск за обезщетение на вредите от неизпълнението.12 

2. ЮЛ с нестопанска цел 
При учредяване на ЮЛНЦ обикновено се сключват различни правни сделки, 

които способстват бъдещата дейност на ЮЛ. Съгласно чл.6, ал.2 ЗЮЛНЦ учредители-
те, които извършват правни действия имат задължението да указват, че ЮЛНЦ е в 
процес на учредяване. Правата и задълженията, които възникват са за лицата, които 
ги извършват, но след учредяването на ЮЛ те преминават по право върху новоучре-
деното ЮЛ. В случай, че бъде отказана регистрация лицата, които са извършили прав-
ни действия отговарят солидарно за поетите задължения. Законът не предвижда ня-
каква изключение по отношение разпределението на дълга между солидарните длъж-

                                                            

12 В литературата има спор относно обхвата на обезщетението. Според някои автори 
обезщетение се дължи при засягане негативния интерес на кредитора. 
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ници, от което следва, че приложение ще намерят общите разпоредби за солидарност-
та, предвидени в ЗЗД. ЗЮЛНЦ предвижда солидарна отговорност при преобразуване 
на ЮЛНЦ. При двете форми на преобразуване отделяне и разделяне ЮЛ отговарят 
солидарно за задълженията възникнали до преобразуването. По отношение на вът-
решните отношения между ЮЛ следва да се установи солидарното задължение в 
патримониума на кое ЮЛ е поставено (преминало). Ако задължението е в патримо-
ниума на ЮЛ, което изпълни на кредитора няма да има регресен иск срещу другото 
солидарно задължено ЮЛ. И обратно, ако задължението не попада в имуществото на 
изпълнилото ЮЛ за него възниква регресно право. 

3. Търговски дружества 
3.1. Чл.69 ТЗ предвижда солидарна отговорност на учредителите на ТД до уч-

редяването на самото ТД. Учредителите, които извършват действия от името на учре-
дяваното дружество имат задължението при извършване на правни действия да указ-
ват, че дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят 
солидарно за поетите задължения. Правата и задълженията възникват за лицата, които 
са ги извършили, след вписването те преминават по право върху дружеството. Във 
вътрешните отношения отговорността следва да се разпредели съобразно предвидена-
та в дружествения договор или устава  вноска за всеки съдружник.13 

3.2. При събирателните дружества  законът предвижда солидарна и неограни-
чена отговорност на съдружниците. Законодателят въвежда две специфики по отно-
шение отговорността на съдружниците в СД. Приема се, че отговорността на неогра-
ничените съдружници в СД е субсидиарна, тъй като принудителното изпълнение 
трябва първо да бъде насочено срещу дружеството и при невъзможност за удовлетво-
рение към съдружниците. Втората специфика се отнася до встъпилите в съществува-
що СД. Отговорността на новите съдружници е ex tunc, т.е. те отговарят наравно с 
другите съдружници за задължения на дружеството възникнали преди да са придоби-
ли членство в СД. 

3.3. Дружество с ограничена отговорност. ТЗ допуска възможност при учредя-
ване на дружество с ограничена отговорност записаният капитал да не бъде внесен 
изцяло. В дружественият договор трябва да бъдат определени сроковете14 и условията 
за внасянето му. Законодателят въвежда  защита по отношение на кредиторите когато 
не е внесен целият размер на капитала. Съгласно чл.121, ал.2 ТЗ когато делът не може 
да бъде изплатен или внесен от един съдружник, останалите съдружници са длъжни 
да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения 
капитал. Поставя се въпросът допустима ли е клауза в дружествения договор, която 
предвижда солидарна отговорност на съдружниците за невнесения капитал? Подобна 
уговорка се отнася до отношенията между съдружниците и самото дружество. По 
този начин се защитават интересите както на самото ООД, така и на кредиторите. На 
основание чл.9 ЗЗД тази клауза следва да се приеме за действителна. 

3.4. Прехвърляне на търговско предприятие. Търговското предприятие е съв-
купност от права, задължения и фактически отношения. ТЗ предвижда, че търговско 
предприятие може да бъде прехвърлено чрез сделка, от което следва, че тя може да 
бъде възмездна или безвъзмездна. В чл.15, ал.3 ТЗ законодателят предвижда солидар-
на отговорност на отчуждителя и приобретателя. Законът поставя ограничение на от-
говорността – до размера на придобитите права. В правната доктрина са застъпени 
                                                            

13 Всеки съдружник следва да направи вноска. Недопустимо е съдружник да бъде освободен от 
задължението си за вноска. 
14 Срокът не може да бъде по-дълъг от 2 години. 
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различни становища относно предвидената ограничена отговорност дали се отнася до 
прехвърлителя или приобретателя. Според едни автори15 при буквално тълкуване, 
като се отбелязва, че то противоречи на ratio legis ограничението се отнася до отчуж-
дителя. Други автори16 поддържат становището, че прехвърлителя отговаря неограни-
чено, а приобретателя до размера на придобитите права. 

Поставя се въпросът намират ли приложение общите правила за солидарността, 
предвидени в чл.121-чл.127 ЗЗД? Солидарната отговорност, предвидена в чл.15, ал.3 
ТЗ се явява специална по отношение на предвидената в ЗЗД. Общите правила следва 
да се прилагат съответно. В правната литература, а и според съдебната практика е 
възприето, че правилото на чл.127, ал.1 ЗЗД, което предвижда, че ако не следва друго 
от вътрешните отношения дългът се поделя на равни части, не може да намери прило-
жение. Според съдебната практика от значение е волята на страните, а ако такава не е 
изявена, действителните им вътрешни отношения. Как следва да бъдат уредени отно-
шенията между съдлъжниците? Предлагам следното разрешение. На първо място, 
възможно е споразумение между прехвърлителя и приобретателя, с което се изключва 
отговорността на един от тях. Тук следва да се отбележи, че това не засяга правата на 
кредиторите и спрямо тях подобно споразумение не може да изключи солидарната 
отговорност на нито една от страните. На следващо място, в зависимост от това дали 
прехвърлителната сделка е възмездна или безвъзмездна. Ако сделката е възмездна и 
задължението бъде изпълнено от отчуждителя считам, че за него възниква регресно 
право и той може да иска това, което е престирал на кредитора от приобретателя. Ако 
сделката е безвъзмездна за изпълнилият приобретател не възниква регресно право, 
тъй като по този начин той не се е обеднил, защото е изпълнил от прехвърлената му 
съвкупност, за която законът предвижда отделно управление за срок от 6 месеца. 
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Abstract: The pilot quantative survey which aims to track down and define the social 
processes and tendencies of „A leader of opinion” was conducted. The data that construct 
his character was drawn through a standardised interview. In the part „He in theory” the 
focus was on the scientific assertions of  Paul Lazarsfeldand Elihu Katz. Whereas the other 
part „He in practice” established the results and gave us the answer who is the leader of 
opinion. 
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Методика на изследването – от теорията към емпириката 
 

Той създава – изобретява, измисля – ситуации, отговарящи на силите му и на 
силите на организацията, която ръководи. Той е лидер и не се задоволява с това само 
да се справя ефективно със ситуациите, в които попада. Такава е основата на проак-
тивния мениджмънт: да се създават обстоятелства, а не просто да се работи според 
тях, на това акцентира Алън Акселрод в книгата си „Патън за лидерството”. [1] 

Пилотното количествено изследване, проведено в периода 2-13 януари 2014 г. 
сред 132 български граждани, в 11 гнезда в 21 населени места на територията на 
България, е с предмет – проследяване и определяне на социалните процеси и тенден-
ции за „лидер на мнение”. Изследването е осъществено колективно от студенти по 
журналистика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), базира-
но в учебните занятия по дисциплината „Социология на медиите” и ръководено от  
гл. ас. д-р Катя Михайлова. Чрез стандартизирано интервю се предостави инструмен-
тален резултат от предварително подбрани респонденти, разпределени в шест социал-
ни групи: ученици, студенти, работещи, неработещи, пенсионери и популярни лич-
ности. От своя страна групите са обособени според географското им положение (сто-
лица и провинция) и по пол, което очертава типологичната извадка на изследването. 
Според начина на провеждане интервютата са водени непосредствено (очи в очи). По 
мястото им на провеждане биват на улицата (площадни), в транспортно средство 
(влак, автобус или гара) и домашни (посещение по домовете). Осъществи се диалог, 
чрез който получихме мнения, оценки и становища, разкриващи търсени диспозиции, 
предубеждения,  стереотипи като факториални величини. Първичната информация от 
направените интервюта е обработена ръчно. 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 24

За целта се изготви въпросник. Той съдържа 15 полуотворени и отворени въп-
роси. Свободните въпроси позволяват да се достигне до по-голяма дълбочина в раз-
говора, а полуотворените подсещат вероятни отговори. Подредбата на въпросите 
започва възходящо – от конкретизиране на данни за определен човек, преминаваща 
през отделни казуси и ситуации и стигаща до обобщен вид информация. 

 
ТОЙ на теория 

 

Лидерът пресъздава магията на великите актьори. Разграничава се от тези, кои-
то ръководи, дори когато се идентифицира с тях. Целта на живота е емоция насочена 
към действие, както твърди Оскар Уайлд, а лидерите определено отдават същността 
си на каузата и борбата за развитие. С теорията на Лорка за дуендето е съгласен и 
Гьоте. Докато разговаря с Паганини за него го описва като „една тайнствена сила, 
която всеки чувства, но никой мислител не е обяснил.” Това е може би тайната и на 
лидерите. По-възвишено от вдъхновението и въображението, по-силно и необяснимо 
от таланта, просто лидерство и умение да господстваш над другите с духовна сила. [2]  

В хода на работата изготвихме теоретичен модел на предмета на изследването. 
(вж. графиката – „Лидер на мнение”). 

 

Като осъществява своя индуктивен подход, Пол Лазерсфелд формулира една 
важна закономерна социологическа тенденция: ядрото на групата от лица, които вече 
са направили своя избор, се оказали и най-активни ползватели на медии. [3] Обратно – 
лицата, които в най-голяма степен са зависели от мненията на своите близки и позна-
ти хора, са използвали най-малко медиите за ориентация при предстоящите избори. 
Хипотезата на Лазерсфелд е, че интензивните читатели и слушатели на медии и рано 
решилите за кого да гласуват, са хората, чийто съвет е търсен от другите. Това са ин-
дивиди, притежаващи ясни политически възгледи – хора, които ползват разумно и 
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критично медиите, като запазват своята гледна точка. И още нещо съществено – те 
умеят да разбират и да оценяват позициите на другата страна, като по този начин при-
добиват повече информация и могат да насочват останалите в комуникационния про-
цес. Лазерсфелд ги нарича съответно водачи на формираното мнение и техни после-
дователи. 

Самият процес на влияние включва вече два вида комуникации – масова и меж-
дуличностна. Именно от ключовата роля на връзката между двата комуникационни 
процеса идва и по-късното название на концепцията – Двустепенен поток на влияние. 
Така, през 1955 година излиза знаменитата книга на Лазерсфелд и Илиу Кац, която 
обръща разбиранията на пропагандисти и рекламни специалисти. Идеята е, че съоб-
щенията на медиите достигат до (първа стъпка), които по междуличностен път (втора 
стъпка) ги препредават на останалите хора в аудиторията (и извън нея). Една медия, 
когато е комбинирана с междуличностна комуникация може да постигне значителна 
социална промяна в човешкото поведение. [4] Характерни качества на лидерите на 
мнение според Лазерсфелд са били следните: използвали са медиите редовно, социал-
но по-активни са и имат дарбата да говорят убедително и хората им се доверяват. Тези 
характеристики ги отличавали, дори в случаи, когато лидери и техни последователи 
имали еднакъв социален статус. Лидерите още – увличали с новите гледни точки – 
мотивирали са хората да участват – притежавали са личен чар. Големият скок е бил 
осъществен: изследването на масовата комуникация като процес и като средство за 
влияние вече се свързва с междуличностната. Това е основният момент в развитието 
на модерното разбиране за интегративна комуникация – преодоляна е изкуствената 
стена между институционалния и междуличностния подход при изучаване на комуни-
кационните процеси в обществото. 

 
ТОЙ на практика 

 

Пилотното изследване, което се проведе регистрира висока популярност на чо-
века, който влияе на общественото мнение сред учени – анализатори и политолози, 
които често не се показват в традиционните медии – 21%. След това се подрежда про-
филът на анализатори и политолози, които често се появяват в традиционните медии – 
19%. На хора от семейството биха се доверили 12%, а на политици – 9%. 8% от интер-
вюираните избират човек, активен в социалните мрежи, а 7% твърдят, че биха подкре-
пили позицията на приятели в обществена дискусия. 6% заемат страната на учители и 
преподаватели, 5% на хора от шоубизнеса, а едва 2% – на колеги. 11% не идентифи-
цират отговора си чия страна биха заели при обществен диспут.  61% заявяват, че на 
човека, когото биха се доверили, е мъж. За жена – „лидер на мнение” – 27%, а че по-
лът няма значение отговарят 12%. Най-изразителни като данни в проценти – 60% от 
запитаните споделят мнението, че човекът, който може да влияе на тяхното мнение, е 
необходимо да е над 40 год. Между 26-35 г. – 32%. 19-25 г. – 6% и 16-18 г. – 2%. От 
отчетените отговори можем да отбележим, че първата фаза на „лидера на мнение” е 
конструирана, тъй като отговорът на въпроса „Кой съм?” е обозначен. По същество 
мисията като уникална и специфична цел търпи процес на легитимация. За този проб-
лем Тодор Петев подрежда мисията на „лидера на мнение” в следния порядък: да во-
ди, като издига мотивираща перспектива; да включва последователи; да разбира мо-
тивите на опозицията; да бъде носител на реални ценности; да информира. [5]  

Семейният статус има значение и това заявяват 44%, които определят човека, 
на когото са склонни да се доверят като семеен с деца. 19% мислят, че той трябва да е 
само семеен, толкова са категорични, че семейното положение няма значение. 13% 
биха се доверили на несемеен човек, а 6% на разведен. Категорична е тенденцията от-
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носно работоспособността на „лидера на мнение”. 88% заявяват твърдо положителен 
отговор, че той трябва да работи. 13%, че той може и да не е работещ. 59% биха по-
следвали мнението на човек, получаващ над 1 000 лв. месечни доходи. За доходи от 
500-1 000 лв. – 29%, а 300-500 – 3%. 8% казват, че на човека, на когото се доверяват, 
няма значение финансовото му положение. А нито един от интервюираните не би се 
доверил на човек, получаваш до 300 лв. месечно възнаграждение. Особено критично и 
изострено отношение предизвиква образованието. Нито един не би споделил мнение-
то на човек с основно образование, а само 7% - на човек със средно. 4% мислят, че об-
разованието няма значение за човека. Но 89 на сто са категорични, че човек, диктуващ 
мнение трябва да има поне висше образование. До колко е определящ външният вид 
на „лидера на мнение” – 27% заявяват, че той е непременно важен. 15% неглижират 
външността, а 7% изобщо не й обръщат внимание.  

Сред качествата на човека, които влияят на мнението на респондентите, се от-
крояват, подредени по важност: обща култура, дар слово и харизма. Относно нагласи-
те на интервюираните за това къде да търсят информация и откого при поводи, засяга-
щи личния живот, в конкретния случай – родителство. 35% казват, че ще потърсят 
мнението на своите родители. 29% биха се доверили на специалисти в областта, а 17% – 
чрез интернет. От книгите биха се информирали – 12%, а „лидер в родителството” от 
ТВ предавания биха потърсили – 7%. За непосредствения контакт с човека, когото 
влияе на мнението на запитаните в общ план – по лични и обществени въпроси 15 на 
сто биха употребили традициониите медии (печат, радио и ТВ). 25% виждат човека в 
новите медии (интернет сайтови и социални мрежи), а 14% – вкъщи. Спадът на дове-
рието се очертава при търсене на човека в институциите (9%) и литературата (8%). От 
изключително значение 72% определят, че чистото съдебно минало е важен мотив в 
досието на човека, лидирал мнението им. 13% не отдават значение на това дали е съ-
ден или не, а 10% като цяло пренебрегват чистото съдебно минало. Макс Вебер харак-
теризира няколко типа господство [6], да разбираме лидерство, като започва от раци-
онално легитимираното господство, минава през модерното бюрократично и след то-
ва изяснява господството на традицията и харизматичното господство. Където в 
последния тип господство очертава патриархалната му структура. Там откроява 
властта на господаря на дома над общността на дома. Ето защо в съвременните проек-
ции за лидиране на мнение можем да намерим съществени прилики с традиционното 
Веберово господство благодарение на нормите в патриарахлното общество. Отдръп-
ването от медиите като средство за масова информация е тенденция, която защитава 
личното пространство, а доверието при решаване на въпроси в личностен план е пре-
ди всичко в компетенциите на близки и познати хора от обкръжението. Драстично 
разминаване между понятията за морал и формиране на идентичност у последовате-
лите на „лидера на мнение” по Вебер и от изследването не се наблюдава. Традицията 
е осветена и тя позволява подчинението на правила, които запазват стойностите на ус-
тановеното като приемливи. Харизмата се явява като задължителен елемент в профи-
ла на лидиращия. Вебер казва, че харизматичният поема задачата да следва силата на 
своята мисия. А словото и общата култура допълват чрез естетизация за „адекватния 
образ”. 

Относно доверието към авторитетни и известни хора без аргументация за-
питаните отговарят чувствително. 67% не са съгласни да се съгласят с мнението набе-
дените за авторитети и известни. 12% биха подкрепили тяхното мнение, 13% е много 
вероятно да съгласят. 7% не могат да преценят ситуацията. При възникнала общест-
вена дискусия респондентите са склонни да заемат неутрална позиция – 40%. За по-
зитивна позиция казват 32%, а негативна 17%. Това изхождение категорично опреде-
ля и резултатите на принципна позиция при възникнала обществена дискусия. 55% 
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биха се поставили на страната, която е добре аргументирана. 23% са склонни да про-
изведат лична позиция, а 22% биха застанали на страната на мнозинството. Тук е на-
лице комуникационна ситуация, която поражда възражение в търсене на човека, кой-
то може да влияе на общественото мнение.  

Лидерите се раждат, лидерите се създават. Първите са истинските. Те са раз-
лични, по-силни са, побеждават и влияят. Не е от значение възрастта, расата, социал-
ното положение в стратификационната пирамида, а умението да бъдеш лидер, да съз-
даваш и оставяш след себе си последователи, които да развиват идеите ти, а от тях да 
произлизат и нови. [7] Извън изследването респондентите конкретизира кой е лидерът 
им на мнение със следните отговорите: Анна Заркова, Венелин Петков, Слави Трифо-
нов, Иво Сиромахов, Ахмед Доган, Бойко Борисов, Волен Сидеров, Меглена Кунева, 
Кристалина Георгиева, Барак Обама, Ангела Меркел и Марк Зукърбърг. Както и Нел-
сън Мандела, Захари Стоянов, Ярослав Хашех и Фьодор Достоевски. Имаше и отгово-
ри като: „Лидерството на мнение от родителското тяло е приемливо дотам, докъдето 
детето е проявило своите критерии за личностно израстване. А след това процесът, 
ако продължи, описва детето като емоционално незряло”. Това даде повод да се назо-
ве и „баща ми” като лидер на мнение. Не липсваше и категоричното: „сам съм си ли-
дер на мнение”. 

Въпреки неопровержимото въздействие на масовата комуникация – моделът не 
разглежда активната страна (комуникатор) и пасивната (реципиент), тъй като комуни-
каторът преди да бъде признат за авторитет, е необходимо да еволюира. Тоест да за-
доволи определени потребности на реципиента с помощта на собствената си актив-
ност. Чак тогава индивидът би последвал неговото мнение. Ако това наречем процес 
на „актуализация”, то веднага проличават и тенденциите от ситуацията с възникнала 
обществена дискусия. Печели тази позиция, която е добре аргументирана. Авторската 
схема онагледява крайните резултати (виж по-долу). 
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Abstract: Setting up a new business is always a challenge. Moreover - to be successful, it 
must meet specific needs. In our opinion, a main issue is the difficulties that people meet 
every day in their efforts to park safely their cars in the big cities. Innovativeness of our idea 
provides easy and secure access to convenient and available parking spots. 
 
Key words: Innovation, start up, application software, parking spot, needs, easy access. 
 
 

1. Представяне на фирмата 
Фирма „Евида Технолъджис” ООД е на етап проект за ново стартиращ бизнес. 

Идеята е продукт от работата на екип от студенти, сформиран за разработване на 
компания с иновативна услуга.  

 
Цели:  
2014 година: 

1. Осигуряване на офис помещение в сградата на Бизнес инкубатор,  
гр. Бургас – 07 април 2014 г.; 

2. Закупуване на офис оборудване за дейността на фирмата – 10 април 2014 г.; 
3. Сключване на договор с външна фирма за предоставена услуга за създа-

ване на мобилно приложение – 11 април 2014 г.; 
4. Набиране, подбор и наемане на персонал  – 20 април 2014 г.; 
5. Сключване на договор с доставчиците на информация – 20 април 2014 г.; 
6. Стартиране на рекламна кампания – 10 април 2014 г.; 
7. Въвеждане в експлоатация – 01 май 2014 г.  

2015 година: 
1. Увеличаване на пазара с 15% на база предходната година; 
2. Постигане на ръст на печалбата с 10% на база предходната година; 
3. Излизане на чужди пазари в съседните балкански страни. 
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2. Предмет на дейност и представяне на услугата 
 

Предметът на дейност на „Евида Технолоджъс” ООД е разработване и раз-
пространение на мобилен софтуер, в частност мобилни приложения с определена на-
соченост за потребителите на смартфони с операционни системи тип Андроид. 

Нашата услуга не е революционна, но за сметка на всички останали приложе-
ния на пазара, задоволява точно определена потребност. Тя обединява вече съществу-
ващи услуги и в голяма степен улеснява живота на хората, живеещи и пътуващи в гра-
довете. Услугата вече е позната на международния пазар, но не е достъпна на терито-
рията на България, и поради тази причина тя е иновативна за нашия пазар. 

Представете си следният пример: пътувате от Бургас за София по работа с ху-
бавия си автомобил. Имате сериозна бизнес среща в центъра на града, а както знаете 
там трафикът е много натоварен и съществува сериозно затруднение да бъдат осигу-
рени паркоместа за всички пътуващи. 

Намирането на свободно паркомясто в удобно време и място е истинско пре-
дизвикателство дори и при наличие на синя зона, за жителите на съответния град. На-
шата услуга е тясно специализирана в намиране на най-близката и удобно разположе-
на зона за паркиране, която гарантира сигурност за вашия автомобил. Основната раз-
лика с подобни приложения е, че ние ви предлагаме само паркинги със свободни мес-
та, а не всички възможни. Така вие спестявате ценното си време в търсене на въпрос-
ното място, разходи в самото търсене, и дори нерви, които биха провалили срещата 
ви. Така вие отивате навреме, спокойно и подготвени за всичките си дела.   

На пазара има много приложения, който осигуряват GPS навигация и същевре-
менно с това, предлагат списък със заобикалящи обекти, в това число и платени пар-
кинги. Новото в разработеното от нас приложение е, че същевременно с намирането 
на свободно и удобно място за паркиране, вие разполагате с възможността да си га-
рантирате, че вашето място ще бъде запазено до 30 минути и ще го използвате при 
вашето пристигане.  

Стъпките, които следвате при работа с разработения мобилен софтуер, са мак-
симално опростени, за да ви служат лесно и пълноценно.  

 

Целият процес се свежда до следните стъпки: 
1. Стартиране на приложението 
2. Избор на автомобил – при тази стъпка потребителят избира типа автомо-

бил, който използва. В тази връзка можем да кажем, че софтуера е подхо-
дящ за всички типове МПС. Приложението предлага и възможност за 
смяна на типа превозно средство.  

3. Избор на дестинация – при тази стъпка избирате крайната точка, на която 
отивате, като ще има поле за град и адрес.  

4. Търсене на платени паркинги в околността – при Старт, системата 
автоматично започва да търси всички паркинги в околността в радиус от 
500 м. около зададения адрес. Ако в околността има платени паркинги ще 
изскачат показалци с точното местоположение на паркинга.  

5. Избор на паркинг – при натискане на показалеца се появява прозорец, 
който дава кратка информация за точния адрес, работното време и цено-
разписа на паркинга. Отдолу се намира поле, в което при натискане ще си 
запазите паркомясто. 

6. Плащане – след запазването на паркомястото, системата изисква плащане 
чрез SMS за услугата по предоставянето на паркомясто и неговото полз-
ване.  
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7. Получаване на код за разпознаване – след като мястото е платено, систе-
мата получава автоматично уникален код, чрез който се гарантира място-
то за паркиране. Просто при пристигане, трябва да се покаже и системата 
разпознава клиента.  

8. Насочване към паркинга – за улеснение, след изпълнението на всички 
стъпки, приложението заработва като GPS навигация и отвежда клиента 
до паркомястото. 

 

3. Анализ на пазара и конкурентите 
a. Анализ на пазара 
 

Общ доход на домакинствата за периода 1999-2012 г. 
 

 
Източник: НСИ 

 

От представените данни на графиката, можем да заявим, че общият доход на 
домакинствата в проследения период е стабилен, с ясно изразена нарастващата тен-
денция. Данните за последната година показват, че покупателната способност на хо-
рата е най-високата за период от 13 години. Това означава, че населението е склонно 
да отдели допълнителни средства за задоволяване на потребностите си.   
 

Демографска структура на населението към 31 октомври 2012 г. 

 
Източник: НСИ 
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Основната ни таргет група е във възрастта от 25 до 29 и от 30 до 39 години.  
Към първата група спадат хора, които стартират кариерата си, след завършване 

на висше образование. Техните стартови заплати са на по-високо ниво от средното. 
Освен това, почти всеки в тази възрастова група разполага със смарт телефон, който 
използва основно за забавление. Липсата на натрупани спестявания, е основната при-
чина те да предпочитат да купуват употребявани автомобили, но обикновено се изби-
ра най-високия възможен клас.  

В групата от 30 до 39 години разглеждаме хора с развита кариера, собствен 
бизнес и по-високо ниво на доходи. Те също разполага в голяма степен със смарт те-
лефони, но ги използват основно за работа – често ги разглеждат като мобилни офиси. 
Разполагат с по-големи възможности за покупка на нов собствен автомобил, или за 
фирмени цели. 

 

Покупка на нови автомобили за 2013 г. 
 

 
 Към октомври 2013г. 

 

„Продажбите на Renault са се покачили с 29%, най-вече заради 48-процентно 
увеличение на марката Dacia. 

Иначе у нас продължават да се търсят най-много автомобили втора употреба с 
цени до 10 000 лева. Статистиката, по отношение на продадени нови автомобили в 
България за периода януари - септември 2013 година показва, че най-много нови авто-
мобили продава немската марка Volkswagen. 

Данните сочат, че за гореспоменатия период у нас са продадени 16 468 нови 
автомобили, като най-много коли са реализирани от класовете субкомпактен и ком-
пактен. След лидера VW се нареждат Toyota и Dacia, а десетката се допълва от 
Peugeot, Skoda, Renault, KIA, Ford, Opel и Nissan. 

В тези данни естествено е включен и гореспоменатият и „модерен” напоследък 
ре експорт, но въпреки това те могат да дадат сравнително ясна представа за пазара на 
нови автомобили в България.  

Продажбите на нови автомобили в България са запазили същите нива като през 
2012 година, сочи статистиката на европейската организация АСЕА, цитирана от 
autoclub.bg . През 2013-а са били пласирани 19 352 возила спрямо 19 419 предишната 
или с 67 по-малко.” (Продажбите на автомобили у нас… като през 2012 г.) [2] 

 

b. Анализ на преките конкурентите 
Основният ни конкурент е българската софтуерна компания „Сирма Мобайл” – 

фирма за мобилни приложение, която е част от Сирма Груп. Неин най-масов продукт 
е мобилното приложение за паркиране в сините и зелени зони „SMS Паркинг”. 
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 Силни страни Слаби страни 
„Евида 
Технолъджис’’ 
ООД 

1. Приложението работи във всички градове без 
изключение. 
2. Пригодено е за телефони, таблети, GPS. 
3. Това, което кара нашите клиенти да използ-
ват нашето приложение е удобство, спестяване 
на време, лесен достъп. 
4. Конкурентно предимство – възможност за 
директно запазване и плащане на паркомястото. 

1. Има само вер-
сия за телефони 
с операционна 
система Android. 
2. Стартираща 
фирма на пазара. 

„Сирма 
Мобайл” 

1.Софтуерът разпознава не само в кое населено 
място се намира колата, а и дали е например в 
синя, или зелена зона. 
2.Самото изпращане на SMS става с един клик 
на екрана на телефона. 
3.SMS Паркинг позволява да се съхраняват 
различни номера на автомобили. 
4.SMS Паркинг предлага и информация, към 
кого трябва да се обърнем в случай, че ни 
вдигнат колата с „паяк” или ни сложат скоба. 

1. Приложение-
то работи само в 
София, Плов-
див, Бургас, Ве-
лико Търново, 
Русе, Пазард-
жик, Силистра и 
курорта 
Слънчев бряг. 
2. Има само вер-
сия за телефони 
с ОС Windows 
Phone. 

 

4. Анализ на потребителите 
 

За да придобием по-реална представа за потенциалния пазар на нашата услуга, 
проведохме анонимна анкета. Представяме ви обобщените данни от събраните резул-
тати. 

  
Склонност  
за плащане 

Цена  
на услугата 

Ценови клас  
на автомобилите 

Код 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1   1    1   1   
2 1    1    1    
3   1 1     1    
4 1      1   1   
5 1     1      1 
6 1     1    1   
7   1 1     1    
8  1      1 1    
9   1 1     1    
10 1   1     1    
11   1 1     1    
12  1      1 1    
13   1     1 1    
14   1   1      1 
15 1      1    1  
16 1    1    1    
17 1     1     1  
18  1      1 1    
19  1  1     1    

Общо: 8 4 7 6 2 4 3 4 12 3 2 2 
Дял: 42,11 21,05 36,84 31,58 10,53 21,05 15,79 21,05 63,16 15,79 10,53 10,53 
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Легенда на кодовете: 
1 – „Да”; 2 – „Не”; 3 – „Зависи от цената”; 4 – „До 1,00 лв.”; 5 – „От 1,01 лв. до 1,50 лв.;  
6 – „От 1,51 лв. до 2,00 лв.”; 7 – „Над 2,00 лв.”; 8 – „Не бих платил.”; 9 – „До 10 000 лв.”; 
10 – „От 10 001 лв. до 20 000 лв.”; 11 – „От 20 001 лв. до 30 000 лв.”; 12 – „Над 30 000 лв.”. 
 

Анализ на резултатите: 
От въпросите в анкетата, избрахме три количествени измерителя от нашето па-

зарното проучване, които имат важно значение за нашия бизнес проект. 
 

1. Бихте ли заплатили за подобна услуга? 
- „Да” – 42,11 % 
- „Зависи от цената” – 36,84 % 

 

2. Каква бихте заплащали на месец за подобна услуга? 
- До 1,00 лв. – 31,58 % 
- Между 1,50 и 2,00 лв. – 21,05 % 

 

3. В какъв ценови клас попада автомобилът Ви? 
- До 10 000 лв. – над 63 % 
- Между 20 000 и 30 000 лв. – 10,53 % 
- Над 30 000 лв. – 10,53 % 

 

Според анализираните данни, сред потенциалните потребители има интерес от 
услуга за лесно намиране на удобни и свободни паркоместа в градовете. Също така, 
висок процент от анкетираните имат склонност да заплатят за тази услуга, което ще 
гарантира приходите от дейността.  

Като извод можем да кажем, че нашата услуга ще заеме висок сегмент от бъл-
гарския пазар. 

В приложението можете да намерите примерен вариант от проведената анкета. 
 
5.   Маркетингов план 
Себестойност на услугата – безплатно изтегляне и заплащане на активация на 

цена от 1,00 лв./месец. 
Потребителите на нашето приложение ще узнаят за услугата чрез основни кому-

никационни канали – рекламни листовки, тип флаер и информация в глобалната мрежа. 
Флаерите ще бъдат разположени по шоурумове и автомобилни изложения, 

дилърски къщи за нови и скъпи автомобили, оторизирани сервизи на големите марки. 
Рекламните съобщения ще бъдат публикувани на сайтове за продажба на авто-

мобили. Рекламата в интернет ще бъде на принцип „изскачащи прозорци” в сайтовете 
за автомобили, части, социалните мрежи, Google play Store и форумите за автомобили.  

Продукта ни ще разполага и със собствен сайт, на който ще може да се намери 
подробна информация за приложението и неговата употреба.  

 
6.   Финансови параметри 

1. Разходи 
Инвестиционна оценка на приложението – 8 135,25 лв.  
Общото събрание на съдружниците взе решение за сключване на договор с 

външна фирма – партньор за разработването на софтуера на приложението и да се из-
плати възнаграждение в размер на 7 000 лв. 

Със същото решение, да се сключи договор за външна услуга с цел,  разработ-
ване на сайта на продукта по зададени параметри и изисквания, като заплатената сума 
за това е 1 000 лв. 
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Разходите за изработката и напечатването на рекламните флаери е 0,05 лв. на 
брой, като за първо време приетата бройка да бъде 20 000 броя. Общата на цена на ус-
лугата е в размер на 1 000 лв. 

За рекламата в сайтове, социални мрежи и форуми сме отделили 5 000 лв. 
С решение на УС се закупуват два броя компютри, касов апарат и други акти-

ви, нужни за дейността на компанията. Отпусната сума за техниката е в размер на  
2 500 лв.  

Също така, имаме разход за лицензиране на приложението в размер на 35,25 лв. 
 
Заради естеството на работа на компанията и заради това, че сме стартираща 

компания ще се възползваме от услугите на Бизнес инкубатор, Бургас. Разходите ни 
за наемане на офис и всички съпътстващи такси ги оценяме на 6 300 лв. на година. 

За основната дейност на фирмата, ще имаме един служител, който извършва 
цялата поддръжка на системата на сайта и приложението. Неговото заплащане ще е в 
размер 600 лв. на месец, като за година сумата е 5 400 лв., а вноските за социално и 
здравно осигуряване са в размер на 939,60 лв. на година.  

Амортизационни разходи – 833,25 лв. на година. 
За извънредни разходи сме предвидили сумата от 2 000 лв. 
Общо разходи за стартиране на бизнеса и в процеса на дейността за първата 

година – 29 608,10 лв. 
 

2. Приходи 
План за приходите от продажби 
Плащането за приложението ще става чрез SMS, като тегленето ще бъде без-

платно, а първото стартиране на приложението ще изисква плащането. Платения пе-
риод ще бъде 1 месец. 

Приходите от приложението ще бъдат на принципа, плащане за услугата, в до-
бавка – 16% от всеки клиент на партньорите – паркинги и рекламни банери в самото 
приложение.  

 

План на продажбите 
 

Първа година Приходи ед. ц. кол. месеци сума 
1. Първоначално плащане 1,00 лв. 900 броя 9 8 100,00 лв. 
2. От основна дейност 0,50 лв. 2500 броя 9 11 250,00 лв. 
3. От реклами   400,00 лв. 

Общо:   19 750,00 лв. 
                                                             Втора година 

 ед. ц. кол. месеци сума 
1. Първоначално плащане 1,00 лв. 1600 броя 12 19 200,00 лв. 
2. От основна дейност 0,50 лв. 3300 броя 12 19 800,00 лв. 
3. От реклами   800,00 лв. 

Общо:   39 800,00 лв. 
                                                                 Трета година 
 ед. ц. кол. месеци сума 

1. Първоначално плащане 1,00 лв. 2400 броя 12 28 800,00 лв. 
2. От основна дейност 0,50 лв. 4420 броя 12 26 520,00 лв. 
3. От реклами   1 000,00 лв. 

Общо:   56 320,00 лв. 
ВСИЧКО ОБЩО:   115 870,00 лв. 
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7. Изводи: 
1. Прогнозните продажби са направени на базата на предположението, че 

пазарните условия няма да се подобряват през настоящия период. 
 

2. При разработването на анализа за стартиране на нов бизнес са отчетени 
заплахите от свиване на търсенето. 

 

3. Според анализа на представените данни, инвестицията в проекта ще се 
откупи след 2 години и 4 месеца. 

 
Използвана литература: 
 

[1] Данни от Националния статистически институт – www.nsi.bg;  
[2] Сайт за автомобилни новини - 

www.autoclub.bg/index.php%3Fmenu%3D16%26id%3D19003+&cd=1&hl=bg&ct=cln
k&client=opera;  

[3] Приложение – „Анкета за мобилно приложение”. 
 
 
 

Научен консултант: 
гл. ас. Вилислав Петров 
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FUD 

 
Стоян Узунов 
Христо Христов 

Бургаски свободен университет 
 

Пъ р в а  н а г р а д а  
 
 
Въведение 

 

С напредването на технологиите, хората имат нужда от все повече информация 
за случващото около тях, именно това роди идеята за FUD. Целта,която екипът се 
стреми да постигне, чрез FUD –  глобална промяна в начина на пазаруване. 

 
Изложение 

 

Екип от Център по информатика и технически науки (ЦИТН) на Бургаски сво-
боден университет (БСУ) ще участва на престижното международно състезание на 
Microsoft – Imagine Cup 2014. Участници в екипа са: Стоян Узунов студент в четвърти 
курс по специалност  „Информатика и компютърни науки”, Христо Христов  в първи 
курс по специалност „Софтуерно инженерство” и ментор на екипа – д-р Димитър 
Минчев – преподавател в ЦИТН на БСУ. Проектът е с кодово име FUD и представля-
ва мобилно приложение предназначено за платформата  Window Phone. За разработ-
ката му са използвани технологиите на Microsoft - .NET Framework, езикът C# и IDE 
Visual Studio 2012. Информацията, с която приложението работи се съхранява в Azure 
Mobile Services – платформа на Microsoft за уеб услуги. Продуктът представлява ино-
вативно приложение, което притежава следната функционалност: чрез сканиране на 
баркод приложението предоставя на потребителя информация за продукта, ако съ-
ществува информация в базата данни за него, в противен случай се предоставя въз-
можността потребителят да въведе информацията за този нов за приложението про-
дукт. Чрез добавяне на продукти от потребителите се допълва базата от данни и по то-
зи начин следващия клиент може да получи информация за продукта, както и да види 
карта със местоположението на този продукт в близката околност от 500 м. около 
него. 

Нашето приложение води до подобрение на всекидневния живот на човека.  
Приложението се състои от 3 екрана. Първия от тях автоматично стартира ка-

мерата на телефона като по този начин предоставя на потребителя възможността да 
сканира баркодове. Самото сканиране на баркод става чрез докосване на екрана, при 
което баркодът на продукта, който се намира пред камерата се зарежда и визуализира,  
в списък на екрана. Първият екран е показан на фигура 1. 

При избор на баркод от списъка с вече сканирани баркодове потребителя се 
препраща съответно към втори или трети екран. Ако продуктът не се съдържа в базата 
от данни се отваря вторият екран, за добавяне на информация за продукта. Потребите-
лят трябва да въведе име и цена на продукта ,като за въвеждането на името на продук-
та сме добавили функционалността гласово разпознаване на продукта, а за цената сме  
направили отделен екран, в който можете да изберете цена от плъзгащ се списък. 
Вторият екран е показан на фигура 2. 

Ако продуктът се съдържа в базата данни тогава потребителя бива препратен 
на третия екран, който представлява карта, която използва услугата Bing Maps на 
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Microsoft, и визуализира продукти в близката околност от 500 метра. За да се предо-
стави тази услуга се използва гео-локацията дава информация за географска дължина 
и ширина. На картата се визуализират всички продукти, съдържащи се в Microsoft 
Azure Mobile Services – облачна платформа която предоставя уеб услуги, които други 
потребители са въвели. Трети екран на приложението е показан на фигура 3. 

Всички данни се пазят в Windows Azure, в MS SQL база от данни. Windows 
Azure Mobile Services предоставят REST уеб услуги които мобилното устройство мо-
же да консумира. Azure има 99,9 % надеждност. Данните могат да се достъпват мак-
симално бързо тъй като Azure има няколко дейта центъра в различни част на света и 
потребителя винаги ще се свърже с най-близкия до него такъв. Броят на потребители-
те които ползват приложението и обема на данните са без значение, тъй като сървърът 
може да скалира всичките си параметри според натоварването. Формата на данните, 
които уеб услугата изпраща е Json. Json е удобен формат защото има малко служебна 
информация в него (в сравнение с XML). След като приложението получи отговор от 
услугата данните се десериализират в така наречените DTO(Data transfer object) обек-
ти. След това DTO се капсулират в по – сложни обекти, с които работи самата логика 
в приложението. Windows Azure Mobile Services предоставят SDK за Windows Phone 
приложението, но жалост не можем да използваме функционалността на Entity 
Framework, а ползваме LINQ to SQL. Което от своя страна, все пак ни дава ORM 
(Object-relational mapping) инструмент. 

 

   
Фиг. 1. Главен екран  
на приложението 

Фиг. 2. Екран за добавяне 
 на нов продукт 

Фиг. 3. Карта съдържаща 
продуктите в близката 

околност 
 
 
Литература: 
  

[1] www.pluralsight.com 
[2] http://msdn.microsoft.com/ 

Академичен наставник: 
д-р Димитър Минчев 
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ЗАОБИКАЛЯНЕТО НА ЗАКОНА ПО ЧЛ. 26, АЛ.1  

ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ  
ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 33 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА 

 

Николета Стефчова Пулева 
 

В т о р а  н а г р а д а  
 

 
Уреденото от законодателя нормативно правило в чл. 33 от Закона за собстве-

ността има за цел да ограничи раздробяването на собствеността. Съгласно тази разпо-
редба съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице 
само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на 
другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено 
пред него, че никой от тях не е приел това предложение. Това означава, че, когато 
собственикът на идеална част от недвижим имот желае да я продаде, той трябва да я 
предложи първо на другите съсобственици и едва ако те откажат, може да я продаде 
на трето лице, външно на собствеността, при не по-благоприятни за купувача условия 
от тези, при които е предложил идеалната си част на съсобствениците си. Има случаи 
в практиката, при които пряко се нарушават тези изискванията посочени в ЗС при 
продажба на идеална част от недвижим имот. Независимо от причините, които са мо-
тивирали съсобственика да продаде идеалната си част на трето лице, без да я предло-
жи на другите съсобственици, или след като я е предложил, но при по-висока цена 
или други по-неблагоприятни условия, се поставя въпросът за валидността на догово-
ра за покупко-продажба, сключен с третото лице. Сделката е сключена при заобикаля-
не на закона, когато забранена от закона цел се постига с позволени средства, когато 
макар и от външна страна правната форма да е спазена, целта е чрез нея да се постиг-
не един непозволен или забранен от закона резултат. Сключената при заобикаляне на 
закона сделка е поначало позволена – недопустима е нейната по-далечна цел. В този 
случай възниква основният проблем свързан с въпроса за наличието или липсата на 
заобикаляне на закона по чл. 26, ал.1 от Закона за задълженията и договорите. Съглас-
но действащия ЗЗД едно от основанията за недействителност на договорите е заобика-
лянето на закона, което е посочено като самостоятелно основание различаващо се от 
противоречието със закона. При уредбата на този проблем законодателя акцентира не 
върху средствата, с които ще се осъществи сделката, респективно договорът, а върху 
крайния резултат. Целта е постигането на забранени от закона правни последици. 

Зачестяват случаите, при които съсобственици, които желаят да продадат своя-
та идеална част на трето лице и поради различни житейски причини не желаят да я 
предложат на другите съсобственици, прибягват към сключването на два последова-
телни договора с едно и също трето лице, което не е съсобственик. Първият договор е 
различен от продажба, но също е с вещно прехвърлителен ефект. В резултат на него 
третото лице придобива част от идеалната част на съсобственика. Вторият договор, 
който се сключва непосредствено след първия, вече е договор за покупко-продажба и 
се сключва между съсобственици, тъй като по първия договор третото лице е придо-
било качеството съсобственик, което изключва прилагането на чл. 33, ал. 1 ЗС. Из-
вършването на двата договора се извършва обикновено в един ден и с поредни номера 
на нотариалните актове. Първият договор, на основание на който третото лице влиза в 
съсобствеността, е най-често договор за дарение, а в редки случаи – договор за замя-
на. При такава комбинация от два последователни договора се поставя въпросът, дали 
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страните по тях заобикалят закона по смисъла на чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД. В свое 
Решение № 475-2010-IV г.о. на ВКС решаващият състав приема, че в случая няма за-
обикаляне на закона. Обратно – в Решение № 1-2010-II г.о. на ВКС е застъпено разби-
рането, че при дарение на идеална част от съсобственик на трето лице и последваща 
продажба на останалата част на същото лице е налице заобикаляне на закона като ос-
нование за нищожност по чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД. Въпросът, дали има заобикаляне на 
закона или не, е практически важен не само с оглед съдбата на сключените договори, 
техния резултат и правата на третото лице – надарен и купувач, но и поради това, че 
различни биха били правните последици по отношение на правата на другите съсоб-
ственици, а така също и по отношение на други трети лица, които може да са при-
добили права на свой ред от това трето лице върху идеалната част. 

Актуалността на въпроса се обуславя от възникналата противоречива съдебна 
практика по поставения правен въпрос. С едни съдебни решения се приема, че сдел-
ката е сключена при заобикаляне на закона, когато забранена от закона цел се постига 
с позволени средства. Така макар и от външна страна правната форма да е спазена, 
целта е чрез нея да се постигне един непозволен или забранен от закона резултат. 
Приема се, че дарението на идеална част от съсобствен имот, последвано от отчужда-
ване на останалата идеална част от имота в полза на трето за съсобствеността лице 
чрез възмездна сделка – покупко-продажба, не е нищожно поради заобикаляне на за-
кона, дори целта на дарението да е била осуетяване правото на изкупуване, доколкото 
чрез него не се постига забранен от закона резултат, тъй като резултатът от дарението 
е прехвърлянето на собственост, което не е забранено от закона. 

С други съдебни решения се приема, че законовата забрана да се постигне оп-
ределен правен резултат по силата на сключената сделка обуславя недействителност-
та по смисъла на чл. 26, ал. 1, предложение второ ЗЗД. Дарствената сделка, предхож-
даща продажбата на останалата идеална част от съсобствения имот, е сключена за за-
обикаляне на закона и именно поради това е недействителна, тъй като по силата на 
договора за дарение преобретателят по сделката следва да бъде действително дарен – 
да получава нещо без да дава насрещна престация, а дарственото намерение, в кон-
кретния случай не е установено. 

Относно въпросът за това дали е налице заобикаляне на закона по чл. 26, ал.1, 
предложение второ ЗЗД, когато с договор за дарение се отчужди идеална част от 
частта на дарителя в съсобствен имот на трето за съсобствеността лице и останалата 
идеална част е прехвърлена впоследствие с договор за продажба на същото лице без 
частта на дарителя да е предложена за изкупуване на първоначалните съсобственици 
съгласно чл. 33, ал.1 ЗС, ВКС в тълкувателно решение 5/2012 решава, че когато с до-
говор за дарение се отчужди идеална част от частта на дарителя в съсобствен имот в 
полза на трето за съсобствеността лице и останалата идеална част е прехвърлена впос-
ледствие с договор за продажба на същото лице, без частта на дарителя да е предло-
жена за изкупуване на първоначалните съсобственици съгласно чл. 33, ал. 1 ЗС, няма 
заобикаляне на закона по чл. 26, ал. 1, предложение второ ЗЗД. Съдът взема в предвид 
и съображението, че при заобикалянето на закона участниците в сделката трябва да 
съзнават, че чрез извършената сделка или поредица от сделки постигат цел, която за-
конът не позволява. 

За да е налице заобикаляне на закона като основание за нищожност на една или 
няколко сделки по смисъла на чл. 26, ал. 1, предложение второ ЗЗД е необходимо ко-
мулативното наличие на три елемента. Първият е извършване на една или повече 
сделки, всяка от които сама по себе си не противоречи на повелителните правила, 
съдържащи се в нормативните актове, поради което тези сделки не са нищожни пора-
ди противоречие на закона. Вторият е постигане на забранен или непозволен от зако-
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на правен резултат чрез извършените сделки. И третият елемент са участниците в 
сделката – да съзнават, че чрез извършената сделка постигат една цел, която законът 
им забранява, като при двустранните сделки – договорите и двете страни следва да са 
наясно с това обстоятелство и да преследват постигането на забранената от закона 
цел. С други думи, те трябва да споделят обща цел за постигане на запретения или не-
позволен резултат. Първите два елемента са обективни, а третият е субективен. Вър-
ховният касационен съд  в свое решение № 357-81-I ГО дава следното определение за 
заобикалянето на закона като основание за нищожност: „При действие в заобикаляне 
на закона правната норма от външна страна е спазена, но страните са имали за цел да 
постигнат непозволен или забранен от закона резултат.”1 В същото решение съдът по-
сочва, че постигането на нещо забранено от закона, но осъществено при формалното 
му спазване, е равнозначно на нарушаване на закона, както и че всяко заобикаляне на 
закона е противно и на правилата на добрите нрави. Изследването и установяването 
на субективния елемент от фактическия състав на нищожност на договор поради 
заобикаляне на закона за всеки конкретен случай зависи от фактите по делото. В слу-
чаите, когато продажбата на остатъка от част от съсобствен имот се предхожда от 
дарение на друга част от същия имот в полза на външно за съсобствеността лице, жи-
тейското предположение за наличие на намерение за заобикаляне на закона при лип-
сата на законова презумпция за намерение, не може да промени характера на сделката 
по чл. 33 ЗС и последиците от нея, нито води до опорочаване на предхождащото я 
дарение. След като поотделно за договорите за дарение и за покупко-продажба, както 
и при съчетанието им, липсва законова забрана за постигнатия краен правен резултат, 
то е невъзможно страните да целят забранен или непозволен от закона резултат. 

За да се отговори на въпроса, дали има заобикаляне на закона по смисъла на 
чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД в случаите на два последователни договора – дарение и послед-
ваща продажба на същото лице, трябва да се изследва наличието на трите елемента от 
фактическия състав на заобикалянето на закона в описаната хипотеза. Ако приемем, 
че всички други законови изисквания за действителност по отношение на такива два 
последователни договора са спазени, то те биха били съобразени с изискванията на 
повелителните правни норми и следователно първият елемент от фактическия състав 
на заобикалянето на закона би бил налице. 

Вторият обективен елемент, наличието на който трябва да се изследва, е дали с 
тези две последователни сделки – дарение и последваща продажба на едно и също ли-
це, което е външно на съсобствеността, извършени от съсобственик на недвижим 
имот, се постига забранена от закона цел или правен резултат. В тази връзка следва да 
се установи какъв точно е правният резултат, който се постига с извършването на две-
те сделки и дали законът го забранява. Резултатът е придобиване на право на собстве-
ност върху идеална част от недвижим имот от лице, което не е съсобственик преди из-
вършването на първата сделка (дарението). Законът не установява забрана за постига-
нето на този резултат. Член 33, ал. 1 ЗС само вменява в задължение на съсобственика 
да предложи на другите съсобственици да купят неговата идеална част, ако желае да я 
продаде, при това при същите условия, но не и да изключи въобще придобиването на 
тази идеална част от трето лице, включително и чрез договор за покупко-продажба. 
Нарушаването на задължението от страна на съсобственика, желаещ да продаде своя-
та идеална част от имота, има за правна последица само възникване на преобразува-
щото право на изкупуване за другите съсобственици при същите условия, но не и ни-
щожност на договора. Това може да се подкрепи косвено и с последователната прак-
                                                            

1 Цит. по Розанис, С. Недействителност на сделките. С.: Фенея, 2009, с. 24. 
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тика на Върховния касационен съд във връзка с прякото нарушаване на изискването 
за предлагане за изкупуване на идеалната част от недвижим имот от съсобственик на 
другите съсобственици, когато е извършена само една сделка – продажба на трето ли-
це. В цитираните съдебни решения Върховният касационен съд приема, че непредста-
вянето на писмени доказателства за направено предложение до другите съсобствени-
ци да купят идеалната част не прави извършената покупко-продажба нищожна, а само 
дава право на другия съсобственик (съсобственици) да искат изкупуването й в устано-
вения от закона двумесечен срок2. Следователно, дори при пряко неспазване на зако-
новото изискване за предлагане на идеалната част на другите съсобственици и извър-
шена продажба на същата идеална част на трето лице, правната последица не е ни-
щожност на сделката. По аргумент за по-силното основание, когато са извършени две 
последователни сделки, едната от които е дарение, а другата – продажба на едно и съ-
що лице, няма заобикаляне на закона по смисъла на чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД. 

Общият извод, който се приема в практиката на съдилищата е, че когато с до-
говор за дарение се отчужди идеална част от частта на дарителя в съсобствен имот на 
трето лице, което не е съсобственик, и останалата идеална част е прехвърлена впос-
ледствие с договор за покупко-продажба на същото лице, без частта на дарителя да е 
предложена за изкупуване на първоначалните съсобственици съгласно чл. 33, ал. 1 
ЗС, няма заобикаляне на закона по смисъла на чл. 26, ал. 1, пр. 2 ЗЗД. 

Но в повечето случаи нещата не стоят така и заобикалянето на закона по смисъ-
ла на чл.26, ал.1, предложение 2 ЗЗД е на лице. При заобикалянето винаги е необхо-
дим субективният елемент – намерението на лицата, извършващи сделките да постиг-
нат непозволения от закона резултат. Ако е налице необходимият субективен еле-
мент, който в случая се изразява в уговорка между тези две лица крайният резултат да 
бъде придобиване на собствеността от лицето, което не е съсобственик, то фактичес-
кия състав на заобикалянето на закона като основание за нищожност се осъществява 
напълно. С чл. 33, ал. 1 от Закона за собствеността в българското законодателство е 
налице забрана съсобственик на недвижим имот да продаде своята част на трето лице, 
без преди това да я е предложил за закупуване на останалите съсобственици при 
същите условия и те да са отказали да я придобият. Заобикаляне на закона ще има, 
когато целта е да се постигне забранен резултат с позволени средства, следователно 
от значение е дали страните са извършили определена сделка именно с цел да преодо-
леят определена законова забрана. А продажбата извършена на едно трето лице, което 
не е съсобственик на имота, безспорно води до резултат, който не е позволен от зако-
на. Целта на дарението в този случай е надареният да придобие идеална част от имо-
та, за да може да закупи останалата идеална част от дарителя, без да е необходимо да-
рителят да предложи на първоначалните съсобственици да изкупят неговата част при 
същите условия, а това не е позволено от закона. Следователно изводът, който може 
да се направи е, че с извършването първо на дарение, а след това и на покупко-про-
дажба е налице преодоляване на законовата забрана по чл.33, ал.1 ЗС и съответно зао-
бикаляне на закона по чл.26, ал.1, предложение 2 от ЗЗД. 

 

Литература: 
[1] Павлова, М. „Гражданско право. Обща част. Том II”, С.: Софи-Р, 1996 
[2] Русчев, И. Нищожност на договорите и едностранните сделки по чл. 26, ал. 1 

ЗЗД. - „Пазар и право”, № 1, 2003 
[3] Кацарски, Ал. „Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сдел-

ките”. - „Съвременно право”, № 1, 1992, с. 85 

                                                            

2 Решение № 72-1959-ОСГК на ВКС 
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Резюме: „Стената” е струдентско радиопредаване – съвместен проект на Бургаски 
свободен университет и радио Бургас. Към настоящия момент се излъчва вторият 
сезон на предаването с нова концепция, рубрики и водещи. Изготвянето на визията, 
сценариите и представянето в ефир е изцяло в ръцете на студентския екип от 
трима души. Този смел скок от учебната стая към радиостудиото върви „ръка за 
ръка” с ред предизвикателства. В тази научна разработка ще откриете кои са те и 
как студентите се справят с тях.  
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Като всяко ново начинание, стартирането и воденето на едно радиопредаване 

крие редица предизвикателства. Студентското радиопредаване се изправя пред още 
едно – липсата на всякакъв опит. Студентите строят от „нулата”, борят се да разрушат 
статуквото и прескачат „стената” от предразсъдъци, страхове и очаквания. За тях 
участието в подобен проект не е просто работен ангажимент или курсова задача, а ця-
ло приключение. Въпросът е да са достатъчно мотивирани при потеглянето, за да 
стигнат до отсрещния бряг, каквито и изненади да крие пътят. 

Студентското радиопредаване „Стената” е съвместен проект на Бургаски сво-
боден университет и радио Бургас.  Неговите концепция, сценарий и водене са изцяло 
в ръцете на екип студенти. На тяхно разположение са както професионалисти с теоре-
тични знания, така и такива с практически опит в радио журналистиката. В най-тясно 
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сътрудничество с екипа са звукорежисьорите. Предаването е с приблизителна продъл-
жителност 40 минути и се излъчва всяка събота следобед, малко след 15:00 ч. 

Едно от първите предизвикателства пред студентския екип е това на предисто-
рията. Понастоящем тече вторият сезон на предаването „Стената”. Първият стартира 
в началото на 2013-та година и продължава до месец юни. Тогава водещи са студен-
тите Добрин Юнгарев и Ива Янкова. Предаването се завръща в ефира на радио Бургас 
на 23-ти ноември с нов формат и други водещи – Михаел Калошев, Дарена Даскалова 
и Калина Тончева.  

Първоначалната концепция на предаването е формирана при дискусия на сту-
денти по Журналистика и Връзки с обществеността. То има пет рубрики. В първия се-
зон те обхващат интересни обществени събития, възможности за студентите, статуси 
в социалните мрежи и любопитни факти, като се открояват политически коментари и 
употребата на жанра интервю. 

Новият екип се сформира през октомври месец и решава, че по-добрата идея е 
да бъде себе си. Затова създава изцяло нова концепция с различни рубрики. Това, раз-
бира се, съдържа известен риск, тъй като предполага наличие на сравнения с предиш-
ния формат на предаването. В същото време, обаче, подобна крачка е възможност за 
скок в развитието и за надминаване на очакванията. 

Тук идва ред на предизвикателството на имиджа. При стартирането на следва-
щия сезон едно от условията към втория екип е да запази името на предаването – 
„Стената”. То буди асоциации със „Стената на плача”, „Берлинската стена”, песента 
„Another brick in the wall” на легендарната рок група Пинк Флойд, както и днешната 
Facebook „стена”. Със запазването на името продължава надграждането върху вече 
съществуващия имидж на студентското предаване като такова със свободолюбив дух 
и будна мисъл. Новият екип решава да запази и посланието на шапката – „Да пост-
роим, да разрушим, да прескочим стената...”. Нововъведение се явява логото на пре-
даването, което е препратка към обложката на албума на рок групата „Пинк Флойд”. 
Той също е наименуван „Стената”. Логото е в класическата комбинация „черно и 
бяло”, като поддържа стремежа към изчистена концепция за визията на предаването. 
Анонсите на рубриките също са творение на новия екип и съответстват на различната 
концепция. 

Съществено предизвикателство при изграждането на студентското радиопреда-
ване е съдържанието. Самият формат е с развлекателен характер, като има за цел да 
обхваща актуална и любопитна информация. Новият екип търси разнообразие в руб-
риките, така че всеки слушател да открие нещо по свой вкус. Що се отнася до музи-
калното оформление, основен стремеж е всеки път да има поне една българска песен, 
една, тематично свързана с текущото предаване, или нов хит за разпускане.  

Ключов и интересен момент е писането на сценарий. При този екип то се случ-
ва онлайн. През седмицата всеки от студентите търси подходящи за предаването но-
вини и в зависимост от другите ангажименти около сряда или четвъртък започва пи-
сането на сценария. Предаването има 5 рубрики. Те се разпределят така, че един сту-
дент да подготвя по 2 рубрики, като въведението и финалните думи играят ролята на 
допълнителна такава.  

Част от предизвикателството на съдържанието е анкетата. Тя присъства във 
всяко предаване като възможност да бъде чут гласа на народа. Обикновено един човек 
от екипа прави самата анкета, друг я обработва и оформя текста по рубриката, към 
която принадлежи. Разбира се, спазва се стандартът продължителността й да не над-
вишава минута, минута и половина.  

Редакцията на сценария се прави от един и същ човек, за да уеднакви стиловото 
звучене на говоримия текст. Най-често тя се случва в последния момент, поради стре-
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межа към максимална актуалност на съдържанието. Понякога се налага направата на 
леки промени по време на предаването – в музикалната пауза или „в движение”. 

Що се отнася до времетраенето, има стандартно изискване продължителността 
на всяко включване на водещите да бъде не повече от 3 минути. Затова при писането 
на сценария важно условие е обемът на рубриките да се съобразява с говоримото вре-
ме, с което екипът разполага.  

Първата рубрика се казва „СТУДend” и е анонсирана като „горещите вести 
около студентския живот”. Тя е свързана с теми, вълнуващи студентите, като пред-
стоящи стажове, стипендии, възможности, свързани с обучението или с бъдещата им 
работа. С нея студентският екип се стреми да информира колегите си, но и да им 
съдейства практически. Тук те отразяват значими за студентите събития, като сту-
дентските протести, професионални обучения, семинари и местни събития, свързани с 
Бургаския свободен университет. 

Следващата рубрика е наречена „СоциалНО” и е представена с допълнението 
„едно НО никога не е излишно”. Тя въвежда в света на мобилните устройства, раз-
глежда (анти)социалните феномени около социалните мрежи и грабва вниманието с 
любопитни факти относно последните научни открития в сферата на новите техноло-
гии. Тази рубрика съдейства за обновяването на слушателския „интелектуален браузър” и 
търси противоречията между виртуалния начин на живот и този извън „мрежата”. 

В рубриката „Ч@т-п@т” важи правилото „микрофонът е ваш”. Анонсирана е в 
силно разговорен стил: „да по-чат-им за нещата от живота”. На случаен принцип 
екипът анкетира студенти, преподаватели, бургаски жители по обществено значими 
въпроси, актуални теми и събития. Обикновено се натъква на интересни реакции от 
страна на анкетираните, чиито изказвания издават много за народопсихологията на 
българина. Сред тематичните въпроси на излъчените към момента анкети са: „Опти-
мист ли е българинът?”, „Бихте ли станали доброволец?”, „България или чужбина – 
защо?” и др. 

Четвъртата рубрика е „Изкусно”, представена с мотото „За изкуството, което си 
струва”. Това, разбира се, е твърде обширно и субективно понятие, но то има практи-
ческо измерение. Обикновено тук студентите разглеждат предстоящи концерти и съ-
бития за страната и бургаския регион. Стремят се да обхванат по-нестандартните ини-
циативи и да разкрият новостите от света на музиката, художественото, танцовото и 
съвременното изкуство. 

Последната рубрика – „Спорт Support” – се отнася до най-значимите новини от 
света на спорта и отправя призив към феновете: „да ударим едно рамо на спорта”. 
Всяка седмица слушателите биват запознавани с изявите на българските спортисти в 
страната и извън нея, като особено място заемат най-вълнуващите футболни срещи в 
европейските турнири. 

Студентите редовно се сблъскват и с предизвикателството на представянето. 
Важно е като водещи да имат ясна дикция и добра интонация, като се стремят да из-
бягват монотонното звучене. Независимо колко редакции е минал сценарият, лапсуси-
те са неизбежна част от предаването „на живо”. И най-добрите правят грешки, но 
броят им може да се ограничи с предварителен прочит на сценария и със спокойствие 
в ефир. 

Съществено при представянето е съблюдаването на времето. Продължител-
ността на предаването е плаваща, в зависимост от новинарската емисия в 15:00 часа. 
Екипът на „Стената” се вмества в 40 минути, като това включва и музиката, за чийто 
подбор се грижи дежурният звукорежисьор. Понякога, поради напредване на времето, 
се налага гъвкавост от страна на водещите и сливане на последната рубрика с финал-
ните думи. 
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Не е за пренебрегване и предизвикателството на промотирането. Със стартира-
нето на втория сезон новият екип създава и Facebook страница на радиопредаването. 
Това помага за достигането на повече потенциални слушатели и за установяването на 
контакт с тях. На страницата – www.facebook.com/stenata92.5 – има допълнителна ин-
формация и препратки към студентски практики, любопитни факти и събития, за 
които вече е споменато в предаванията, както и линк към онлайн излъчването. Самите 
радиопредавания могат да бъдат намерени и като архив в официалния сайт на 
Бургаски свободен университет – www.bfu.bg/stenata. 

И не на последно място, студентите се изправят пред предизвикателството да 
останат себе си, като запазят своята автентичност и стил. В известен смисъл те са 
„мишена” на разностранни очаквания – тези на радиото, на университета, на предиш-
ното поколение и на техните съвременници. Разумно би било да търсят обратна  връз-
ка за екипната си работа и крайния продукт, и да я имат предвид. Но слугуването на 
чужди интереси и мнения би обезцветило и изкривило облика на предаването. 

В заключение може да се каже, че независимо от предизвикателствата и липса-
та на професионален опит в изграждането и воденето на радиопредаване, няма стена, 
която студентите не биха могли да построят, разрушат или прескочат, стига да се 
справят с първата – себе си. 
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Abstract: В резултат от развитието на науката и технологиите, обществото днес е 
в пика на своето развитие. Особено вярно това е за науката икономика и мястото и 
ролята и в изграждането на човешката цивилизация. Но какво е нейното бъдеще? В 
търсене на отговор на този въпрос се разглеждат няколко пътя за развитие – соли-
дарна икономика, економика и виртуална икономика. 
 
Key words: LETS, GPI, радикална прозрачност, въглеродна следа, 3d принтери, дрони, 
Second Life, World of Warcraft 
 
 

В продължение на хилядолетия развитието на цивилизованото общество се 
случва в следствието прогреса на многообразието от природни, формални, техничес-
ки, социални и хуманитарни науки. Но докато първите могат да се определят като 
точни науки, отличаващи се с емпирични подходи на изследване, то социалните и ху-
манитарните науки се основават на анализ, критика и правене на хипотези. Типичен 
пример за наука от групата на социалните и хуманитарните е икономиката, занимава-
ща се с изучаването на поведението на човека в ролята му на икономически агент и 
решенията, които той взема относно използването на оскъдните земни ресурси [1].  

В съвременното общество ролята на икономиката е в своя апогей, тъй като 
много от основните концепции, функции и механизми, необходими за нормалното й 
протичане се спомагат и/ или извършват чрез различни публични институции, включ-
ващи: всички форми на законодателна, изпълнителна, контролна и съдебна власт с ос-
новна сфера на дейност – икономиката; частни организации – централни и търговски 
банки, както и юридически обединения на икономически агенти – компании, холдин-
ги, инвестиционни фондове и други. 

Но достигнала ли е икономиката до кулминацията на своето развитие? Ако не, 
какво е нейното бъдеще? Къде е мястото и каква е ролята на човека в икономиката на 
бъдещето? В търсене на отговор на тези въпроси, в настоящата тема ще бъдат разгле-
дани няколко алтернативи посоки за развитие, подкрепени с примери от действител-
ността. 

 
1. Солидарна Икономика 
Солидарната икономика е всяка дейност бореща се за решаване и трансформи-

ране на проблемите възникващи от експлоатативния характер на капиталистическите 
икономика [2]. За някои, това са действия, насочени към премахването на капитализ-
ма и потиснически социални отношения, които той насърчава. За други това са дейст-
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вия по хуманизация на капиталистическата икономическа среда, създавайки в нея 
общности, гарантиращи социална сигурност. 

Някои от присъщите на солидарната икономика практики са свободната търго-
вия (Fair-trade), кооперирането на труда, търговските синдикати (trade unions), отворе-
ната развойната дейност (open source R&D), солидарно кредитиране (solidarity 
lending), етична търговия (ethical purchasing) и търговските системи за локален обмен 
(LETS) [3]. Изброените концепции намират своя произход както от историята, така и 
от научни трудове на икономисти, противници на капиталистическата идея още от за-
родиша и през 16ти век в средновековна Англия. Но докато повечето концепции про-
тиводействат на капиталистическата идея, една конкретна тотално я отхвърля – тър-
говската система за локален обмен. 

Популярна практика в някои от най-развитите страни в Европа – Англия, 
Германия, Норвегия, концепцията LETS съчетава в себе си предимствата на аграрното 
стопанство като начин за препитание и достъпа до локално произведени стоки с га-
рантирани произход и качество. Пример за въпросната концепция е описаната по-до-
лу търговска система за локален обмен намираща се в село Ласан, област Нойбран-
денбург, Германия1: 

„По време на обучението попаднахме на място, което привидно изглеждаше ка-
то ферма. След като бяхме посрещнати от собствениците, имахме възможността да 
обиколим и да се запознаем с дейността – земеделие, животновъдство и преработва-
телна дейност. Впечатление правеше типично немската прецизност, с която обяснява-
ха колко точно от всяка култура произвеждат на година, както и колко точно животни 
отглеждат. И дотук свършваше всякаква прилика на тази ферма с фермата на 21 век.  

Приходи от продажба на продукция нямаше, тъй като тя се разпределяше спо-
ред нуждите на локалната общност. Разходи за работни заплати нямаше, тъй като тру-
да беше на доброволни начала. Разходи към бюджета и за данъци също нямаше, тъй 
като фермата беше 100% нерегистрирана, неконтролирана и незаконна. Производст-
вото не се ръководеше от принципа на свободно търсене и предлагане, а от принципа 
за програмно търсене и предлагане – локалната общност заявяваше от какво количест-
во продукция се нуждае за периода (в случая година). Единствените разходи, които 
фермата правеше за своето съществуване бяха битови разходи – електроенергия, го-
рива, ВиК, телевизия, телефон, интернет. За да покрива тези разходи и гарантира 
своето съществуване, фермата правеше програмен бюджет, който представяше пред 
локалната общност – от каква сума пари се нуждае за целия период. Бъдещото разви-
тие на фермата беше насочено не към разширяване на дейността, обема продукция 
или модернизиране, а към преодоляване на единствената зависимост от обществото – 
битовите разходи; чрез изграждането на съоръжения за добив на собствена електро-
енергия, водоизточник и производство на собствени био-горива.” 

Изводът, който може да бъде направен от примера е че благодарение на съв-
местните усилия, една локална общност успява да съчетае предимствата на фермата 
като основа за човешкото оцеляване и препитание с конкретни решения на проблеми-
те на 21 век. Тази „икономическа единица” се движи към постигане на абсолютна 
автономия и изолация от недостатъците и проблемите на съвременната икономика. 

И тук възниква въпроса – възможно ли това да e бъдещето на икономиката по 
пътя й към „икономиката на бъдещето”? Отговорът е положителен – да. Но за да се 

                                                            

1 Описаният от автора пример е разгледан по време на практическо обучение на тема „Развитие 
на селските райони“ към Университета за Приложни Науки в Нойбранденбург, Германия, про-
ведено през септември 2013 год. С цел по-лесно пресъздаване, примера е описан в първо лице. 
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случи това хората трябва да извървят една от най-трудните стъпки в своето развитие – 
преодоляване на човешки черти като егоизъм, алчност и лакомия, желание за победа, 
печалба и богатство. Едва когато това се случи, обществото 

  
2. Економика 
В основата на економиката не стои нищо ново и непознато на съвременното об-

щество. В себе си тя съчетава разбирането за опазване на природата, околната среда и 
биоразнообразието както за настоящото, така и за бъдещите поколение [4]. Това което 
я прави различно от екологията е насочеността й – економиката не концентрира вни-
манието в това как може да се поправят пораженията, които икономиката вече е на-
несла на околната среда, нито как да изолираме изцяло икономическите процеси от 
околната среда, с цел нейното предпазване. Економиката търси решения на много 
проблеми на икономиката в екологията, и обратно. Това е важно, защото днес, повече 
от всякога, обществото върви както към своя икономически така и към своя екологи-
чен крах.  

Според економиката един от най-големите недостатъци на съвременната ико-
номика е нейната насоченост към растежа [5] – растеж на производството, растеж на 
продажбите, растеж на богатството. Доказателство за това е използването на показа-
тел като GDP за измерване успеха на една държава. Главен недостатък на GDP е фак-
та че отчита всяко събитие като предимство за икономиката - високата престъпност, 
военни кампании, висок дял на разводите, поражения от природни бедствия са само 
част от факторите, оказващи положително влияние на GDP. Но може би най-негати-
вен за икономиката, но позитивен за GDP е малотрайния продуктов дизайн – умишле-
ното производство на чупливи, бързо остаряващи и неподлежащи на ремонт стоки, 
които гарантират устойчивост на всеки бизнес. 

От друга страна според економиката най-големия недостатък на съвременната 
екология е „зелената идея” [6]. Според нея един продукт е екологично съобразен ако 
начина, по който е произведен не вреди на природата. Но никой продукт не се произ-
вежда от нищото, за да бъде наречен екологично съобразен, ако производството му е 
било такова. Едно проучване над въглеродната следа установява че са необходими 
1959 конкретни стъпки за произвеждането на една стъклена бутилка. Ако компанията 
вземе последната стъпка, направи я екологична и нарече продукта „зелен”, това нама-
лява, но не преодолява замърсяването на околната среда. 

Най-голямото предимство на економиката е нейното обвързване с живота на 
хората, както от страна на икономиката, така и от страна на екологията. Економиката 
предлага алтернативен на БВП измерител за успеха на една държава – GPI (Genuine 
Progress Indicator). Този индикатор взема голяма част от факторите, които съставят 
GDP, но в разрез с икономическия смисъл, изважда стойността на всички фактори с 
негативно върху обществото влияние. По този начин индикатора претегля до колко 
една икономика се разраства благодарение на позитивни за обществото икономически 
процеси. Друго предимство на индикатора е, че е подходящ прокси- измерител за пер-
соналното щастие на индивида в обществото. 

Чрез използването на два доказани от психологията човешки недостатъка – 
предсказуемото човешко поведение и стадния начин на мислене на масата, економи-
ката предлага революционен начин за потребление и оценка на качеството на употре-
бяваните продуктите, за който е характерна т.нар. радикална прозрачност [7]. 

Пример за това е онлайн базата данни good-guide, групираща и оценяваща най-
добрите за околната среда, здравето и обществото продукти. Базата данни позволява 
на всички потребители във всеки момент да разберат кои са най-качествените, здраво-
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словни и полезни за околната среда продукти, които оказва се не са най-скъпите, а да-
же напротив – най-скъпите продукти често са в дъното на всяка класация.  

Идеята за предсказуемото човешко поведение идва от факта, че често потреби-
телите пазаруват едни и същи продукти, на едни и същи марки, всеки път, а дори ко-
гато търсят разнообразие, се опитват да намерят по-добър продукт. И понеже не цена-
та е фактора, който следват, за избор остава единствено критерия, спрямо който е из-
градена базата данни – екологична и персонална безопасност.  

Идеята за стадния принцип на мислене произтича от маркетинга, който в 
последните години подпомага много марки и продукти да завладеят цели пазари. Но 
тук връзката е обърната – потребителите са тези, които съобщават на компаниите 
„няма да закупим това”, чрез фийтбека, който по-всяко могат да дадат с един клик в 
интернет. Революцията на социалните мрежи и мобилните устройство само ускорява 
този процес. Благодарение на тях вече и при хората е налице мисленето „в рояк”, кое-
то съществува при някои насекоми. В момента, в който всеки индивид вземе участие в 
една такава мрежа за разпространяване на информация, обществото показва че вече 
няма стадно мислене, ръководено от пастир, а само взима своите решения. 

И тук отново възниква въпроса – възможно ли това да e бъдещето на икономи-
ката по пътя й към „икономиката на бъдещето”? Отговорът отново е положителен – 
да. Развитието „икономиката на растежа” и технологиите за нейното постигане подпо-
могнаха влошаването на околната среда. Но може би благодарение на тях пред 
обществото е поставена възможността да си осигури едно по-сигурно бъдеще в една 
по-чиста природа. За да се случи това обществото трябва да направи само едно – да се 
поучи от други по-малко еволюирали общества – тези с мислене „в рояк”. 

 
3. Виртуална Икономика 
Виртуалната икономика е бъдещето, до което човешкото общество е най-близо – 

навлизането в нея започна с развитието на компютрите и технологиите още през 20 век. 
Основните посоки, в които тя се развива са няколко. 

Интернет търговия – използвана за първи път 1979 год. днес това е една от най-
бързо растящите индустрии, позволяваща закупуването на стоки по интернет. Основ-
но предимство на интернет търговията е че спестява голяма част от усилията, които 
клиента трябва да направи при класическа търговия – придвижване до търговския 
обект, закупуване на стоката, транспорт на закупената стока. Независимо от това свое 
предимство, интернет търговията не преодолява необходимостта закупената стока да 
бъде физически придвижена. В момента доставката се извършва от търговеца или от 
трета страна – пощенска служба или куриерска фирма, която извършва това срещу 
заплащане. Бъдещето развитие на интернет търговията е насочено към премахването 
на необходимостта от физическо участие в целия процес по закупуването на стока. На 
въпроса как да се случи това, науката отговаря по два начина: 

• Технологията на триизмерно принтиране [8], зародила се през 1980 год., но 
свободно достъпна от 2010 год. Възможността, която тази технология съз-
дава за интернет търговията е физическо „сваляне” от интернет на предва-
рително заплатена стока. Макар да звучи като фантастичен сюжет, трииз-
мерното принтиране в момента позволява създаването на разнообразие от 
предмети – съдове, инструменти, резервни части, синтетични материи, дре-
хи, обувки, работещи механизми, музикални инструменти и дори огне-
стрелни оръжия. Бъдещето на триизмерното принтиране е насочено към 
създаване от нищото на хардуер чрез многоетапно принтиране на съставни-
те компоненти на устройство като мобилен телефон или дори компютър. В 
дългосрочен план идеята е триизмерното принтиране да позволи създаване-
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то на сложни химични съединения и последващото им съчетаване във хра-
на, лекарства, козметика и химични препарати за бита. 

• Технологията на безпилотните летателни апарати „дрони” [9], използвани 
за експресната доставка по въздуха на поръчани по интернет стоки. Поред-
ната идея от фантастичен сюжет не е нищо повече от съчетаване на вече 
съществуващи технологии, използвани в роботиката и аеронавтиката. Дро-
ните подобно на транспортните средства на доставчиците също ще консу-
мират гориво, но ще позволяват преминаването на големи разстояние за 
много по-кратко време, при пъти по-нисък разход на гориво/ електроенер-
гия и без необходимост от ангажиране на физическо лица в процеса по до-
ставка. Далечното бъдеще на тази технология е успешното изместване на 
процеса доставка с помощта на научнофантастичната технология телепор-
тация – понастоящем невъзможна, но поставена като цел в усилията на 
учените. 

Интернет банкиране – друга насока за развитие на виртуалната икономика, този 
тип банкиране позволява на потребителите да извършват разплащания, транзакции и 
сделки по интернет. Предимствата са подобни на тези на интернет търговията – спес-
тяване на усилията при класическо банкиране – в самата банка. Интернет банкирането 
позволява също проследяване на движението на пари по клиентските сметки както от 
страна на банката, така и от страна на банковия клиент, което гарантира прозрачност 
на транзакциите и сделките, доказва произхода на финансовите средства и премахва 
вероятността за човешка грешка. Бъдещото развитие на интернет банкирането е насо-
чено към обвързването му в по-голяма степен с мобилните комуникации. Целта е бан-
ковите клиенти да могат освен да правят разплащания и сключват сделки с помощта 
на интернет да използват мобилните си устройства като медиум за съхранение на фи-
нансови средства и разплащане, подобно на настоящите дебитни и кредитни карти. 

Интернет администрация – логично продължение на предимствата на интернет 
търговията и банкирането, администрацията се свързва с премахването на необходи-
мостта от физически контакт между лицето и институцията – общината, държавата и 
всяка друга нетърговска институция. Това може да позволи на хората използването на 
различни административни услуги, заплащането на задължения към институциите и 
не на последно място – участието в избори, референдуми и институционализирани 
социологически проучвания. 

Една от последните насоки за развитие на виртуалната икономика е насочена 
не към създаването на виртуален еквивалент на реална институция или процес, а 
внедряването на виртуален медиум респективно за тяхното функциониране и извърш-
ване. Типичен пример за това са виртуалната собственост и виртуалната валута. Един 
от може би най-иновативните процеси във виртуалния свят и интернет е създаването 
на т.нар. виртуална собственост, която намира своето начало във света на компютър-
ните игри.  

• Такъв пример е виртуалния свят „Втори Живот”, който за своето почти 11-
годишно съществуване се превръща от компютърна игра във реална въз-
можност за изкарване на пари. Втори Живот възниква около идеята потре-
бители да изградят свое виртуално въплъщение – аватар, което в послед-
ствие да управляват свободно във виртуален свят. С времето този вирту-
ален свят се разраства, еволюира и подобно на действителността – създава 
възможности. Тези възможности включват възможността за създаване на 
виртуално съдържание – „построяване” на виртуални сгради, дизайн на об-
лекло и аватари и не на последно място – търговия със създаденото съдър-
жание между потребителите. За да е възможно това се създава виртуална 
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валута – Linden Dollar, която потребителите да използват в своите разпла-
щания. Подобно на действителните валути L$ може да се изработва чрез 
труд във виртуалния свят, но също и може да се закупи свободно срещу ис-
тински пари. Потребителите на Втори Живот се възползват от тази услуга 
до толкова много че през 2013 година стойността на виртуалния свят Втори 
Живот възлиза на над 650 млн. щатски долара или 25% от общата стойност 
на виртуална собственост, с дневен търговски оборот от над 1,2 млн. щат-
ски долара [10]. 

• Втори най-голям пример е играта „World of Warcraft” [11], станала олицет-
ворение на реално функционираща виртуална икономика, понастоящем 
първата създаваща работни места, процесите търсене и предлагане и изпит-
ваща ползите и вредите от инфлацията. Съчетанието на две от най-трудни-
те професии в човешката история създават това, което света на World of 
Warcraft познава като „фермер на злато”. Тези т.нар. фермери произлизат от 
Китай и представляват потребители които прекарват цялото си игрово вре-
ме в търсене на виртуалната валута злато, с цел нейното по-нататъшна про-
дажба срещу действителна валута. Необходимостта от този вид дейност 
произлиза от желанието на много потребители да закупят възможността да 
играят на т.нар. „високо ниво” без нуждата от неговото достигане, което 
според статистиката може да отнеме от близо месец до близо половин годи-
на, при 4 часа игрово време на ден. Добиването на злато не отнема нищо 
повече освен време, но благодарение на съществуването на огромно от раз-
нообразие от виртуални ресурси които могат да бъдат добивани, закупени и 
продадени, във играта се появява виртуална икономика, основаваща се на 
тяхното търсене и предлагане, а спрямо виртуалната валута се появява ин-
флация. 

На последно място, но не по важност е съчетаването на голяма част от избро-
ените насоки за развитие на виртуалната икономика във първите виртуални валути, 
които обществото може да използва днес. Най-популярната сред тях е валутата 
Bitcoin [12], която от зараждането си през 2009 е постигнала едно от най-динамичните 
пазарни развития, които която и да е валута (действителна или виртуална) е реализи-
рала. Достигнала последователно до паритета на щатския долар, среброто и златото, 
BTC преминава през върхове и спадове и се превръща в реална инвестиционна и раз-
плащателна възможност за много хора. 

Но това ли е пътя към „икономиката на бъдещето”? Повече от всякога може да 
се каже – да. Развитието на виртуалната икономика е действителност и в бъдеще може 
да се очаква единствено нейното усъвършенстване. Но макар да решава десетки проб-
леми на действителната икономика, всяка виртуална икономика създава нови пробле-
ми, чието преодоляване в зародиш или достатъчно бързо, евтино и с малко пораже-
ния, е единствения начин обществото да успее успешно да премине от реалност към 
виртуалност. 

 
4. Технологична Утопия 
И ако трябва да се обобщи какъв е пътя към „икономиката на бъдещето”, неми-

нуемо се появява една конкретна дума – утопия. Утопията, без значение дали иконо-
мическа, технологична или абсолютна, е крайната цел, която едно общество може да 
преследва. Но тя е непостижима, защото развитието на обществото е процес, който 
изисква след всяко постигане на поставена цел, поставянето на нова такава, която да 
бъде преследвана. Това е част от човешката природа, и да се бяга от нея, значи човеш-
кото общество да бяга от себе си.  
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ГЕНЕРАТОР ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ 
 

инж. Марин Дичев Вълков 
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Abstract: The construction of the Swiss ML-Converter "Thestatika", a power generation 
system using an unknown working principle, has been investigated. One major part, 
possibly used for transformation of high voltage electrostatic discharge power to low 
voltage level is described. The construction and working principles are discussed in detail. 
Measurement results in frequency and time domain are presented and compared to 
theoretical considerations. The high voltage transformation device is set into the complete 
context as a part of a new power generation system.  
 
Key words: free energy device, power transformation, thestatika, thestatica, wimshust 
machine, influence machine, electrostatic generator 
 
 

1. Мотивация – Енергийната криза поражда нуждата от нови чисти и евтини 
енергийни източници. Използваните енергийни генератори трябва да работят с рабо-
тоспособност, равняваща се на или по-добра от тази на познатите ни технологии 
(напр., соларната енергия) и да се амортизират след около 20 години. Въз основа на 
малкото налична информация, предполагам, че швейцарският ML конвертор „Thestatika” 
отговаря на изискванията за бъдещо производство на електроенергия. Проучванията 
са проведени с цел да се разбере работния принцип на това устройство и да се предло-
жат възможности за реализация. „Thestatika” се смята за т.нар. „устройство за произ-
водство на безплатна енергия”, енергиен генератор, който се държи като топлинна 
помпа, използваща разсеяна енергия чрез събиране и компресия и която осигурява 
огромно количество полезна електроенергия на обикновен товар (напр., светлинна 
крушка). Смята се, че това устройство използва разсеяната енергия като входна мощ-
ност, с която работи, без да има друг видим източник на входна мощност. Съществу-
ващият от 20 години прототип в Швейцария (фиг. 1) се счита за способен да оползот-
вори около 1kW при напрежение от около 230V постоянен ток. Конструкцията на 
прототипа обаче е неизвестна. Малко информация за него е налична на 25-годишна 
видеокасета, създадена от неговите изобретатели и от малкото хора, на които е било 
позволено да го посетят. Няма патенти за този уред. В интернет има много дезинфор-
мация и спекулации. Системата за генериране на енергия „Thestatika” (фиг. 1) изглеж-
да като стар електростатичен генератор (от типа Уимшърст), свързан към трансфор-
матор на високо напрежение (ВН), който намаля високото напрежение, подадено от 
генератора. Нашите проучвания бяха насочени върху този трансформатор, тъй като 
той представлява интерес като част от нови енергийни системи, както и сензорно уст-
ройство за електростатичен разряд (ЕСР) и оборудване за измерване на високо напре-
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жение в преноса на енергия и комутацията. Тук описаният трансформатор на ВН е на-
пълно развит и оптимизиран. Извършени са измервания в обхвата на честотната и вре-
мева област, за да се проучи поведението на трансформатора при различни електри-
чески условия и условия на средата. 

 

  
Фиг. 1: Системата за генериране  

на енергия „Thestatika” 
Фиг. 2: Връзки на системата  
за генериране на енергия 

 
2. Система за генериране на енергия – Системата за генериране на енергия, 

описана в този труд, се състои от две части: специален безчетков електростатичен ге-
нератор и трансформатор на високо напрежение. На фиг. 2 е представена схема на 
пълната система за генериране на енергия. Тази система за производство на енергия 
се базира само на известни принципи на електродинамиката (т.е. не би трябвало да 
надвишава 100% работоспособност). За извършване на лабораторни измервания тя се 
захранва чрез завъртане на дисковете на електростатичния генератор с помощта на 
манивела. 

 
3. Електростатичен генератор – Електростатичният генератор е развит и кон-

фигуриран с цел постигане на постоянно захранване с високо напрежение на транс-
форматора. За да се постигне безчеткова работа, както е описано в и за да се избегне 
загуба на заряд в секторите на дисковете, конфигурацията на електростатичния гене-
ратор е доста по-различна от тази на стандартна инфлуентна машина (т.е. тип 
Вомелсдорф).  

 

 
 

Фиг. 3: Конфигурация на електростатичния 
генератори 

Фиг. 4: Повърхност на диска  
с метални сектори 
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В нашето проучване 6 електродни позиции на всеки диск бяха свързани елек-
трически. Може да видите конфигурацията на фиг. 3. За да се запази зарядът на секто-
ра, бяха използвани 2 кондензатора от лайденови стъкленици (всеки с около 140pF). 
Изходните клеми с високо напрежение ВН1, ВН2 не са свързани към тези кондензато-
ри, тъй като тези точки започват да трептят с висока честота по време на работа. Из-
ходната мощност при клеми ВН1 и ВН2 не е постоянен ток, както е описано. В нашия 
случай единични случаи на разряд произвеждат напрежение с висока честота на треп-
тене при изходни клеми ВН1 и ВН2. Дисковете са изработени от стандартен едностра-
нен материал за печатни платки (1.5 мм FR4 изолация, 35μm мед). Дисковата повърх-
ност има 16 медни сектора с приблизително 10 мм минимално разстояние между тях, 
за да се избегне напрежение на пробив по повърхността до 30kV. Разстоянието между 
двата диска е около 5 мм. Размерите на диска са представени на фиг. 4. Всички раз-
стояния, включително големината на секторите и разстоянието между двата диска, 
оказват влияние върху честотата на трептене на трансформатора.  

 

  
Фиг. 5: Устройство на електродите при 

клеми ВН1 и ВН2 
Фиг. 6: Устройство на електродите  

в страничен профил 
 

                                                
Всички електроди (фиг. 5) са изградени от месингови метални пластини (30 мм 

х 12 мм) с връхчета по вътрешната повърхност, за да се намали напрежението на раз-
ряда (пробива по повърхността). Те са монтирани с около 1 мм разстояние до повърх-
ността на диска. Разстоянието до дисковата повърхност може да се регулира с помощ-
та на винт (фиг. 6). Благодарение на безчетковия принцип на работа, лайденовите 
стъкленици и секторите на дисковете трябва да бъдат първоначално заредени, преди 
електростатичният генератор да бъде задействан. Минималното зарядно напрежение в 
нашата конфигурация беше +10kV еднополюсно напрежение в една лайденова стък-
леница. След първоначално зареждане електростатичният генератор работи като про-
духван от други инфлуентни машини. Напрежението на пробив по повърхността от 
дисковите сектори към месинговите електроди действа като четки, които обикновено 
се използват в стандартните инфлуентни машини (т.е. тип Уимшърст). Тази конфигу-
рация на електростатичния генератор се нуждае от механична мощност за пораждане-
то на заряд чрез инфлуентност. Поради тази причина се прилага конвенционална 
електродинамика и се предполага работоспособност под 100%. 

 
4. Трансформатор за високо напрежение – Трансформацията на електроста-

тичната разрядна мощност с високо напрежение и до днес е една от тайните на елек-
троинженерството. Проблемът, който трябва да се преодолее, се състои в това, че 
мощността на електростатичния разряд (ЕСР) се осигурява от източник на ток с из-
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ключително висок входен импеданс с напрежение в kV-MV. Времевият обхват на ЕСР 
е в ns–μs. От друга страна, това трябва да се съгласува с товар с нисък импеданс, кой-
то трябва непрекъснато да се подтиква от ниско напрежение и силен ток. Фиг. 2 пред-
ставя схема на връзките между трансформатора на ВН и входните портове с висок и 
нисък импеданс. 

 
4.1. Трансформатор за предавателна линия – Предавателната линия действа 

като резонатор. Предавателна линия с дължина λ/4 трансформира отворената верига в 
късо съединение. Първата стъпка към съгласуването на импеданса е да се съедини 
страната с висок импеданс (отворена верига) и страната с нисък импеданс (късо 
съединение) чрез предавателна линия λ/ 4. Това устройство обаче може да работи са-
мо със синусоидални сигнали. На фиг. 7 е представена конструкцията на такава транс-
формация на импеданс. Характерният импеданс на предавателната линия е 50Ω. Зах-
ранва се с входен импеданс от 100Ω. Времезакъснението (td=3.125ns) описва електри-
ческата дължина на линията. При изходния порт с нисък импеданс има свързан съпро-
тивителен товар от 1Ω. Маркерът измерва величината на напрежението в децибели 
(dB) в изходна точка 1. Предаването на мощност на такъв трансформатор може да ви-
дите на фиг. 8. Показаните пикове в дискретни честоти са резонантни честоти, където 
трансформаторът е в състояние да предава мощност от входния порт с висок импе-
данс към изходния порт с нисък импеданс. 

 

 

Фиг. 7: Трансформатор  
за предавателна линия 

Фиг. 8: Предаване на мощност от трансформатор  
на предавателна линия 

                          
4.2. Входна верига за формиране на импулси – Втората стъпка е трансформи-

ране на ЕСР събития в синусоидални сигнали за захранване на трансформатора на 
предавателната линия. Веригата за формиране на импулси е конструирана като сериен 
резонантен кръг (C1/L1), настроен на първата резонантна честота (~80MHz) от 
трансформатора на предавателната линия (фиг. 9). Тя се възбужда от въздушен разря-
ден ток. Разрядният ток тук е симулиран от импулсен източник на напрежение (VI). 
На фиг. 10 е представено поведението на напрежението и тока на веригата за форми-
ране на импулси. Напрежението и токът показват затихващи трептения поради загуби 
по веригата. Може да бъдат достигнати пикови напрежения от до 10kV и пикови то-
кове от до 30А. Тези екстремни стойности трябва да се вземат предвид при механич-
ното конструиране на трансформатора. Подобни устройства са били конструирани от 
Маркони, известен като „искров предавател” в ранния период на радиопредаване за 
радио генериране на заредени частици.  
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Фиг. 9: Сериен Резонантен кръг, 

използван за формиране  
на ECP импулси 

Фиг. 10: Напрежение и ток  
във веригата за формиране 

 на импулси 
 
4.3 Двутактен режим на работа – Доколкото наличните снимки на системата 

за генериране на енергия „Thestatika” показват симетрична конструкция, предполага 
се, че трансформаторът на предавателната линия се състои от две идентични части, 
задвижвани от инвертирани входни сигнали. Схемата на пълния двутактен трансфор-
матор е представена на фиг. 11. Веригата се възбужда от два инвертирани ЕСР импул-
са от разряда на кондензатори С1 и С2. Комутаторните елементи са искровите меж-
динни G1 и G2. Предавателните линии Т1 и Т2 са свързани чрез веригите за формира-
не на импулси с цел задвижване на товара от двете страни на противоположните 
напрежения. Предавателната линия ТЗ се използва, за да осигури късо съединение на 
резонантна честота между двата края на веригите за формиране на импулси. Всички 
дължини на предавателните линии (Т1-ТЗ), вкл. резонантните честоти на веригите за 
формиране на импулси (C1/L1, C2/L2), са настроени на същата честота (≈80MHz). 
Обаче цялото устройство е прекалено сложно, за да бъде симулирано от стандартен 
верижен симулатор (т.е. PSPICE). Освен това има някои конструкционни детайла, 
които не може да се симулират. Механичната конструкция на това устройство ще раз-
гледаме подробно в следващата глава. 

 

 

Фиг. 11: Схема на пълен двуконтактен 
трансформатор 

Фиг.12. Конструкция на предавателната 
система за виско напрежение 
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4.4. Механична конструкция – Конструкцията на трансформатора на високо 
напрежение, създадена от авторите, е представена на фиг. 12. На фона се вижда елек-
тростатична машина. Тя се използва, за да възбуди трансформатора. Електростатич-
ната машина може да произведе противоположни напрежения от около 10-20kV в 
своите клеми (CHV1, CHV2). Клемите са машинно обработени като искрови междин-
ни (G1, G2) с разстояние между тях от 1mm. По този начин те комутират при напре-
жение на клемите >5kV. Клеми ВН1, ВН2 са свързани към кабел RG-58 (ТЗ) с дължи-
на 1.20m. Има връзки и съответно между ВН1 – L1 и ВН2 – L2. L1 и L2 са конструи-
рани като въздушни бобини. L1, L2: 

7 намотки от лакирани медни проводници 
диаметър на проводника: 1.5 mm  
дължина на бобината: 20mm  
диаметър на бобината: 18mm 
Бобините са свързани към два месингови пръта (S1, S2), формиращи вътрешни-

те електроди от два цилиндрични въздухоизолирани кондензатора с високо напреже-
ние (C1, С2). Външните електроди са изградени от първия слой винтови предавателни 
линии (T1, Т2). С2, С2: 

височина на фолиото и пръта: 100mm 
диаметър на вътрешния електрод: 4mm 
диаметър на външния електрод: 28mm 
 

Външните слоеве на предавателните линии (T1, Т2), формиращи края на външ-
ните проводници на предавателните линии, са свързани към обща основа (фиг. 13). 
Предпоследният слой е свързан към една клема от съпротивлението на товара. Като 
товар е използвана крушка на автомобилен фар (12V / 21W). Всички електрически 
връзки са направени от PVC-изолирана меден проводник (диаметър 2mm). 

 

Фиг. 13: Конфигурация 
 на симетричен товар 

Фиг. 14: Конструкция на винтова преда 
вателна линия за високо напрежение  

 
4.5. Винтова предавателна линия – Конструкцията на една част от винтовата 

предавателна линия на високо напрежение е представена на фиг. 14. Пунктираната 
линия обозначава електрическата дължина на предавателната линия. Кръгът в центъ-
ра показва позицията на пръта (S1, S2). Перфорирано алуминиево фолио е увито око-
ло голям прът като проводник с дебелина 0.8mm и широчина 100mm. Изолацията 
между тях е обикновен въздух. Между два съседни пласта се запазва разстояние от 
около 10mm чрез навиване на фолиото заедно с втори пласт от пенопластмаса, която 
се използва от строителните компании. Електрическата дължина на предавателната 
линия е около 910mm и с резонантна честота от около 80MHz. Тя действа като преда-
вателна линия от паралелна пластина с характерен импеданс от около 16Ω. Предава-
телната линия и входния кондензатор, формиран от пръта и вътрешния слой на алу-
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миниевото фолио, могат да удържат на напрежение от до 15kV без частични разряди. 
По наше мнение този принцип на конструиране е уникален, той съчетава ниска стой-
ност, ниска маса и обем, способности за високо напрежение с изключително ниски 
загуби на резонантна честота по въздушната предавателна линия. 

 
5. Резултати от измерването – Много е трудно да се извършат измервания с 

цел оценяване на работата на трансформатор.  
 

 
Фиг. 15: Измерване 

 на резонантна честота 
 

Фиг. 16: Настроена  
резонантна честота 

 
Входният път (ВН1, ВН2) е изключително чувствителен на входните импе-

данси и паразитния капацитет, добавени по време на измерванията от 50Ω линии, де-
тектори за висок импеданс и др., които разстройват резонантната верига. Освен това, 
пътят с високо напрежение се нуждае от специални детектори за високо напрежение с 
достатъчен честотен обхват, за да измерят възбуждането в обхвата на времевата об-
ласт. Поради това са извършени само две измервания. Най-подходящата точка за из-
мервания е съпротивлението на товар при нисък импеданс. Стойността му няма да се 
промени съществено чрез паралелно свързване на 50Ω линия. На фиг. 15 е представен 
начинът на измерване. Измерена е пълната система за генериране на енергия (т.е. 
електростатичният генератор, трансформаторът и съпротивлението на товара). Пред-
приети са няколко стъпки за настройване на системата на една резонантна честота, за 
да бъде предавана мощността само на тази честота. Резултатите са представени на 
фиг. 16. Настроената резонантна честота (≈53MHz, пикът е маркиран на фиг. 16) е из-
градена от резонанса на винтовата предавателна линия T1, Т2 (S11=0. макс. при ре-
зонанс) и резонанса на двете входни вериги (C1/L1, C2/L2), вкл. предавателна линия 
ТЗ (S11→-∞ - макс. при резонанс). Резонантната честота намалява от 80MHz на 
53MHz, поради елек-
трическо удължаване 
на предавателната ли-
ния (T1, Т2) от вериги-
те за формиране на им-
пулси (L1/C1, L2/C2).  

На фиг. 17 е 
представено измерено-
то изходно напреже-
ние при товара с висо-
ко напрежение, възбу-
дено от електростатич-
ния генератор (2 дис-

 
Фиг. 17: Измерено изходно напрежение при товара 
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ка, които се въртят в противоположни посоки, 200mm диаметър на дисковете, 16 сек-
тора на диска, около 10 оборота в секунда, изходно напрежение – постоянен ток с 
напрежение около 30kV). Ясно се вижда, че системата трепти на настроената резо-
нантна честота. Трептенето е затихващо, поради разсейване на мощността при товара. 
Повтаряемостта на тези пакети на трептене се определя от повтаряемостта на разряд-
ния импулс с високо напрежение, която в този случай варира между 100-400Hz. Сред-
ното разсейване на мощност при товара е приблизително 10mW. Предвид загубите в 
искровата междина и трансформатора, тази стойност отговаря на теоретичните съоб-
ражения, които предвиждат изходна мощност на електростатичния генератор от около 
80mW.   

                              
6. Извод – Представеният тук трансформатор следва закона за съхранение на 

енергия. Не успяхме да установим „ефект на свръхединица”,. какъвто се предполага 
при системата за генериране на енергия „Thestatika”. Уредът „Thestatika” може да из-
ползва различни методи за оползотворяване на енергия, в сравнение с тук разгледано-
то устройство. Но конструкцията и работните принципи на разгледания тук уред са 
доста уникални. Конструирането му е евтино и лесно. Стабилността на трансформато-
ра на високо напрежение към момента е достатъчно добро за извършване на лабора-
торни измервания. Тя трябва да се повиши за употреба при устройства за превръщане 
на енергия или сензорни устройства. Тук представеният труд би трябвало да помогне 
за разработване на нови системи за генериране на енергия, които да отговарят на бъ-
дещите изисквания. Работата в бъдеще трябва да допринесе за увеличаване на работо-
способността и стабилността на пълната система за генериране на енергия. Неизвест-
ният източник на входяща мощност и специалната безчеткова конструкция на елек-
тростатичния генератор са други важни части, които трябва да се проучат в бъдеще. 
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Т р е т а  н а г р а д а  

 
ASPECTS IN THE LEGAL REGULATIONS IN THE POWERS OF 
BNB IN THE CONDUCT OF MONETARY AND CREDIT POLICY 

 

Lyudmil Georgiev Ivanov 
 

Резюме: С развитието на парично стоковите отношения се появява необходимост-
та от установяване на законова рамка за тяхното регулиране и контролиране от 
страна на държавата, като за целта се създава специална институция – Централ-
ната банка, чиято основна цел е осигуряване на икономически просперитет в стра-
ната чрез законоустановените пазарни механизми. Най-голямото предизвикател-
ство пред горепосочената институция е поддържане на стимулиращи темпове на 
инфлацията и преодоляване на циклични колебания в покупателната сила на наци-
оналната валута. В настоящия доклад ще бъдат разгледани част от правомощията, 
с които разполага БНБ в борбата с инфлацията, както и техните последици. 
 

Ключови думи: инфлация, централна банка, БНБ 
 
Abstract: The evolution of the monetary and stock exchange shows the need of creating a 
legal frame for their regulation and control by the government, therefore was created a 
special institution - The Central bank, which main goal is to provide the economical 
prosperity in the country with the legally regulated market mechanisms. The main challenge 
standing in front of this institution is to keep the stimulating temps of inflation and parrying 
the cyclical fluctuations in the purchasing power of the national currency. In the following 
text will be analyzed part of the powers of BNB in the field of controlling the inflation and 
their consequences. 
 

Key words: inflation, central bank, BNB 

 
I. Въведение 
Възникването и развитието на централните банки (ЦБ) е продиктувано от мно-

жество фактори, от които най-силно влияние оказват развитието на парично стокови-
те отношения, концентрацията и централизацията на капитала, необходимостта от ре-
гулиране на парично-кредитните операции на едно по-високо ниво, създавайки зако-
нови предпоставки за контрол над последните, както и обособяването на национални-
те парични системи. Първоначално централните банки възникват като търговски бан-
ки (ТБ). С течение на времето ЦБ се превръщат в банки на държавите. Така им се от-
дава едно специфично място във финансовата система, а именно – чрез упражняване 
на техните правомощия, ЦБ се превръщат в своеобразен проводник на паричната и 
кредитната политика на съответната страна. Счита се, че ефективното упражняване на 
правомощията на централните банки е една от основните предпоставки за ефективно-
то функциониране на пазарната икономика. 
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II. Исторически бележки 
В свързаното с централната банка на България законодателство най-условно 

могат да се обособят три периода, всеки от които е обусловен от историческата епоха 
и обществен строй, в който се намира страната. За начало на първия период, както и 
на банковото дело у нас, се възприема датата 25-ти януари 1879 г., когато е утвърден 
Уставът на Българската народна банка (БНБ). Характерно за този етап е, че се утвърж-
дават едни от най-важните функции на централната банка в България. До 1926 г. горе-
посочената институция притежава правото да обслужва частноправни субекти в ка-
чеството си на търговска банка, но след приемането на нов Закон за БНБ (ЗБНБ)  се 
възприема двузвенната банкова система, респективно отнема се правото на централ-
ната банка да отпуска кредити и да приема депозити на частни лица, което преминава 
в патримониума на търговските банки (ТБ). Следващият етап от развитието на БНБ 
настъпва с промяната в политическия режим в страната, като с приемането на нов 
ЗБНБ през 1947 г. се създава силно подчинена на управляващата партия еднозвенна 
банкова система по съветски модел. В този период се наблюдават процеси като пре-
махване на ТБ и придаване на типични техни функции на ЦБ, както и регламентиране 
на държавния монопол върху банковото дело в страната. За начало на третия период 
от развитието на БНБ се възприема датата 25 юни 1991 г., когато е приет и влиза в си-
ла нов ЗБНБ, по силата на който на ЦБ в България се придава типичния за двузвенни-
те банкови системи облик, премахвайки придадените й в предния период функции на 
ТБ и зависимостта на банката от правителствата. 

 
III. Изложение 
Предмет на анализ в настоящия доклад е последният период от развитието на 

БНБ, като целта е да се отделят предимствата и недостатъците на предвидените в два-
та закона правомощия на централната банка на България. С приемането на ЗБНБ на 25 
юни 1991 г. се слага начало на третия период от развитието на БНБ. По силата на но-
вия закон и последвалия през 1992 г. Закон за банките и кредитното дело се възстано-
вяват нормативно пълноценното и пълноправно съществуване и функциониране на 
търговското банкерство и на централното банково дело като отделни сфери на банко-
вата система. Характерно в действащото тогава законодателство е даването на пълен 
инструментариум в сферата на монетарната политика на БНБ, като част от тях пред-
ставляват високорискови правомощия, като например така наречените в икономичес-
ката теория „операции на открития пазар”, „сконтови операции”.  

По своята правна същност операциите на открития пазар представляват законо-
установено правомощие на централната банка да сключва сделки с държавни облига-
ции, респективно да финансира правителствата. Трябва да се отбележи, че по силата 
на ЗБНБ от 1991 г., ЦБ на България има правото да купува, да продава, но и да сключ-
ва догорови за продажба с уговорка за обратно изкупуване, наричани още в икономи-
ческата теория „репо сделки”. Целта на упражняването на съответното правомощие е 
оказване на влияние на цените на съответните държавни ценни книжа, което от своя 
страна води до промяна в равнището на лихвените проценти и в количеството на ре-
зервните активи, които са на разположение на банковата система. Тук трябва да се от-
бележи виждането на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно целите на този 
тип операции, а именно, че те служат за направляване на лихвените проценти, управ-
ление на ликвидността на паричния пазар и осигуряване на информация за състояние-
то на паричната политика. 

Основните предимства на този тип операции могат да се обособят в следните 
няколко насоки. На първо място сделките стават по инициатива на БНБ и тя има пъ-
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лен контрол върху тях. Това означава, че централната банка винаги може да закупи 
или продаде държавни облигации, като по този начин контролира тяхната цена, 
респективно лихвените проценти. Следващото предимство, пряка последица от пред-
ходното, е, че тези операции се характеризират с висока гъвкавост, поради възмож-
ността на БНБ да търгува с различни количества държавни ценни книжа. Друго 
предимство е, че операциите на открит пазар се извършват изключително бързо, като 
това от своя страна може да се разгледа в две насоки. От една страна, БНБ може лесно 
да коригира темпа на промяна на цените на държавните облигации, а също така се 
създава възможност за бърза промяна в паричната маса в обращение и паричните ре-
зерви. От друга страна обаче, този институт крие високи рискове. На първо място 
трябва да се отчете изключителната прецизност, с която трябва да се борави с това 
правомощие. Също така трябва да се отбележи, че пазарните контрагенти не винаги 
реагират по планирания и очакван начин. Освен това, отчитайки голямата динамич-
ност на операциите на открит пазар, като най-съществени последици от упражняване-
то на това правомощие могат да обособят бързата промяна на цените на държавните 
ценни книжа, респективно лихвените проценти, което от своя страна води до риск от 
колебания в покупателната сила на националната валута, или казано с други думи – на 
темповете на инфлация.  

Другият основен инструмент на паричната политика, с който разполага БНБ 
според закона от 1991 г., е т. нар. „сконтова политика” или „сконтови операции”. 
Същността на сконтовата политика се изразява във въздействие върху сконтовите 
кредити и паричната база, основно чрез покупко-продажба на дългови ценни книжа 
между ТБ и ЦБ. Полиците, предлагани от търговските банки, представляват доказа-
телство за наличието на търговски кредит, като притежателят на ценната книга полу-
чава вземането по нея. Характерно за този институт е, че се използва за краткосрочно 
финансиране на ТБ от ЦБ, като последната може да приеме търговските полици като 
залог или да ги изкупи. За целта трябва да са налице няколко предпоставки комула-
тивно. На първо място не трябва да е настъпил падежът на съответното вземане. На 
следващо място трябва да са налице първокласни ценни книжа. Също така за ТБ тряб-
ва да има необходимост от ликвидност, респективно парични средства, като въпрос-
ната банка трябва да има изготвена подробна обосновка за необходимостта от финан-
сиране, както и план за възстановяване на ликвидността й. Най-общо действието на 
сконтовата политика може да се изрази в следния начин. От приетите за изкупуване 
или в залог ценни книжа се прави отбив (сконто), включващ лихвите, комисионните и 
разходите по разрешаването на кредита. В зависимост от величината на сконтото БНБ 
може да увеличава или ограничава търсенето на кредит от ТБ.  

Предимствата на сконтовата политика могат да се обособят в няколко аспекта. 
Първият е, че този институт предимно се използва за осъществяване на функцията на 
„кредитор от последна инстанция”. Промяната на сконтовия процент ориентира сто-
панските субекти за намеренията на централната банка: повишаването на сконтовия 
лихвен процент означава, че централната банка ще провежда рестриктивна политика 
и обратно – намаляването му е знак за стимулиране на стопанската активност чрез за-
силено парично предлагане. Тук обаче съществува опасност от погрешна интерпрета-
ция на т. нар. „сигнален ефект”, като понякога целите на използването на сконтови 
операции се използва не с цел промяна в лихвените проценти по потребителските кре-
дити, а ограничаване използването на сконтови кредити от страна на ТБ. От тук ясно 
проличава първия недостатък на използването на този институт, а именно, че пазарът 
не винаги тълкува правилно действията на ЦБ. Друг главен недостатък на сконтовите 
операции е, че те не подлежат на пълен контрол от БНБ.  
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Целите на горните две функции, а и на централната банка като цяло, могат да 
се обособят в няколко направления. Най-общо БНБ цели, чрез провеждане на парич-
ната политика, да поддържа висока заетост, икономически растеж, стабилност на це-
ните на стоките и услугите, както и на националната парична единица и лихвените 
проценти. Тук трябва да се отбележи наблюдаваната хиперинфлация1 за периода де-
кември 1995 г. - юни 1997 г., достигаща рекордните 2227,4%2, в следствие от която се 
поставя въпроса как може най-ефективно да се противодейства на подобни икономи-
чески явления. На 10 юни 1997 г. е приет нов ЗБНБ, с който е реорганизирана парич-
ната система и от 1 юли същата година е въведен Паричен съвет (чл. 29 ЗБНБ). Забра-
няват се два от основните методи3 за осъществяване на парично-кредитната политика, 
а именно т.нар. „Операции на открит пазар” и „Сконтова политика’. С новоприетия 
ЗБНБ е фиксирана забраната на БНБ да кредитира правителствата в чл. 45 ЗБНБ, 
както и забраната за кредитиране на ТБ, уредена в чл. 33, ал 1 ЗБНБ, освен в случаите 
по чл. 33, ал 2 ЗБНБ на ликвиден риск, засягащ стабилността на банковата система на 
страната. В новия закон за БНБ ясно са очертани целите, които стоят пред съответната 
институция – поддържане на ценовата стабилност и стабилността на националната 
парична единица (чл. 2, ал. 1 от ЗБНБ) и подкрепяне на политика по устойчив и неин-
флационен растеж (чл. 2, ал. 3 от ЗБНБ).  

Най-съществена промяна в правното положение и правомощията на централна-
та банка на България в сферата на монетарната политика безспорно е въвеждането на 
Валутен борд4 с новия ЗБНБ от 1997 г. За да бъде разкрита същността на ВБ, следва 
да се разгледа теорията на Дейвид Рикардо, който пръв подкрепя правното урегулира-
не на държавна монетарна институция, която притежава монополно право за създава-
не и контрол над паричната маса в обращение, като последната е напълно гарантирана 
с една относително стабилна и пълно конвертируема чуждестранна валута, наричана 
още резервна валута, а страната, чиято валута се използва, се нарича резервна страна. 
В класическото виждане за ВБ в икономическата теория се обособяват три основни 
взаимосвързани принципа. Първият от тях е, че курсът на националната валута е фик-
сиран спрямо друга относително стабилна валута. На следващо място двете валути 
трябва да са напълно конвертируеми, като това се отнася не само за наличните пари в 
обращение, но и за тези, които са по резервни фондове на търговските банки в ЦБ. 
Третият основен принцип на ПС е пълното покритие на паричната база с резервната 
валута под формата на банкноти и монети. От тук може да се направи извода, че ВБ 
представлява един автоматичен защитен механизъм от дестабилизация на икономи-
ческата конюнктура в страната.  

Валутният борд, като една стабилизираща националната парична единица, 
респ. националната икономика, институция е въведен в над 70 страни по света, като 
първоначално е прилаган в британските колонии през 19 век, а по-късно и в други 
държави, като най-масово е бил използван през 70-те и 80-те години на 20 век. 

                                                            

1 Инфлацията представлява процес на относително дълготрайно повишаване на цените на сто-
ките и услугите, което намалява покупателната способност на националната парична единица. 
Хиперинфлация е налице когато инфлацията нараства с изключително високи темпове.  
2 Данните са взети от официалната страница на НСИ 
3 В икономическата теория за основни методи на парично-кредитната политика са възприети 
“Сконтова политика”, “Политика на открития пазар” и “Нормативно определяне на минимални-
те задължителни резерви”. 
4 В настоящата разработка термините Валутен борд (ВБ) и Паричен съвет (ПС) се използват 
като синоними 
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Паричен съвет е бил въвеждан в страни като Аржентина, Босна, Естония, Ирландия, 
Литва, Мексико, Сингапур, Украйна, Хонконг  и др. 

В България е възприета междинна форма на разпределяне на правомощията 
между ЦБ и ВБ, като последният е интегрирана част от ЦБ и функциите на ПС се из-
пълняват от Управление „Емисионно” на БНБ. Предимствата от възприетия в българ-
ското законодателство ПС могат да се очертаят в няколко направления. Най-напред е 
необходимо да се отчете разпоредбата на чл. 28, ал 1 от действащия към момента 
ЗБНБ, по силата на която общата сума на паричните задължения на БНБ, включваща 
всички банкноти и монети в обращение, както и салдата по сметки в БНБ5, е фиксира-
на спрямо левовия еквивалент на брутния международен валутен резерв6. От тук мо-
же да се направи извода, че паричната емисия в условията на ВБ е гарантирана с едно 
пълно покритие спрямо резервната валута, иначе казано ПС чрез валутния резерв се 
явява своеобразен регулатор на паричната маса в обращение. Извън случаите на ПС 
такова пълно покритие няма, респ. липсва горепосочения автоматичен механизъм за 
контрол над инфлацията. На следващо място може да се отбележи, че ЦБ по презумп-
ция прилагат плаващи валутни курсове, докато в условията на ВБ се използва  фикси-
ран обменен курс спрямо резервната валута. По силата на чл. 29, ал. 1 ЗБНБ курсът на 
българския лев е фиксиран към същия на германската марка7. С въвеждането на един-
ната европейска валута „евро” като официално законоустановено парично средство в 
Германия се получава задължителния курс на националната валута на България спря-
мо европейската, като след деноминацията, запазвайки курса 1:1 лев за германска 
марка, се формира и официалния курс към еврото, а именно 1.95583. Тук следва да се 
отбележи, че чл. 29, ал.1 от ЗБНБ е изменен във връзка с разпоредбата на чл. 4, т.4 от 
РЕГЛАМЕНТ (EО) № 1103/97, а именно процедурата по изчисляване на официалния 
валутен курс на лева към еврото, като средство за синхронизиране на националното 
законодателство с европейското с цел последвалото през 2007 г. присъединяване на 
България към Европейския съюз. Тук обаче се откроява и негативна страна на фикси-
рания курс, а именно, че в условията на ПС паричното предлагане в България е поста-
вено в положение на зависимост от динамиката на валутните резерви, респективно 
икономическата конюнктура в Германия, както и цикличното развитие на нейната 
икономика. Друго предимство на ВБ е, че последният се характеризира с висока на-
деждност и сигурност, поради забраната за промяна във фиксирания валутен курс и 
законоустановената невъзможност за нарушаване на пълното покритие по чл.28. Съ-
що така, в условията на ВБ се преодолява възможността за „създаване” на инфлация 
чрез парична емисия8, чрез уредената в чл. 28, ал. 1 необходимост от покритие на 
последната с резервна валута. Възможност, която не е изключена за страни, в които 
няма въведен ПС, понеже тяхната емисия не е покрита с резервна валута, респективно 
липсва ограничение в емисията на национална валута. По този начин се създава риск 
за повишаване на инфлацията, защото ЦБ, в опитите си да погасяват задължения или 
да набавят необходими средства чрез емитиране на пари, увеличавайки паричната 
маса в обращение, съдействат за намаляване на покупателната сила на националната 
валута, съответно равнището на инфлацията нараства.  
                                                            

5  Уредени в чл. 28, ал. 2 от ЗБНБ 
6  Сумата на брутния международен резерв се получава като сбор от пазарните стойности на 
активите по чл. 28, ал. 3 от ЗБНБ 
7 Първоначално в съотношение 1000:1, което с влизането в сила на Закон за деноминацията на 
българския лев  на 1 юли 1999 г. се променя на 1:1. 
8 увеличение на паричните средства по чл. 28, ал 2, т. 1 от ЗБНБ 
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С влизането в сила на ЗБНБ от 1997 г. се въвежда и значителна промяна по от-
ношение на изпълнение на функцията на БНБ като „Кредитор от последна инстан-
ция”. По своята същност тази функция представлява начин за финансиране на търгов-
ските банки, респективно контрол и подпомагане по отношение на тяхната ликвид-
ност. До влизането в сила на действащия към момента закон, БНБ е можела да осигу-
рява средства на ТБ в затруднение по няколко начина, най-важните от които са: от-
пускане на кредит; изкупуване на държавни ценни книжа, собственост на търговски 
банки; изкупуване на  удостоверяващи съответно вземане дългови ценни книжа, като 
по този начин осъществява сконтови операции. След влизането в сила на новия закон 
последните са забранени, като в патримониума с правомощия на БНБ по отношение 
кредитиране на ТБ остава единствено отпускането на краткосрочен целеви кредит 
(уреден в чл. 20, ал. 2 от ЗБНБ) при условията на Наредба №6 на БНБ за кредитиране 
на банки в левове срещу обезпечение9. Характерно за това правомощие на ЦБ е, че 
трябва да са налице пет предпоставки комулативно. На първо място трябва да е нали-
це превишаване на сумата на средствата по депозита на управление „Банково” при 
управление „Емисионно”. На следващо място трябва да има възникнал ликвиден риск, 
който е детайлно уреден в чл. 4 и чл. 5 от Наредба №6. Също така кредитоискателя 
трябва да е платежоспособна ТБ, изпитваща неотложна необходимост от ликвидност, 
която да не може да бъде осигурена по друг начин. Четвъртото условие е вземането да 
бъде обезпечено със залог на високо ликвидни активи (изчерпателно уредени в чл. 6, 
ал. 1 от Наредба №6), като общата сума на предоставените в залог активи, оценени по 
пазарна стойност, трябва да покрива поне 125% от размера на искания и разрешен 
кредит. На последно място искания кредит трябва да е със срок за погасяване не по-
дълъг от три месеца. Характерно за новата уредба на функцията на кредитор от 
последна инстанция е, че по силата на действащия към момента ЗБНБ на банката е за-
бранено да купува ценни книжа, но може да продава такива. Както вече бе споменато, 
БНБ отпуска кредити срещу обезпечение, като част от активите, които могат да бъдат 
приети в залог са ценни книжа, емитирани от български или чуждестранни правител-
ства. Една от възможностите е при не погасяване на отпуснатия от БНБ кредит в срок, 
тя да удовлетвори своето вземане от ТБ, като продаде ценните книги, които са й пре-
доставени в залог по силата на чл. 35 от ЗБНБ . Другата възможност е при промяна в 
пазарните цени на съответните активи, следвайки разпоредбата на чл. 6, ал. 4 от 
Наредба №6 БНБ, да направи кредита предсрочно изискуем и да пристъпи към съби-
рането му, респективно да продаде обезпечението без съдебна намеса. 

 
IV. Заключение 
Въпреки значителното намаляване на отредените й правомощия, Централната 

банка на България в условията на валутен борд следва да се разбира не само като про-
водник на монетарната политика, а и като своеобразен стабилизатор на националната 
паричната единица. Стремежът към икономическо развитие, като един макроиконо-
мически проблем, поражда необходимостта от правното му регулиране, в резултат на 
което нормативното си битие придобиват редица пазарни механизми, чиято цел е за-
пазване на стабилността на националната валута, респективно създаване на предпос-
тавки за стопански просперитет в страната. 

 
 

                                                            

9 По-нататък наричана Наредба №6 
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Abstact: The aim of my work is to answer the following questions: Will the parties manage 
to acquire the desired results? Who will be the ones to enjoy the biggest acceptance before 
the Euro elections? Will the Bulgarians vote in these Euro elections? Does our society see 
the point of these elections, or does it see the point of being a member in the EU at all? 
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На 25-ти май, 2014 г. предстоят избори във всички държави членки на Евро-

пейския съюз. Те ще определят състава на новия Европейски парламент. Този състав 
ще „кове” европейските норми и ще насочва държавите от Съюза в посоката, която 
мнозинството ще задава. Изборите ще бъдат, може би, най-важните за десните и леви-
те в Европа. Победителят в тези избори ще се надява да посочи членовете на след-
ващата Европейска комисия. Не е тайна, че Европейската народна партия (ЕНП) и 
Партията на европейските социалисти (ПЕС) вече са се впуснали в яростна битка за 
спечелване на повече процент. За да постигнат по-високи резултати в България поли-
тическите мастодонти ще извадят най-големите си козове.  

 
Целта на моята разработка е да де отговор на въпросите: Ще успеят партиите 

ли да завоюват така желаните резултати? Кои личности се радват на най-голямо 
одобрение преди Евро вота? Къде се намират партиите, според общественото 
мнение в социалните мрежи? Българите ще отидат ли да гласуват на тези Евро 
избори? Дали обществото ни вижда смисъл в тези избори? А и изобщо вижда ли 
смисъл в членството ни в ЕС?  

 
Основните методи за събиране на информация по темата са:  
Наблюдението, като метод за събиране на социална информация. 
Оценъчен въпросник, чиято цел е да проучи мнението на респондентите от-

носно нагласите им преди изборите за Европейски парламент. Общият брой въпроси в 
анкетата е девет. Осем от тях са свързани с оценка на даден политик, партия/ коалиия 
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или институция. В анкетата са участвали 100 студента, които притежават профил в 
социалната мрежа „Фейсбук”. Петдесет и четири жени и четиридесет и шест мъже. 
Проучването е проведено в периода от 26 февруари до 6 март, 2014 г. 

 

 
 

 

Диаграма 1: Избирателна активност по време на Европейските избори през 2009 г. 
 
Анализ на събраните данни от наблюдението и от оценъчния въпросник . 
Обект на наблюдение са новинарски телевизионни емисии на БТВ и ТВ7, 

фейсбук страниците на политическите партии БСП, ГЕРБ, Реформаторски блок и 
България без цензура. 

Предмет на наблюдение са присъствието на политиците и институциите в тра-
диционните и социалните медии от началото на тази година (2014 г.), както и нагла-
сите преди изборите. 

Наближават Европейските избори. И въпреки, че всички партии вече са започ-
нали своята трескава подготовка, ние трябва да си зададем въпроса: Ще има ли инте-
рес? Дали мачът ще се играе на празен стадион? Защо публиката не иска да гледа 
своите любимци?  

През 2009 година, когато са последните избори за Европейски парламент, изби-
рателната активност в България е била 37.5%. А числата показват, че 14% повече са 
отишли до урните през миналата година, за да се включат в националните избори. 
Тези 14% не са никак малка разлика. Ако по време на тези избори тези 14% бъдат раз-
пределени между партиите, то със сигурност пластовете ще бъдат разместени. 

За да определим дали тези 14% ще се включат в изборите за Европейски пар-
ламент, трябва да разберем какви са нагласите на обществото, дали има повишен ин-
терес към предизборната кампания, дали ще може да се правят сравнение между мест-
ните и европейските избори. Анкетата, която беше попълнена от 100 респонденти, 
зададе осем въпроса, даващи повече яснота около пристрастията/ оценката на хората 
към/ за политическата обстановка. 

Първо, ще сравним отношението на българите в социалната мрежа към 
Българския и Европейския парламенти. Оценката за нашето Народно събрание е доста 
красноречива. За 83% от респондентите оценката към НС е „Отрицателна”. С „Нито 
положителна, нито отрицателна” отговарят 13% от анкетираните. И само за 4% оцен-
ката към Народното събрание, ръководено от Михаил Миков, е „Положителна”. В от-
ношението си към Европейския парламент онлайн обществото ни е по-разтроено. 
Почти половината анкетирани посочват отговор „Нито положителна, нито отрицател-
на” – 49%. „Положителна” оценка дават 31%, а „Отрицателна” – 20%. 
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Преценката на участниците в 
проучването показа нагласите към 
Правителството на България и Евро-
пейската комисия. Резултатите от 
въпросите за законодателните и из-
пълнителните власти не се различа-
ваха много. 80,8% са недоволни от ка-
бинета „Орешарски”. Министерски 
съвет (МС) е подкрепен от 7,07% от 
респондетите. За 12,1% оценката е 

„Нито положителна, нито отрицателна”. 38,4% оценяват Европейската комисия поло-
жително. Отрицателните оценки са 16,2%, а хората, които смятат, че работата на ЕК е 
„нито положителна, нито отрицателна” са 45,4%. 

Последните два въпроса са „Какво мислите за членството на България в ЕС” и 
„Важни ли са за вас Европейските избори”. Защо тези въпроси са важни? Важни са, 
защото те са основополагащи за мотивацията на избирателите в деня на вота. От 2008 г. 
до 2014 г. положителното отношение към членството на страната ни винаги е било 
водещо сред обществото. Социологическите проучвания показват следните резултати 
за одобрението към присъединяването ни към ЕС:  

• 2008 г. – 54%  
• 2009 г. – 55%  
• 2010 г. – 48%  
• 2013 г. – 55%  
В моето проучване резултатите дори дават по-висок процент одобрение за 

членството ни в съюза. 62,2% от респондентите смятат, че участието ни в ЕС им се е 
отразило позитивно. „Не ми се отрази нито позитивно, нито негативно”, заявяват 
22,5% от респондентите. Негативно настроени са 15,3%.  

90% от българите определят като основен принос на членството в ЕС възмож-
ността за свободно пътуване в Чужбина. По-добрите възможности за работа в страни 
членки на Съюза е вторият водещ мотив (81%) на обществото да е настроено положи-
телно. На базата на тези резултати попитахме дали Европейските избори са важни за 
българските избиратели. Най-много хора посочват отговор „По-скоро, да” – 48%. На 
второ място е „Да, много са важни” с 29%. Песимистичните „По-скоро, не” и „Не, 
изобщо не са важни” събират съответно 9% и 8%. Само 6% от анкетираните не могат 
да преценят дали изборите са 
важни. 

За основният български 
представител на ЕНП в България – 
ГЕРБ, в изборите ще бъдат хвър-
лени всички сили. Не само, защо-
то евро партньорите на партията 
на Бойко Борисов очакват това, 
но и защото евро изборите ще са 
малък референдум за настрое-
нията в обществото. Възмож-
ността ГЕРБ да спечели 10-та по-
редна победа срещу БСП няма да 
бъде пропиляна с лека ръка. За-
това бившите управляващи ще 
трябва да заложат на силна кан-

 
Диаграма 2: Личностите с най-голям вот 
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дидатура. Добре познат в Европа политик, сериозен авторите пред властите в 
Брюксел, солидно СV, висок положителен рейтинг, отлична разпознаваемост сред на-
селението – това ще са основните черти, които ще трябва да притежава кандидатът на 
ГЕРБ. Не е и случайна появата в публичното пространство на имена като Томислав 
Дончев, бивш министър, пряко отговарящ за евро фондовете, Лиляна Павлова, бивш 
министър, наследник на Росен Плевнелиев в министерството на регионалното 
развитие („кокошката със златни яйца” на кабинета Борисов, донесла му основните 
позитиви по време на мандата), Ивелина Василева, бивш зам.-министър на екологията 
и зам.-кмет на Община Бургас по екологията и евроинтеграцията.  

Като добавим към тези имена и списъка на настоящите евродепутати на ГЕРБ, 
все хора, които са натрупали опит и контакти в Брюксел, ще получим евро листата на 
ГЕРБ. Освен това Борисов и компания ще „жонглират” и с „подкрепата” на политици 
като Ангела Меркел, Жан-Клод Юнкер и други. 

Българската социалистическа партия има много важна задача – да спечели из-
борите. Не само, защото е управляваща, но и нейния лидер – Сергей Станишев – е во-
дач на Европейските социалисти. Процесите в лявото политическо пространство не са 
никак розови. Това се дължи на напускането на знакови фигури, като Румен Петков, 
Ивайло Калфин и най-вече на Георги Първанов. Калфин, който беше водач на групата 
на социалистите в Европарламента ще води листата на новата левица – АБВ. Ударът 
по БСП е доста голям, защото от нея си тръгват бивш президент, бивш министър на 
вътрешните работи и бивш министър на външните работи. В една от най-важните 
кампании за Станишев той ще води битка на два фронта – вътрешен и външен. Мно-
гократните опити на ръководството на БСП да се справи с „вълка в кошарата” се ока-
заха неуспешни. Назрява разцепление, което безспорно разконцентрира социалистите 
от основната им задача – да се противопоставят на идеологическия си враг. Външният 
фронт също не е лек. Срещу себе си БСП има всички останали политически сили, без 
коалиционните си партньори ДПС и Атака. Това е нещо нормално поради простия 
факт, че кормилото на Държавата е в техните ръце. За да сплоти редиците си столет-
ницата ще трябва да покаже най-доброто. Но не просто най-доброто на хартия, но и 
на практика. Нищо друго не би сплотило електората на БСП от това – Сергей Стани-
шев да води листата за Европарламента. С всеки изминал ден тази опция става все по-
възможна. Така председателят на БСП ще получи преимущество във вътрешният 
сблъсък „Станишев – Първанов”. Причината – ще участва директно в събитията, до-
като бившият президент ще бъде просто говорител на друг кандидат (Ивайло 
Калфин). Освен Станишев на опашката за Европарламента ще бъде и най-атрак-
тивният евродепутат на левицата – Илияна Йотова. Сред спряганите имена за листата 
е и ветеранът Георги Пирински, които със своя авторитет да привлече по-възрастната 
част от електората на БСП. 

За да не бъда голословен подложих 16 имена на български политици, които или 
са заявили, че ще водят листи, или са сред най-спряганите за водачи на листи, на 
оценка в анкетата си. Това са Томислав Дончев и Лиляна Павлова от ГЕРБ, Сергей 
Станишев и Илияна Йотова от БСП, Меглена Кунева и Светослав Малинов от Рефор-
маторския блок, Антония Първанова от НДСВ, Надежда Нейнски от „Синьо един-
ство”, Николай Бареков от коалицията на „България без цензура” с ВМРО и ЗНС, 
Ивайло Калфин (АБВ), хиподилът Светльо Витков („Глас народен”), златното момиче 
на (Обединена) България – Илияна Раева, евродепутатът Слави Бинев от НФСБ, 
атакиста Десислав Чуколов, както и евродепутатите на ДПС Метин Казак и Фелиз 
Хюсменова. 

И така на въпросът „Коя личност, според Вас, е най-приемлива за водач на 
Евро листа?”, най-много отговори бяха получени за „друг” – 31%. Този вот може да се 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 73

тълкува по два начина, най-малко. Единият – никоя от изброените фигури не е доста-
тъчно авторитетна, харизматична и приемлива, а другият – „Искаме нови лица в поли-
тиката”. Това е стар рефрен, който периодично се появява в политическата компози-
ция. След този отговор идва и подредбата на политиците, които можеха да бъдат из-
бирани от респондентите. Онлайн класацията е оглавена от Меглена Кунева с 12%, 
следвана от Томислав Дончев, които събира 10%, настоящият евродепутат Светослав 
Малинов – 9% и лидерът на европейските социалисти Сергей Станишев – 8%. След 
„Топ 4” се нареждат Надежда Нейнски (7,5%), Лиляна Павлова (7%), Илияна Раева 
(3%), Николай Бареков (2,5%), по 2% завоюват Антония Първанова, Ивайло Калфин, 
Илияна Йотова и Светльо Витков, а националистите Слави Бинев и Десислав Чуколов 
имат по 1%. Евродепутатите от ДПС Метин Казак и Фелиз Хюсменова не са получили 
нито един глас в анкетата.    

Последният въпрос от онлайн допитването беше: „Ако изборите бяха днес, коя 
политическа партия/ коалиция бихте подкрепили?”. Най-много хора са подкрепили 
ГЕРБ (25,2%). Партията на Борисов влиза в битката като победител от предишния 
Евро вот. През 2009 г. ГЕРБ успя да спечели изборите с 24,4%. На второ място 24% 
посочват Реформаторския блок. Новата коалиция ще претендира за дясно-центриския 
вот. БСП самостоятелно печели 19% от симпатиите на респондентите. Това отново е 
близък резултат от предходните Евро избори, когато Коалиция за България (в която 
БСП е основен фактор) печели 18,5%. След трите най-големи резултата идват и 
14,4%, които посочват „друга партия”. Водената от Николай Бареков „България без 
цензура” получава 4% одобрение. Коалиционните партньори на Бареков – ВМРО, 
„Движение Гергьовден” и ЗНС имат опит в явяването на евро избори заедно. През 
2009 г. събират близо 58,000 гласа (2,25%). С по 3% в класацията влизат двете нови 
партии „Глас народен” на Светльо Витков и АБВ на президента Георги Първанов. 
Партията на евродепутата Антония Първанова получава 2%, а коалицията на Илияна 
Раева – КОД – 1%. Техният резултат може да бъде разглеждан и заедно, защото от 9 
март, 2014 г. те се обединиха в обща платформа за явяване на изборите. Останалите 
партии, които събират под 2% са: „Синьо единство” на Надежда Нейнски (1,7%), 
Зелените (1,5%) и НФСБ (1,2%). Нито един от респондентите не посочва партиите 
Атака, ДПС, РЗС и Лидер, които също фигурират, като възможни отговори.  

 

25,2%
24,0%

19,0%
14,4%

4,0%
3,0%
3,0%

2,0%
1,7%
1,5%
1,2%
1,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

КОД
НФСБ
Зелените
Синьо Единство
НДСВ
АБВ
Глас народен
България без цензура/ВМРО
друга партия
БСП
Реформаторски блок
ГЕРБ

 
Диаграма 3: Резултат гласуването на респондентите за партия/ коалиция, 

 която биха подкрепили ако изборите бяха днес (м. март, 2014) 
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Какви изводи можем да си направим от всичко казано дотук? „Изборите” в 
Интернет никога не са били най-реалните. За пример може да използваме изборите за 
Президент на България от 2011 г. Тогава безспорният интернет президент беше 
Светльо Витков. Абсолютен дебютант на политическата сцена разби и най-смелите 
очаквания на социолозите. В най-голямата виртуална анкета Витков спечели 45% от 
гласовете на хората. Беше и първенец във Фейсбук – над 18,000 лайка. Изборният ден, 
обаче показа друга картина, която бе доста по-различна от виртуалната. В такъв 
случай може ли да се доверим на резултатите от анкетата в социалните мрежи? През 
2010 г. вицепрезидентът на Фейсбук Блейк Чендлий обяви пред „Капитал”, че над 
900,000 българи влизат всеки ден във социалната мрежа. Представяте ли си една от 
многото политическа реклама да достига директно до 900,000 човека? Дори и да е 
платена. Цените във Фейсбук не надвишават 100 долара на ден. В най-гледаната теле-
визия в България 20 секунди струват 20,000 лева, а аудиторията в прайм тайма е близо 
1 млн. зрители. Ефектът от агитацията в мрежата е многократно по-голям от този в те-
левизията. Всичко това задължи политическите сили през последните години да ин-
вестират в социалните мрежи. Те инвестират време, пари и човешки ресурси. 

Каква е политическата ситуация в България? От всички страни има възгласи за 
промяна. Тезите за нов кабинет, тезите за нови политики на настоящия кабинет и те-
зите за смяна на статуквото оглушават нормалния дебат за бъдещето на България и 
Европа. 

Интересът към предстоящите избори не е никак малък. Онези 37% от предход-
ните европейски избори ще бъдат само първото стъпало през тази кампания. Ако 
приемем, че тази кампания ще бъде пречупена през призмата на местните проблеми, 
то със сигурност 14% разлика между 2009 г. и 2013 г. ще бъдат основополагащи за 
изясняване на политическата картина. В тази безпощадна борба ще бъдат намесени 
много пари и много интереси. Кой ще има интерес от висока избирателна активност? 
Хората или политиците? Няма ясен отговор на този въпрос, но със сигурност високата 
избирателна активност ще намали възможностите за купен, манипулиран, корпорати-
вен или фалшифициран вот.  

Какво ще реши този политически ребус? Психологическото състояние на пред-
разположеност на субекта към определена активност в определена ситуация. Или ка-
зано с прости думи – нагласата на избирателите.  

 
 

Научен ръководител:  
доц. д-р Мария Алексиева 
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РАЗВИТИЕ НА ПОЗНАТА УСЛУГА - 

ЕФЕКТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ 
 

Диляна Росенова Макакова 
Ралица Иванова Николова 
Яница Ангелова Петкова 

Бургаски свободен университет 
 

Т р е т а  н а г р а д а  
 

DEVELOPMENT OF KNOWN SERVICE-  
EFFECTIVE INSTRUMENT FOR YOUNG ENTREPRENEURS 

 
Dilyana Rosenova Makakova 

Ralitca Ivanova Nikolova 
Yanitca Angelova Petkova 

Burgas Free University 
 

Abstract:  This article is focused on the development of an online language centre. It will 
procure foreign language education of costumers. Education will be realized in the most 
suitable time for them without fixed training schedule. Really customers will manage to  
learn foreign language by dint of teaching materials that we provide in the online language 
centre. 
 

Key words: service, online language centre, foreign language 

 
„Виктори” ООД е Учебна компания за студенти на ДАБ (Джуниър Ачийвмънт 

България). Дружеството е със седалище и адрес на управление бул. Сан Стефано № 62. 
Изпълнителен директор e Диляна Росенова Макакова, а ссъдружници са: Диляна 
Росенова Макакова, Ралица Иванова Николова, Яница Ангелова Петкова.  

Компанията цели да предостави на потребителите си чуждоезиково обучение в 
онлайн езиков център. То ще се провежда в най-удобното време за тях, независимо 
къде се намират в даден момент от време – вкъщи, на обществено място, на улицата, в 
превозно средство. Обучението ще удовлетворява потребностите на две групи хора: 

• Хора, които имат желание и амбицията да научат чужд език, но поради гри-
жите за семейството, професионалните и ежедневните си задължения нямат възмож-
ност да се запишат и посещават редовни курсове със строго фиксирани учебни графици. 

• Хора, които имат потребност от специфични знания на чужд език в съответна 
професионална сфера, знания които са необходими за изпълнението на професионал-
ните им задължения. 

 
Мисия:   
Отваряне прозорци към света – навсякъде и по всяко време 
 

Цели: 
• След 5 години 30 % дял от пазара на онлайн   чуждоезиковото обучение. 
• След 3 години увеличаване на печалбата с 50 % 
• След 1 година включване на две допълнителни професионални направления. 
• След 1 година включването на още три езика към предлаганите. 
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• В рамките на 1 година добавяне на допълнителни учебни материали в онлайн 
платформата. 

• В рамките на 1 година актуализиране на информацията в платформата. 
 

Онлайн езиковият център ще предлага пакет от две услуги: 
1) Чуждоезиково обучение  
Ще стартираме дейността си с английски, руски и немски език. 
2) Чуждоезиково обучение в професионални направления 
Ще стартираме с направленията: туризъм, техническо направление. 
Езиците и направленията са определени въз основа на събраната първична ин-

формация от проведеното маркетингово проучване. 
 
Учебни материали и пособия  
В платформата ще бъдат предоставени: онлайн учебник, граматика, онлайн 

речник с определен обем речников запас, текущи и окончателни тестове, упражнения 
за четене и слушане, аудио за диктовки. За разлика от други подобни платформи, ние 
ще предлагаме видеоклипове на всеки един урок от онлайн учебника. В тях препода-
вателите нагледно ще обясняват учебния материал, заложен в съответния урок. Ще 
бъдат предоставени още развлекателни материали, улесняващи и подпомагащи въз-
приемането и усвояването му. Ще бъде разработена и мобилна версия. 

 
Конкурентни предимства 
• Видео уроци, в които нагледно преподавателите обясняват материала, зало-

жен в уроците от онлайн учебника. 
• Чуждоезикови курсове в професионални направления  
• Гъвкавост в обучението, потребителите няма да имат строго фиксиран учебен 

график, а само крайни дати за предаване на заданията. 
• Един от основните принципи на взаимодействие с клиентите, който искаме да 

изтъкнем е, че при започнало обучение и заплащане само на първа вноска позволява-
ме на клиента да запази правото си да завърши курса на по-късен етап. 

• На потребителите, които имат над 90 % на финалните тестове на всяко ниво, 
при изкаран пълен курс при нас – А1, А2, B1, B2, C1 – се предоставя възможността да 
общуват в реална среда. Те ще заминат за 5 дни с преподавателя си в държава, на чий-
то официален език са се обучавали. 

Маркетингов анализ 
 Анализ на пазара 

 

Изменение на средните  доходи на домакинство по години в 
лева
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графика 1 
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От графика 1 се вижда, че от 1999 г. се наблюдава повишаване на средните до-
ходи на домакинствата. От тук следва, че се повишава и покупателната способност на 
населението. Тази възходяща тенденция ни дава основание да считаме, че се улеснява 
потребяването на услуги, в частност нашия пакет от услуги.  
 

Процентно изменение на разходите, спрямо 
предходната година
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графика 2 

 
От графика 2 става ясно, че от 2000 г. до 2010 г. разходите на домакинствата за 

свободно време, отдих и образование търпят редица колебания. От 2010 г. насам се 
наблюдава нарастване на дяла на разходите за свободно време, отдих и образование 
от направените общи разходи на домакинствата. 

 

Население на страната към 31.12.2012 г. 
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графика 3 
 

На графика 3 е представено разпределението на населението във възрастови 
групи, според данни на НСИ. 
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 Анализ на потребителите 
 

Проведено е маркетингово проучване (анкетна карта виж приложение 1), спо-
ред резултатите от него 67% от респондентите биха се записали на онлайн езиков 
курс, 22% са колебаещи се и 11% не биха се записали. Според изследването най-пред-
почитани езици за изучаване са: английски, руски и немски, а най-предпочитаните 
професионални направления са: туризъм и техническо направление.  

В диаграма 1 са представени резултатите от мненията на анкетираните относно 
цената на общ онлайн езиков курс, а в диаграма 2 относно цената на езиков курс в 
професионално направление. 

 

Относителен дял на респондентите 
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17%

до 100 лв. от 101 до 200 лв от 201 до 300 лв.
 

диаграма  1 
 

Относителен дял на респондентите

22%
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33%

12%

до 100 лв. от 101до 200 лв. от 201 до 300 лв. над 300 лв.
 

диаграма  2 
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 Сегментация на пазара 
 1) по възраст въз основа на семейното им положение 
• В интервала 20-29 г.– учащи или работещи, несемейни 
• В интервала 30-39 г.– учащи, основно работещи, семейни с малки деца 
• В интервала 40-49 г. – семейни, работещи, търсещи нова професионална     

реализация в страната или чужбина 
 2) по доходи 
• ниски доходи 
• средни доходи 
• високи доходи 
 3) въз основа на доверието им в качеството на онлайн услугите 
• напълно отричащи 
• резервиран тип 
• тип експериментатори.  
 

 Таргет група  
 

Състои се от потребители в интервала от 20-49г., тип експериментатори със 
средни и високи доходи. Ще навлизаме на пазара през сегмента от 30-39 г. със средни 
и високи доходи, тип експериментатори, защото са семейни с малки деца и смятаме, 
че за тяхно удобство биха предпочели да се запишат в онлайн езиков център. Няма да 
навлизаме през възрастова група – 20-29 г. , защото се предполага, че те разполагат с 
повече свободно време. Поради този факт съществува голяма вероятност, в сравнение 
с предходните, да изберат редовни езикови курсове. Не избираме последната възрастова 
група 40-49 г., вземайки в предвид това, че съществува по-голяма вероятност хората, 
отнасящи се към тази  група да са по-скептично настроени към онлайн обучението. 

 
Анализ на конкуренцията 
 

 Конкуренти 
 

Онлайн академия 
Предлага онлайн чуждоезиково обучение на английски и немски език. Предла-

га и обучение на посочените езици в направленията: Медицина; Бизнес и икономика. 
Предоставени са учебни материали и пособия, както и възможността за жива връзка с 
преподавателите, но при предварително определен график. Предлагат и видео запис 
на пропусната такава онлайн лекция с жива връзка, ако курсист не е имал възможност 
да присъства. Но този видео запис е наличен за гледане в рамките на 1 седмица след 
изнасянето на лекцията, не по-късно. 

 
Кабината 
Предлага онлайн чуждоезиково обучение на английски, немски, испански, ита-

лиански, френски и португалски. Предлага учебни материали и жива връзка с препо-
давателите, курсовете са 3 месечни и 6 месечни. Предоставя се възможност за замра-
зяване за 15 дни на курса, ако курсистите са ангажирани. 

 
LanguageBox 
Предлага чуждоезиково обучение на английски и немски език. Предоставят се 

учебни пособия и видео материали, но в тях информацията е представена под формата 
на слайдшоу на информацията в учебника. Във видеото липсва присъствието на пре-
подаватели. 
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Маркетингов план 
 Реклама 
•  в Facebook 
•  VIP оферти 
•  Grabo.bg 

 План на продажбите 
 

  Период 
Второ 

тримесечие 
Трето 

тримесечие 
Четвърто 
тримесечие 

Общо за 
2014 г. 

Приходи (лв) ед.ц. кол. сума ед.ц. кол. сума Ед.ц. кол. сума   
Общ езиков 
курс           

1. Еднократно 
заплащане 180 8 1440 180 10 1800 180 12 2160 5400 

2. Заплащане 
на 2 вноски 200 8 1600 200 10 2000 200 12 5000 8600 

Професионален
езиков курс   0   0    0 

1. Еднократно 
заплащане 280 6 1680 280 6 1680 280 8 7000 10360 

2. Заплащане 
на 2 вноски 300 6 1800 300 6 1800 300 8 6300 9900 

3. От реклами   0   100   300 400 
Общо:   6520   7380   20760 34660 

таблица 1 
 

От информацията в таблица 1 се вижда, че според прогнозния план на продаж-
бите за 2014 година, стойността на приходите от продажби възлиза на 34 660 лв. За 
2015г. и 2016г. прогнозните приходи от продажби са съответно: 50 300 лв и 56 800 лв.  
 

Финансов план 

Вид разход Размер на разхода 
Разработване на платформата              8 000,00 лв.  
Хостинг                  800,00 лв.  
Учебни материали               3 000,00 лв.  

Хонорари на преподаватели за видео уроци              3 800,00 лв.  
Хонорари на преподаватели за онлайн 
комуникация за 1 ниво                  400,00 лв.  

Офис обзавеждане              1 400,00 лв.  

Други разходи              2 000,00 лв.  
Общо:            19 400,00 лв.  

 

таблица 2 
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На база финансовия план (таблица 2) и плана за прогнозните приходи за про-
дажбите, можем да заключим, че инвестицията ще се откупи за 1 година и 8 месеца. 

Предвид направеното изложение сме убедени, че клиентите на нашият пакет от 
услуги, ще успеят реално да научат чужд език. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

АНКЕТНА КАРТА 
 

1. Бихте ли изучавали чужд език в онлайн езиков център? 
□  Да 
□  Не съм сигурен/ на 
□  Не 

2. Какви езици според Вас трябва да бъдат изучавани и включени в онлайн езиков 
център? (моля посочете до 3 отговора) 
□  Английски език                          □  Испански език 
□  Руски език                                   □  Италиански език 
□  Немски език                                □  Френски език 
□  Турски език                                 □  Гръцки език 
□  Други (моля посочете)................................................................................................ 
........................................................................................................................................... 

3. Според Вас в какви професионални направления трябва да бъдат предлагани 
курсове в онлайн езиковия център? 

 (моля посочете до 2) 
□  Туризъм                                     □  Хранително-вкусово направление 
□  Бизнес и икономика                 □  Техническо направление 

 

4. Какъв езиков курс бихте предпочели? 
□  общ чуждоезиков курс  
□  чуждоезиков курс в професионално направление 
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5. Каква цена бихте заплатили  за общ онлайн чуждоезиков курс? 
□  до 100 лв. 
□  от 101 до 200 лв. 
□  от 201 до 300 лв. 
□  над 300 лв. 

 
6. Каква цена бихте заплатили за професионален онлайн чуждоезиков курс? 

□  до 100 лв. 
□  от 101 до 200 лв. 
□  от 201 до 300 лв. 
□  над 300 лв. 

 
7. Каква според Вас би следвало да бъде цената на онлайн курс за чуждоезиково 

обучение, обхващащо 40 учебни урока? 
□  до 100 лв 
□  от 101 до 200 лв. 
□  от 201 до 300 лв. 
□  над 300 лв. 

 
8. Колко учебни урока според Вас би следвало да включва един онлайн чуждо-

езиков курс?  
□  до 20  
□  от 21 до 30  
□  от 31 до 40  
□  над 40  

 
9. Възрастта Ви е: 

□  до 20 г. 
□  над 20 до 29 г. 
□  над 29 до 39 г. 
□  над 39 до 49 г. 
□  над 49 г. 

 
10. Вашият пол е: 

□  Мъж       □  Жена 
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ТЕСТВАНЕ И АТАКУВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА GSM (2G) 

СТАНДАРТА И ДЕКРИПТИРАНЕ НА 15/1 ШИФЪР 
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Валентин Георгиев Петков 

Бургаски свободен университет 
 

Т р е т а  н а г р а д а  
 

TESTING AND ATTACKING THE SECURITY OF THE 2G GSM 
STANDART AND CRACKING THE A5/1 STREAM CIPHER 

 
Apostol Bozhkov Marinov 
Valentin Georgiev Petkov. 

 
Abstract: This project is about testing and attacking the security of the 2G GSM standart 
and cracking the A5/1 stream cipher.  
  
Key words: 2G GSM, GSM, GSM security, A5/1, stream cipher. 
 

Тази публикация е със съдействието AFCEA  
и под ръководството на проф. дтн. Андон Лазаров 

 
1. Увод 
Най-популярната радио система GSM (Global System for Mobile Communications) се 

използва от над  3 милиарда  телефона в 212 страни без дори да има достатъчно ста-
билно криптиране. Може би поради това, че GSM е създаден по ерата на Студената 
война, неговата сигурност не е получила контрола и стабилността за технология от 
такъв мащаб. 

GSM 2G (2nd Generation) поколение е податлив на: Клониране (cloning), измам-
ване (spoofing), посредник (man-in-the-middle), декриптиране (decrypting), подслушва-
не (sniffing), сриване (crashing), отказ от услуги (Denial of Service – DoS). Фокуса на 
тази публикация е именно тестване и атакуване на сигурността на А5/1 криптограф-
ския шифър използван за кодиране на GSM 2G поколение и проверка дали е възмож-
но декриптиране/дешифроване на кодиращия ключ. 

Важно е да се отбележи, че информацията в тази публикация е изцяло с 
академични цели и може да се използва единствено в академична среда със се-
сийни ключове и криптирани данни които са лично Ваши. Моля имайте в пред-
вид, че декриптиране на чужди сесийни ключове и/ или разговори е забранено и 
незаконно. Използването на информацията по-долу е изцяло на Ваша отговор-
ност. 

 
2. Сигурност на GSM стандарта и кодиращ шифър А5/1 
А5/1 е 64 битов алгоритъм, но десет от тези бита са фиксирани към нула, така 

че ефективно е 54 бита и се състои от три регистъра с дължини 19, 21 и 23. Всички 
захранващи полиноми са разгънати. Изхода е XOR между трите изместващи регистъ-
ра. При А5 се използва променлив тактов сигнал за да се осигури нелинейност, но 
всъщност там е и проблема. Всеки регистър се превключва спрямо средния си бит 
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XOR-нат с инфериранта преносна функция на трите средни бита в регистрите. 
Обикновено два от регистрите се превключват на всеки такт. 

 

 

 
Фигура 1. А5/1 шифър на потока използва три LFSR регистъра.  

Регистърът се отбелязва, ако неговия отбелязващ бит(оранжев) се съгласи с един или два от 
отбелязващите битове от другите два регистъра. [1],[2] 

 
В типичен канал и в една посока, една поредица се изпраща 4.615ms и съдържа 

114 бита от достъпна информация. При шифриране, А5/1 произвежда на всеки 
4.615ms поредица от 114 шифриращи/дешифриращи бита (нареченa BLOCK), събрана 
по модул 2 (XOR-операция) с поредица от 114 бита свободен (некодиран) текст. Така 
полученият кодиран блок от 144 бита в последствие се предава в отделен времеви 
интервал (time slot). За всеки времеви интервал, информацията се дешифрира от мо-
билната станция с блок от 114 бита, генерирани от А5/1 (наречен BLOCK1) и се шиф-
рира с втори блок – BLOCK2. От гледна точка на мрежата, BLOCK1 се използва за 
шифриране, а BLOCK2 – за дешифриране. Следователно А5/1 алгоритъмът трябва да 
изработи два 114-битови блока BLOCK1 и BLOCK2. Синхронизацията в случая е ре-
шаваща и тя се гарантира с управлението на А5 с изрична времева променлива 
COUNT. Нейната стойност се получава от номера на текущия TDMA-кaдър. Следова-
телно всеки блок, изработен от А5 зависи само от номера на TDMA-кадъра и ключа 
Кс. COUNT се представя в 22 бита, като конкатенация на двоичното представяне на 
Т1, Т2 и Т3 – входни параметри на А5 (фиг.2)[2] 
 

 
Фигура 2. Представяне на COUNT механизма за защита[3] 

 
3. Реализация 
Реализацията включва инсталиране на необходимия софтуер, информация за 

хардуера използван за пасивно улавяне на ефирните радиовълни и софтуера из-
ползван запис на суровите данни от ефира, анализиране на данните с помощта на 
Wireshark (анализатор на мрежови протоколи), декодиране с помощта на airprobe 
(декодер на GSM протокола) и декриптиране на А5/1 криптиращия ключ чрез 
Kraken[4]. 
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3.1. Улавяне на ефирните GSM радио вълни с помощта на RTL-SDR радио 
Преди няколко години радиолюбители откриват, че в USB DVB-T адаптери с 

един определен чипсет (Realtek 2832U) поддържат „monitor” режим, в който хардуера 
предава по USB шината сурови данни от радио ефира, при определен sample rate и 
определена честота, което превръща устройството в едно много евтино и достъпно 
Software Defined Radio (SDR радио - макар и орязано такова, защото може само да 
приема, но не и да изпраща). Радиото има честотен спектър 50 MHz до около 1700 
MHz, т.е. покрива и GSM850 и GSM900 спектъра, от което следва, че може на теория 
да се следи GSM трафика. Суровите данни трябва първо да се демодулират. 

 

 
Фигура 3. USB DVB-T адаптер с чипсет (Realtek 2832U) [5] 

 
3.2. Необходим софтуер 
• Linux операционна система – в случая е избран Debian Wheezy, но софтуера 

може да се компилира и инсталира на повечето Linux дистрибуции. 
• GnuRadio версия 3.6.5 – Задължително е да не се инсталира GnuRadio от 

хранилищата, тъй като по-новите версии  са обектно ориентирани и airprobe 
пакета няма да работи с него. 

• Kraken 
• Airprobe 
• Rtl-sdr драйвера 
• Osmocore библиотека 
• Kalibrate-rtl – скенер за клетки и техните честоти, сила на сигнала 

 
3.3. Информация за GSM и TDMA frames 
След инсталацията на софтуера и библиотеките е нужно да се знае следната ин-

формация за това как работи GSM. 
GSM работи (в Европа) на две честотни ленти (банда) – едната е около 900MHz 

(има няколко стандарта, в общият случай от около 880MHz до 960MHz), другата е 
около 1800MHz. Подобно на 802.11, банда е разделен на „канали” (в GSM света се 
наричат ARFCN) и всяка клетка оперира на някой ARFCN (изключение са клетките с 
frequency hopping, които могат да оперират на няколко канала в различен момент от 
време). Държавата лицензира честотната лента на части, така че на един ARFCN може 
да има клетки само на един оператор. В българия лицензиите се определят от Коми-
сията за регулиране на съобщенията (КРС). 
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Всеки GSM мобилен телефон има два важни идентификатора: IMEI и IMSI. 
IMEI номера е много далечна асоциация с MAC адреса в ethernet мрежите, който 
идентифицира устройството. Но, това не означава че layer2 фреймовете се адресират 
на база IMEI, нещата са доста по-сложни. IMEI номера се пази върху non-volatile 
памет на телефона. IMSI номера се пази върху SIM картата и е начина операторите да 
определят, кой абонат сте. IMSI номера не е номера на изходящото обаждане. Изходя-
щите номера на които мобилния телефон може да „звъни” се наричат MSISDN. Рела-
цията между IMSI и MSISDN се пази в база данни, намираща се при HLR-а (Home 
Location Register) на оператора. Всеки оператор има HLR, където се пази информация 
за всичките му абонати. На практика, HLR-а не е нещо повече от един LDAP сървър 
(Lightweight Directory Access Protocol). Освен HLR, при GSM може да има един или 
повече VLR (Visitor Location Register), които изпълняват функцията на прокси към 
HLR-а плюс разни други важни функции, едната от които е назначаването на TMSI 
идентификатори (Temporary Mobile Subscriber Identity). 

При GSM, каналът не е двупосочен, т.е uplink-а (от телефона към клетката) 
става на една честота, докато downlink-а (от клетката към телефона) – на друга. 
FDMA, честотната лента е разделена на канали, всеки от който е 200 kHz широчина, 
като  всеки канал е разделен на осем времеви слота (именовани T0 до T7). Всичките 
осем слота формират TDMA фрейм. 

 
3.4. Видове кадри/фреймове (Frames) 
- Immediate Assignment – Изпраща се от клетката в чист вид, за да се иницира 

канал за voice/sms комуникация, от там може да се разбере timeslot (времения канал) 
на който ще е криптираната комуникация.  

- Paging Request Type X  В този фрейм също е част от установяването на крип-
тирания канал. В него понякога може да се види и IMSI номер на абонат. По принцип 
това не би трябвало да се случва (или да се случва много рядко, само когато VLR-а 
регистрира нов абонат в обсега). Обаче може да се случи и по други причини (при-
мерно зле конфигурирана система). 

• Type 1 – Стандартнo общо повикване 
• Type 2 и Type 3 се използват за общо повикване на няколко мобилни стан-

ции 
- System Information Type X Тези фреймове носят информация за оператора, 

евентуално оттам можем лесно да разберем на чии оператор е клетката и дали подър-
жа примерно GPRS. 

- LAPDm –  Протокол за сигнализация. LAMDm е модифицирана версия на 
LAPD ( Link Access Procedures on the D-channel), който е адаптиран за TDMA. Общата 
дължина на LAPDM рамката е винаги 184 бита (23 октета), със сегментация, за по-
големите съобщения. LAPDm имплементира някои от следните базофи функции: 

• Организирането на информацията в рамки. 
• Създаването, поддържането, както и прекратяване на една или повече връз-

ки в канала Dm. 
• Контролира последователността за да се запази поредността на кадрите 

през цялата комуникация (data link). 
• Откриване на оперативни грешки по време на прехвърлянето на данни. 
• Регулиране на потока. 
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3.5. Декодиране 
При декодирането с Airprobe, всички GSM фреймове се „опаковат” в GSMTAP 

формат и се подават като UDP трафик към локалният хост (localhost). Така чрез 
wireshark, който „слуша” loopback интерфейса  можете да се наблюдава „на живо” 
GSM трафика. 

Криптираният трафик обикновено се намира на timeslot 1 и нагоре и изисква 
отделна конфигурация на gsm_receive*.py. Декриптирането става благодарение на 
rainbow таблици и някакъв known plaintext и че често поради някаква причина, малка 
част от SDCCH трафика е криптиран с ключ, който е само от нулеви байтове. SDCCH 
е основният протокол и на база него се определя кой какъв timeslot може да ползва, 
как ще се инициира канала, грижи се за установяване и криптиране на voice канал, 
както и за SMS-ите. Допълнително, клетката broadcast-ва BCCH съобщения до всички 
абонати, това са главно beacon-и с някакви параметри на клетката. 

За събиране на трафик и запис в cfile се изпълнява следната команда 
• $ ./gsm_receive_rtl.py -s 1e6 -f 936.6M -o output.cfile 
 

 
Фигура 4. Събиране на трафик и анализ в Wireshark 

 
Видове конфигурации на  gsm_receive*.py : 
• 0B – Non-combined, Beakon Channel (Broadcast)  
• 0C – Combined,  Beakon Channel (Broadcast)  
• 1S – Control Channel (SDCCH) 
• T0-T7 – Временни канали по които се предава криптирания трафик 

 
Декодиране на  TS1 като „SDCCH/8” („1S” параметър) 
• $ ./go.sh output.cfile 64 1S > vf_call6 

 
Криптираната част от SDCCH/8 се съдържа във „vf_call6”, като това са кадрите 

на които се показва грешка („cannot decode fnr=0x0d288b (862347) ts=1”). За да намери 
некриптирания „System Information Type 5 message” се отваря  Wireshark, и избира 
„System Information Type 5 message”. 
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Фигура 5. Намиране на пакет (Ctrl+F) със стринг „Immediate” в package details 

 
Във frame detail прозореца се намира  GSM TAP Header... GSM Frame Number:". 

След това се отваря конзолата където е изпълнено декодирането на пакетите 
(gsm_recive.py...) и е нужно да се намери блока с този фрейм номер. След което съдър-
жанието на блока се копира в текстов файл.  

 
C1 862242 1332356: 

0010000000011100001000000011001000110000011000001100... 
P1 862242 1332356: 

0010000000011100001000000011001000110000011000001100... 
S1 862242 1332356: 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000... 
C0 862243 1332389: 

0000000001010010001000000000001010000000011010110100... 
P0 862243 1332389: 

0000000001010010001000000000001010000000011010110100... 
S0 862243 1332389: 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000... 
...... 
P0 862245 1332455: 

1100000001001001000001010000110101010010000001000001... 
S0 862245 1332455: 

0000000000000000000000000000000000000000000000000000... 
862245 1: 00 01 03 03 49 06 1d 9f 6d 18 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 0... 

 
Редовете започващи със C са ciphered bursts, P е plaintext и S е keystream. Крип-

тираното съдържание е  XOR на plaintext със keystream. Тъй като Kc ключът не е пре-
доставен, в прав текст се показва като поредица от нули. 
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За да се намери криптирания „Non encrypted System Information Type 5 message” 
се добавя 204 към номера на фрейма от предходната стъпка (некриптирания) и се 
копираме блока в текстов файл (Бележка:  204 е интервала където „System Information 
Type 5” съобщението се повтаря, но този път криптирано.). Пример: 

C1 862446 1332352: 
0100101000101111110110100100101110000001010100001001... 

P1 862446 1332352: 
0100101000101111110110100100101110000001010100001001... 

S1 862446 1332352: 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000... 

C0 862447 1332385: 
0111000010001101110011010110111110010100001100011010... 

P0 862447 1332385: 
0111000010001101110011010110111110010100001100011010... 

S0 862447 1332385: 
0000000000000000000000000000000000000000000000000000... 

C0 862448 1332418: 
1110101101110010111100010111011011000100001011101110... 

........... 
 

 
Фигура 6. Криптираната част от SDCCH/8 находяща се в vf_cal6 

 
3.5. Компенсиране на закъснението в некриптираното съобщение 
 
Преди да може да се възстанови keystream, криптираното и некриптираното 

съдържание трябва да бъде идентично. За тази цел трябва да се промени некриптира-
ната рамка на съобщението, да е идентична на криптирана рамка на това съобщение. 
Това се прави с помощта на gsmframedecoder. 

• $ ./gsmframecoder 00 00 03 03 49 06 1d 9f 6d 18 10 80 00 00 00 00 00 00 00 00 
00 00 00 
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Като вход използват 23-те октета на GSM рамката. Изхода на  gsmframedecoder 
се състои от 4 кодирани поредици, в които тайминг параметъра се изгражда от 1-0. 
 
Decoding 0000030349061d9f6d1810800000000000000000000000 
Encoded Frame, Burst1: 
00100000000101000010000000110010001000001100000010000000011010100000000... 
Encoded Frame, Burst2: 
00000000011110100011000010000010110000001110101000000000001001010100000... 
Encoded Frame, Burst3: 
10010001010010100000000101100001000001010000000101000000000100000011000... 
Encoded Frame, Burst4: 
11000000110010010000010100001001010100000000000000010000000101010000101... 
 

За да се изгради криптирания поток е необходимо да се извърши XOR (побито-
во изключващо или) операция на криптираните и некриптиранте поредици (С1 с 
burst1, C0 с burst2, C0 с burst3, C0 с burst4) Това може да се направи с помощта на  
xor.py  в папката на  Kraken. 
 

Кодирания поток се подава към Kraken за да се възстанови Kc (сесиен ключ). 
Kraken е колекция от софтуерни решения, които позволяват да се декриптират ключо-
вете използвани в криптирането на GSM 2G комуникацията и SMS-ите. Инструменти-
те са разработени от Frank A. Stevenson, и са написани на  C++/python като са оптими-
зирани за  AMD (ATI) графични процесори. 

 
Kraken използва предварително генерирани Rainbow таблици[4]. За изтеглянето 

на всички таблици са необходими около 2 TB дисково пространство и допълнително 2 
TB дисково пространство за конвертирането на таблиците, тъй като таблиците се за-
писват  RAW в секторите. След като се конвертират и запишат таблиците в RAW фор-
мат, .dlt файловете не са нужни и могат да бъдат изтрити. 

 
Параметъра, който се подава на Kraken е пътя до индекса на таблиците. Опци-

онално може да се подаде номер на порт и Kraken да се стартира като сървър и да се 
достъпва през telnet. Може би най-важната част от Kraken е следния алгоритъм:  

 
Изхода от стартирането на Kraken e следния:  
• $ Kraken> crack 

10111111111001000000100100111110010000111010001101011011... 
• Cracking 

10111111111001000000100100111110010000111010001101011011... 
• Found d5eb21665d...... @ 13 #2 (table:172) 
• crack #2 took 197996 msec 

 
Последна стъпка е (намирането на действителния Kc) и тя се извършва с по-

мощта на софтуера kctool.  
За параметри на find_kc инструмента се използва следната поредица: (1) наме-

реният ключ от предходната стъпка, (2) позицията от предходната стъпка, (3) номера 
на „модифицираната” рамка от поредицата на криптираното „Information Request Type 
5” съобщение, което е декодирано в предната стъпка (4th burst), (4) номера на „моди-
фицираната” рамка от 2-рата поредица на криптираното съобщение, (1th burst), (5) 
XOR'натите битови потоци на първите криптирани и некриптирани съобщения. 
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• $/kraken/Utilities/find_kc d5eb21665d…… 13 1332451 1332352 
01101010001110111111101001111001101000011001000000010011……. 

 
#### Found potential key (bits: 13)#### 
f4ae37016b…… -> f4ae37016b…… 
Framecount is 1332451 
KC(0): b7 09 2a b2 c9 5c 86 32 mismatch 
KC(1): 1e f0 0b ab 3b .. .. .. *** MATCHED *** 
KC(2): 9f 5b 40 35 57 b2 96 4d mismatch 
.. 
KC(21): e4 0d 18 32 aa c6 48 c7 mismatch 
 

Следователно ключа е : 1e f0 0b ab 3b .. .. .. . За да се извлече аудио потока се 
използва следната команда:  

• $ ./gsm_receive.py -d 64 -c 5T  -I output.cfile –k 1EF00BAB3B…… 
 

Тази операция ще създаде файл speech.au който съдържа разшифрования аудио 
поток. След това е необходимо да се конвертира с toast: 

• $ toast -d speech.au.gsm 
 

4. Заключение 
Въпреки, че по-горе описаната процедура не е тривиална за възможностите на 

обикновения потребител, то нейната реализация не би била проблем за по-компетент-
ни и целенасочени потребители или организации. Следователно, тъй като няма 100%-
това защита от подобна атака (освен да НЕ се използва GSM технологията), могат 
единствено да се направят следните препоръки:  

• Да се използват само 3G мрежи. 
• Да се използва по-силен алгоритъм за криптиране (3.5G – 4G LTE) 
• GSM технологията да се третира като интернет. Данните на самото устройст-

во допълнително и предварително да се криптират от потребителя, още преди 
тяхното изпращане в ефир. 

 
Допълнително може да се добави, и че именно тази слабост на А5/1 се използва 

от агенции като NSA за масово следене, мониторинг и тракинг. 
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Abstract: The rapid development of social relations dictated by a variety of economic and 
social factors led to a perspective of development in the field of family law and right in 
international family law. Arise numerous international family and hereditary relations 
qualitatively new environment. They set new tasks for the Bulgarian International Private 
Law. Proof of this is the possibility of marriage to the ship's captain, whose competence in 
turn can be achieved only at sea. In Bulgarian Private International Law was established 
relatively comprehensive legislation on the matter. 
 
Key words: Marriage, captain, ship, competence, sea 
 
 

I.  Общи положения 
От гледна точка на държавната територия и държавния суверенитет съществу-

ват пространства, които не попадат в териториалните предели на суверенитета на 
нито една държава. В този смисъл те могат да бъдат окачествени като извън държавни 
пространства. Това са районите на откритото море, Антарктика, въздушното прост-
ранство над тях и космическото пространство[1]. Тези пространства са обект на общо 
ползване от човечеството. Научно-техническия прогрес непрекъснато увеличава въз-
можностите за използване на тези пространства за задоволяване на различни нужди, 
т.е. за осъществяване на човешка дейност в тях. Това поражда и необходимостта от 
правно регулиране. Без право в извън държавните пространства би се възцарила анар-
хия. Достатъчно показателен в това отношение е примерът с пиратството в открито 
море, което е заплашвало развитието на морската търговия. Поради това извън дър-
жавните пространства в пределите на тяхната използваемост от човека не могат да бъ-
дат разглеждани като извън правни пространства. Тази констатация има важно значе-
ние в две насоки. На първо място, тя потвърждава неразривната връзка между право и 
човешко общество. На второ място, тя ни изправя пред необходимостта да се съчетае 
действието на множеството национални правопорядъци в извън държавното прост-
ранство, защото това  пространство не е под изключителния суверенитет на нито една 
държава и е еднакво достъпно за всички. Извън държавните пространства изискват 
международно установен режим. Например за международноправния режим на 

                                                            

[1]  Според международен обичай, възприет и в Комитета за Космоса на ООН, се възприема, че 
космическото пространство се простира след външната въздушна граница – 100-110 километра. 
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Антарктика бе сключен международен договор[2]. Бързината в международната уред-
ба на извън държавните пространства се обяснява с гаранциите, които международно-
то право дава за използването на тези пространства от всички държави. Като предва-
рителна бележка следва да се отбележи и сходството на тази проблематика в различ-
ните категории извън държавни пространства. Независимо от това, дали човешката 
дейност се развива в открито море, във въздушното пространство над откритото море, 
в Антарктика или в Космоса, проблемите за приложимия спрямо тази дейност закон 
възникват, и то в сходни направления, макар и с нееднакъв интензитет и обхват. 

Използването на морските пространства датира от дълбока древност[3]. Тяхното 
значение е различно през различните епохи[4]. В крайна сметка правният режим на 
тези пространства зависи от вида на нуждите, които човечеството задоволява чрез тях – 
дали да се използват само като съобщително средство, като източник на стопански 
ресурси или даже за задоволяване на жилищни нужди на човечеството[5]. Както пра-
вилно изтъква Шерни, съвременните промени в международния режим на морските 
пространства се налагат по следните съображения: а) разкриването на възможности за 
използване на морското дъно; б) опасност от изчерпване на животинските ресурси на 
морето и в) ликвидирането на колониалната система, което води до появата на много 
нови държави. 

Може да се обобщи, че причините за промяната на режима на морските прост-
ранства са два вида: общественият и техническият прогрес и нарасналите потребности 
на човечеството от енергийни и хранителни източници. От всички морски простран-
ства откритото море представлява особен икономически и правен интерес, защото, от 
една страна, е източник на хранителни и промишлени ресурси, а, от друга – върху 
него нито една държава не може да упражнява изключителен и траен суверенитет 
(Конвенцията на ООН по морско право, чл. 89 – Никоя държава не може правомерно 
да претендира за подчиняване на която и да е част от откритото море на своя 
суверенитет). В теорията се поддържа, че свободата на откритото море е субективно 
право на държавата. Тази свобода може да се реализира само чрез възлагане на опре-
делени права и задължения от международното право на държавите във връзка с из-
ползването на откритото море. Чрез трансформирането на международно възприетия 
модел за поведение във вътрешното си право държавата задължава своите правни су-
бекти да спазват международно установения ред. Защото физическите и юридически-
те лица са тези, които фактически осъществяват експлоатацията на откритото море, а 
тяхното поведение може да бъде предмет на регулиране само от вътрешнодържавното 
право. Това важи особено в областта на осигуряване на безопасност на мореплаването 
и опазването на морската среда от замърсяване. Отделната държава може да разпрост-
ре обаче своето вътрешно право само върху такива действия в открито море, които 
представляват „нейно“ упражняване на свободата на откритото море. Гражданството 
на лицата не е достатъчен критерий, защото често дейност в открито море може да се 
осъществява от лица с различно гражданство[6]. 

                                                            

[2]  Този договор е подписан на 1 декември 1959 г. Страни по договора са 22 държави, а още 28 
имат статут на „консултативни страни”, включително България. 
[3]  Сл. Стефанова. Международно морско право. С., 1974г., с. 5 – за исторически данни по този въпрос. 
[4]  Пак там. 
[5]  В Монако се планира създаването на изкуствен остров под формата на палма към 2011г. В 
Бахрейн има проект за остров като морско конче, а в Ливан – за форма на ливански кедър. 
[6]  Я. Броунли. Цит. Съч., с. 384, смята, че националността е единственият критерий за упраж-
няването на юрисдикция върху пространство, което не е подчинено на суверенитета на нито ед-
на държава. Все пак, когато в правоотношението, развило се в такива пространства, участват 
лица с различно гражданство, авторът предлага да се изхожда от общите правни принципи. 
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II. Корабът като особена категория движимост 
Националността на кораба е връзка между правния ред на държавата на знаме-

то и кораба. Обстановката, която се създава при използването на кораба, налага въ-
веждането на понятието националност на кораба. В същност има се предвид не кора-
бът като движима вещ, а дейността по използването му. Корабът е средство за осъ-
ществяване на дейност в открито море и тя трябва да се подчинява на определен пра-
вен ред. Следователно под националност на кораба би трябвало да се разбира трайно-
то подчиняване на дейността на лицата, експлоатиращи кораба, на суверенитета на 
дадена държава. 

Обстоятелството, че корабът е място, на което се извършва човешка дейност в 
открито море, е дало основание на немските юристи още през XVIIIв. да оприличат 
кораба на „плаваща част от територията на държавата на знамето“. Тази теория 
поставя обаче ударението главно върху вещта, а не върху дейността на корабното об-
щество. По този повод интересна е мисълта на Жидел, който, възразявайки срещу 
приравняването на кораб и територия, казва: „Правоотношенията на кораба се разви-
ват все едно, че корабът е част от територията на държавата на знамето; но те не се 
развиват така, защото корабът е част от територията на държавата на знамето“. Осно-
ванието за подчиняването на правоотношението на борда на закона на държавата на 
знамето не е обстоятелство, че корабът е част от територията на държавата на знаме-
то, а обстоятелството, че тези отношения са свързани с интересите на държавата на 
знамето. 

Някои автори придават толкова голямо значение на националността на кораба, 
че смятат кораба за възникнал в правен смисъл едва с придобиването на националност. 

Националността на кораба винаги се свързва със знамето, което корабът носи. 
Тези две понятия обаче не са синоними. Знамето е само оборима презумпция за наци-
оналността на кораба. Интересно е да се отбележи, че носенето на знаме предхожда 
идеята за националност на кораба. Още римското право е изисквало корабът да има 
знаме, според което да се прави разлика, дали е собственост на отделно лице или на 
гилдия. 

Българският  КТК в чл. 28 до 2013г. поставяше следните изисквания, за да мо-
же кораб да плава под наше знаме: най-малко половината от кораба трябва да е собст-
веност на българската държава, на български кооперативни или обществени организа-
ции или на български гражданин, а когато целият кораб принадлежи на дружество, 
поне половината от основния му капитал да се притежава от български организации и 
лица. Следователно българският законодател възприема като критерий за национал-
ността на кораба гражданството или националната принадлежност на корабособстве-
ника или на лицата, които контролират дружеството – корабособственик. Така под-
браният критерий за националността на кораба по нашето правоулеснява поддържане-
то на „реална връзка“ с корабите, плаващи под български флаг. 

Макар корабоплаването да е най-масовият начин за използване на морските 
пространства, с научно-техническия прогрес се открива възможността за експлоата-
ция на морето и чрез други способи: чрез стационарни платформи с научно-изследо-
вателска или производствена цел, изследователски станции на плаващи ледове и пр. 

Широкото схващане за националността като белег на определена дейност, а не 
на определена вещ – би дало възможност правният ред на държавата на знамето да се 
разпростре и върху поведението на хора в лодки или салове, които са останки от да-
ден кораб. Това разрешение се налага, защото обществото в открито море не може да 
остане без право, независимо от това, че вещта „кораб“ е престанала да съществува. 

Съществуват редица колизионни проблеми във връзка с правния статут на ко-
раба. Последният е особена категория движимост, която се отличава с някои специ-



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 95

фични черти. Преди всичко той е средство за осъществяване на транспортна, риболов-
на, научна, спортна и други дейност в морски и речни води. С други думи, за да осъ-
ществи самото си предназначение, той трябва да бъде поставен в движение. Казаното 
важи без оглед на това, дали корабът е снабден със собствен двигател или разчита на 
двигателна сила отвън, какъвто е случаят при несамоходните морски и речни плава-
телни съдове. 

 
III. Правно положение на капитана на кораба 
Разпростирането на правото на държавата на знамето върху кораба в открито 

море не е достатъчно, за да се осигури редът на кораба. За да може да се прилага, пра-
вото на държавата на знамето има нужда от принудителен апарат. На борда на кораба 
представител на държавната власт е капитанът. Поради това определянето на правнот-
о положение на капитана трябва да предхожда изследването на приложимия закон 
спрямо юридическите факти, осъществили се на борда на кораба в открито море. 

Според чл. 89, ал. 1 КТК „на капитана на кораба се възлага управлението на ко-
раба, вкл. и корабоводенето, както и вземането на всички необходими мерки за без-
опасно плаване и поддържане реда в кораба“. В теорията е преобладаващо становище-
то, че на капитана са възложени три вида функции: технически (в качеството му на 
отговарящ за цялостното управление на кораба), търговски (с оглед представителни 
права, които има капитанът спрямо корабопритежателя и товародателите) и функции, 
възложени от капитана в качеството му на ръководител на корабното общество. 
Именно последната група функции определя качеството на капитана като държавен 
орган[7]. 

Интересното в положението на капитана е, че неговите публично правни, 
властнически функции се пораждат от трудовия договор между капитана и корабо-
притежателя, по силата на който капитанът поема управлението на кораба. Капитанът 
не се назначава от държавен орган и не се издава административен акт, по силата на 
който той да се овластява да изпълнява властнически функции. Необходимостта капи-
танът да притежава държавно властнически функции произтича от откъснатостта на 
кораба от пряката власт на държавата на знамето и от нуждата да се поддържа правен 
ред на борда независимо от това, къде се намира корабът. 

Властническите правомощия на капитана не трябва да се смесват с трудово-
правните му функции – последните обхващат управлението на кораба като превозно 
средство. Тази разлика трябва да се прави с оглед правилното определяне на отговор-
ността на капитана и на третите лица при нарушаване на тези различни видове право-
мощия на капитана. Така например при нарушаване на властническите правомощия 
на капитана, което представлява и деликт по чл.45 ЗЗД, наред с отговорността на 
капитана може да се ангажира и отговорността на държавата по чл. 49 ЗЗД във връзка 
с чл. 56, ал. 1 от Конституцията, защото той действа като държавен орган. Неправил-
но би било в тези случаи да се привлича отговорността на корабопритежателя, защото 
капитанът не действа в рамките на трудовото правоотношение. 

                                                            

[7] И. Лазаров. Правен статут на капитана от българския търговски флот. С., 1972, с. 22. Не мо-
жем да се съгласим с него обаче, че властническите функции на капитана са обусловени от 
имунитета на корабите. Не имунитетът на държавните кораби поражда качеството на капитана 
като държавен орган, а както бе казано по-горе, нуждата от принудителен апарат на борда на 
кораба. Поради това властническите правомощия на капитана не зависят от това, дали корабът 
е държавна или лична собственост. 
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Функциите на капитана като държавен орган са в няколко посоки. На първо 
място, капитанът има властнически правомощия по опазването на реда на кораба с 
оглед безопасността на плаването (чл.89, ал. 2 и 3 КТК). Тези функции на капитана са 
много близки до трудовите му функции, които също включват следене за безопас-
ността на кораба. Разликата обаче е в това, че мерките, които капитанът може да взе-
ме в първия случай, са насочени срещу личността на извършителя и не спадат към 
дисциплинарните наказания, предвидени в Кодекса на труда. Освен това тези мерки 
(най-крайната от тях е задържане в изолирани помещения) могат да се предприемат 
срещу всяко лице, независимо от това, дали принадлежи към екипажа или не. В този 
случай административната власт на капитана не зависи от местонахождението на 
кораба – дали е в открито море или в чужди териториални води. Само така това пра-
вомощие на капитана може да изпълни социалната си функция. 

Капитанът изпълнява и функциите на длъжностно лице по гражданско състоя-
ние, когато на борда на кораба се осъществяват събития или действия, които налагат 
официално удостоверяване (раждане, брак и смърт на кораба) – чл. 91 КТМ. Капита-
нът трябва да състави акт съгласно правилата за водене на регистрите за гражданско 
състояние и да направи вписване в корабния дневник. Това задължение на капитана 
съществува и в открито море, и в чужди териториални води[8]. 

При сключването на брак в открито море капитанът би трябвало да действа, 
както би действало длъжностното лице по гражданското състояние у нас – чл. 10 СК.  

В правното положение на капитана ясно проличава разпростирането на адми-
нистративното, наказателното и гражданско-процесуалното право на държавата на 
знамето върху кораба в открито море за регулиране на осъществилите се там юриди-
чески факти. Нещо повече, тези правни клонове регулират „правния живот“ на кораба 
дори когато той се намира в чужди териториални води или даже във вътрешни води 
на друга държава, т.е. те имат по-широко действие от гражданското право на държава-
та на знамето. Нуждата от нормите на административното, наказателното и процесу-
алното право, макар да не възниква толкова често, колкото нуждата от нормите на 
гражданското право, е много по-остра, защото първите образуват основната предпос-
тавка на всяко човешко съжителство. Поради това българският наказателен съд ще 
приложи българският НК и за престъпление, извършено в чужбина, макар че за граж-
данските последици от същото престъпление ще се приложи този граждански закон, 
който се сочи от международното частно право на Република България и който може 
да е чужд. 

Обикновено приложимият закон към семейните правоотношения е личният 
статут на страните. Личният статут се определя най-често от закона по гражданството 
на лицата. Това се налага, защото семейните отношения изискват по-голяма сигур-
ност и стабилност, а териториалните привръзки са подложени на по-чести промени, 
отколкото личните. Въздействието на семейните правоотношения не се проявява само 
между съпрузите, но и върху много други лица – деца, роднини, кредитори. Поради 
това личният статут е подходящ приложим закон, защото дава по-големи гаранции за 
известност и предопределимост. По същите съображения в областта на семейното 
право е недопустим и изборът на приложим закон. Отчитайки това обстоятелство, 
българският законодател използва като основна формула на привързване в семейното 

                                                            

[8]  В решение №32, II ГО, 1955 г. ВС застъпва становището, че тези правомощия капитанът има 
само когато корабът плава в открито море. Само в наши териториални води тези правомощия 
на капитана би трябвало да отпаднат. Обратно В. Кутиков. Международно частно право на 
НРБ, С., 1976 г., с. 335 
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право гражданството на лицата. Само в някои области се допуска действието на тери-
ториалните привръзки: при формата за сключване на брак, при недействителността на 
брака, при уредбата на личните и имуществените отношения между съпрузите. 

По тези съображения действието на вече отменения закон на знамето относно 
семейни правоотношения, възникнали на борда на кораба в открито море, е съвсем ог-
раничено.  

На борда на български кораб брак може да се сключи само във формата пред-
видена от българското право – пред капитана на кораба, действащ като длъжностно 
лице по гражданско състояние (чл. 91, ал. 1 КТК).  

При сключването на брака на борда на чужд кораб се наблюдават някои особе-
ности, а именно когато се сключва брак между български граждани или между бъл-
гарски и чужд гражданин – само ако на борда на чуждия кораб се намира и български 
дипломатически представител със седалище в държавата на знамето на кораба[9]. 

При сключването на брак между български гражданин и чужденец на борда на 
чужд кораб се поставя въпросът за правното значение на предварителното разрешение 
за сключването на такъв брак, давано от окръжния народен съвет по местожител-
ството на българския гражданин в Република България. Би трябвало липсата на такова 
разрешение да не се отразява на действителността на брака, ако бракът по начало от-
говаря на материалноправните изисквания на заинтересуваните законодателства. Този 
извод се налага, защото процедурата по разрешението обхваща също само проучване 
на допустимостта на брака с оглед законодателството на държавата на чужденеца. 

Материалноправните условия за действителността на брака се определят както 
от закона по место сключването на брака, така и от отечествения закон на страните. 
Така за българския гражданин, който сключва брак в чужбина, са задължителни раз-
поредбите на чл. 8, 9, 10 СК. Това важи и когато бракът се сключва на борда на чужд 
кораб. За чуждия гражданин, който сключва брак с български гражданин в пределите 
на Република България или пред български дипломатически и консулски предста-
вител, условията за сключване на брак се определят по отечествения закон на чуж-
денеца, като са задължителни и разпоредбите на чл. 9 и 10 СК.  

Относно недействителността на брака законът на знамето ще намери приложе-
ние винаги когато е меродавен законът по место сключването на брака. Българското 
международно частно право допуска прилагането на закона по место сключването на 
брака в две твърде близки хипотези кумулативно със закона по гражданството на 
страните. Това са случаите на брак между чужденци с еднакво гражданство и брак 
между чужденци с различно гражданство. Едновременното прилагане на два различни 
закона към правоотношението е свързано с редица трудности. Това е така, защото 
предпоставките за сключването на брак за всяка една от страните трябва да се преце-
няват с оглед двата приложими закона. Вярно е, че в тези случаи приложението на за-
кона по место сключването на брака е условно – доколкото този закон е бил задъл-
жителен за чужденците. Резултатът от едновременното прилагане на двата закона е, 
че бракът трябва да отговаря на изискванията за действителност по правото и на двете 
държави, т.е. надделява правото на държавата, която обявява брака за недействи-
телен[10]. 

                                                            

[9]  Възможно е в държавата на знамето на кораба да е възприета религиозна форма за брака.  
[10] Има известна аналогия между прилагането на съвпадащите разпоредби на отечествените 
закони и прилагането едновременно на отечествените закони и закона по место сключването на 
брака. И в двата случая резултатът е един и същ – превес има законът с по-строги разпоредби. 
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На борда на кораба в открито море могат да се сключват и сделки, които зася-
гат имуществените отношения между съпрузите. Това могат да бъдат както сделки на 
управление, така и сделки на разпореждане с общи движими вещи на съпрузите. Чл. 79 
КМЧП гласи: „Личните и имуществените отношения между съпрузи се уреждат от 
тяхното общо отечествено право[11]“. Във връзка с това се поставя въпросът дали ако 
съпрузите се намират на борда на български кораб, това означава, че личните и иму-
ществените им отношения ще се  считат за осъществени на българска територия. Би 
трябвало под „осъществяване на българска територия“ да се има предвид местожител-
ството или трайното пребиваване на съпрузите на българска територия. Временното 
местонахождение не би трябвало да е от значение за международното частноправно 
разрешение[12]. 

 
IV. Компетентност на корабния капитан 
Тази компетентност е уредена изрично в сега действащия Кодекс на търговско-

то корабоплаване. Капитанът на български кораб в открито море може да сключва 
брак между български граждани и чужденец или между двама чужди граждани. При 
сключването на брака той ще се ръководи от формата, предвидена в Семейния кодекс. 

В българската практика се сочи единствен такъв случай от 1955г.[13]. Капитанът 
на кораба не е бил компетентен да сключи такъв брак. С решението си Софийски 
окръжен съд е обявил за недействителен брака, сключен на 10 август 1954 г. на кораба 
„Калиакра” без недобросъвестност на съпрузите. Както е приел и окръжният съд, по 
делото е установено, че бракът между страните е бил сключен на кораба „Калиакра” 
от началника на кораба, когато последният се е намирал в български териториални 
води. 

Съгласно чл. 25 ЗЛС бракът се сключва с взаимно съгласие на встъпващите в 
брак, дадено лично от тях пред длъжностното лице по гражданското състояние, като 
съгласно ал. 2 на същия текст действителен е и бракът, извършен от лице, което пуб-
лично е изпълнявало такава служба, макар да не е имало това качество. 

По силата на разпоредбата на чл. 123, ал. 2 ЗЛС началникът на кораба изпълня-
ва службата на длъжностно лице по гражданското състояние за раждания, женитба и 
смърт, станали при пътувания по море. 

Окръжният съд е застанал на становището, видно от мотивите към обжалвано-
то решение, че не всеки капитан на кораб може да изпълнява службата на длъжностно 
лице по гражданското състояние, а само капитан на кораб, който пътува по море, и то 
в открито море. Не могат следователно както капитанът на кораб, който пътува по 
река, така и капитанът на кораб, който пътува по море и се намира в териториални 
води, да имат качеството на длъжностни лица по гражданското състояние.  

Това становище на окръжния съд е правилно, то е в съгласие както с разпоред-
бите на чл. 27 от Указа за търговското корабоплаване на НРБ, така и с разума на  
чл. 123, ал. 2 ЗЛС. И наистина, когато законодателят е признал качеството на капита-
на на кораб на длъжностно лице по гражданското състояние, е имал предвид пътува-
ния на кораб само в открито море, тъй като, както когато корабът пътува по река, така 
и тогава, когато същият пътува в териториални води, той се намира близо до населен 
пункт, където биха могли да се съставят актовете за настъпилите събития от съответ-
                                                            

[11]  За отечественото право вж. чл.48 КМЧП. 
[12]  Сложни въпроси се поставят, ако единият от съпрузите има местожителство в РБ, а другият – в 
друга държава. 
[13]  Вж. бележка №8. 
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ните длъжностни лица по гражданското състояние, и то в кратко време след настъпва-
не на събитието. А от израза на чл. 123, ал. 2 ЗЛС не може да се приеме, че законода-
телят е допуснал изключение от правилото, щом като от друга страна в чл. 27 от 
Указа за търговското корабоплаване на НРБ изрично се говори, че капитанът на кора-
ба съставя актовете за раждане и смърт, когато корабът се намира в открито море. В 
случая наистина посоченият Указ за търговското корабоплаване на НРБ не отменя 
ЗЛС, но същият спомага, както приема и окръжният съд, за правилното тълкуване на 
чл. 123, ал. 2 ЗЛС. Между същите няма противоречие. 

Съгласно чл. 25, ал. 2 с. з. същият капитан на кораба не може да се приеме и за 
лице, което, макар и да не е имало качеството на длъжностно лице по гражданското 
състояние, е изпълнявало публично такава служба, за да бъдат действителни и извър-
шените от него актове. Текстът на чл. 25, ал. 2 ЗЛС валидира актовете за женитба, из-
вършени от лице, което не е председател на съвета, или такова, натоварено със съот-
ветен акт за изпълняване длъжността на длъжностно лице по гражданското състояние, 
но публично изпълнява тази длъжност, какъвто може да бъде секретарят на съвета 
или друг чиновник, без обаче да им е възложено със специална формална заповед из-
пълнението на тази длъжност. 

А щом като капитанът на кораба „Калиакра” не е лице, което има качеството на 
длъжностно лице по гражданското състояние, и щом като и сключеният от него брак 
не може да бъде валидиран по силата на чл. 23, ал. 2 ЗЛС, и щом като участието на 
длъжностното лице по гражданското състояние при сключването на брака е условие 
за съществуването на последния, то и сключеният между страните брак е недействи-
телен. Правилно следователно окръжният съд го е обявил за такъв. 

 При действието на отменения СК от 1968г., който не съдържаше подобна уред-
ба, не е регистриран нито един случай, който да доказва необходимостта от изричното 
уреждане на този въпрос. Той е практически невъзможен. Не е ясно как страните ще 
подготвят необходимите декларации и медицинското свидетелство и удостоверението 
по чл. 130 СК, ако не са ги подготвили предварително. Ако такъв случай възникне, 
той ще бъде по скоро куриоз, отколкото повод за законодателна намеса. Доколкото е 
известно от модерните закони за МЧП нито един не урежда компетентността на 
корабния капитан. Това е един законодателен пропуск, тъй като модерното общество 
изиска наличието на правна уредба, а именно правото е това, което следва да откликва 
на нововъведенията в човешкото общество и неговите нестандартни желания.  

В законодателството на САЩ положението е по-различно. В т.н. Кодекс на фе-
дералните разпоредби в Глава VI, част 700, подчаст G, чл. 716 се предвижда, че 
командващият офицер не може да осъществява функциите на лице по гражданско 
състояние на своя кораб и самолет. Това той не може да прави, когато корабът или 
въздухоплавателното средство е извън територията на САЩ с изключение на случая, 
когато на кораба или на въздухоплавателното средство присъства дипломатическо 
или консулско длъжностно лице на САЩ. Различието се изразява във фигурата на ко-
мандващ офицер и това, че е предвидена и уредба по отношение и на въздухоплава-
телните средства. Функциите на офицера като лице по гражданско състояние обаче са 
твърде ограничени. 

У нас по неофициални данни на Националния статистически институт, предо-
ставени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ гр. Варна, се сочи нараст-
ващия брой на сключените бракове пред капитан на кораб в открито море. Въпреки 
намалената тенденция за сключването на брак в днешно време, наличието на такава 
алтернатива става все по приложима. До 2013г. имаме сключени 23 брака като се 
наблюдава и тенденцията за сключване на бракове под водата, за което данни още не 
са предоставени.   
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В заключение следва да се обърне внимание  и на съотношението между прило-
жим закон в открито море и международен граждански процес. Като заместител на 
териториалните привръзки за събития и действия на кораба или във връзка с него в 
открито море законът на знамето замества и привръзките, определящи международ-
ната подведомственост на съда на държавата на знамето. А международната подве-
домственост на даден съд се определя от правилата за местната подсъдност на същия 
съд. От гледна точка на международния граждански процес следователно събития и 
действия на кораба в открито море ще се смятат извършени на територията на държа-
вата на знамето и когато са от значение за местната подсъдност на съдилищата на 
държавата на знамето, ще обусловят международната подведомственост на спора. 
Съществува известно съвпадане между териториалните привръзки на международно-
то частно право и критериите за определянето на местната подсъдност на съдилища-
та: и в последния случай се говори за местонахождение на имота, место извършване 
на деликта и пр. 
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Имуществената отговорност на работодателя е уредена в глава X, раздел I на 

Кодекса на труда (ЗИДКТ обн. ДВ, бр. 26/1986 г.). Преди това обезщетяването от ра-
ботодателя на вредите претърпени от работника или служителя или неговите наслед-
ници при увреждане на живота и здравето му поради трудова злополука или професи-
онална болест, са се уреждали от института на непозволеното увреждане в Закона за 
задълженията и договорите (ЗЗД). Отговорността на работодателя за обезщетяване на 
тези вреди в настоящия момент се регулира от Кодекса на труда (КТ) с разпоредбите 
на чл. 200 - 202 КТ.  

 
1. Имуществената отговорност на работодателя, уредена в КТ (чл. 200 – 

201 КТ) не е същинска договорна отговорност. Основанието за осъществяването 
й произтича от самия трудов договор и е уредено със законови правила, които 
имат императивен характер и са уредени изчерпателно в закона.  

Задължението за плащане на обезщетение по чл. 200 от КТ не е санкционна 
последица за работодателя за извършено от него правонарушение, а възлагане на риск 
от увреждането на работника или служителя по силата на закона (ex lege) [1]. Като 
аргумент за това, че имуществената отговорност на работодателя не е юридическа 
отговорност, а е законодателно възлагане на риск, е нормативното предвиждане, че 
работодателят отговаря независимо от това дали негов орган или негов работник или 
служител имат вина за настъпване на неблагоприятните последици за пострадалия 
или наследниците му (чл. 200, ал. 1 КТ, in fine). Вината не е включена като елемент от 

                                                            

1 Василев, А., Трудово право, изд. „Хеликонпрес”, стр. 318, Б., 1997 г. 
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основанието за възникването на отговорността и следователно за работодателя съ-
ществува презумпцията за невиновност [2]. Аргумент е и предписанието на разпоред-
бата на чл. 200, ал. 2 КТ, според която работодателят отговаря, когато трудова злопо-
лука е причинена от непреодолима сила (чл. 200, ал. 2 КТ). Към тези аргументи могат 
да се добавят и хипотезите на приравнените случаи на трудова злополука, уредени в 
чл. 55, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) дотолкова, доколкото при тях 
връзката с работата не е така ясно изразена. По силата  на тази разпоредба (чл. 55, ал. 
КСО) работодателят дължи обаче обезщетение, и когато трудовата злополука е 
станала по обичайния път при отиване или връщане от работа: до основното място за 
живеене, до мястото, където обичайно се храни неговият служител или работник и до 
мястото, където получава своето трудово възнаграждение.  

 
1.1. В чл. 200, ал.1 и ал. 2 от КТ са уредени предпоставките за възникване 

на отговорността на работодателя за обезщетяване на вреди, претърпени от него-
ви работници или служители поради трудова злополука или професионална бо-
лест: 

1.1.1. За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са 
причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и 
над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря 
имуществено, независимо от това дали негов орган или друг негов работник или 
служител има вина за настъпването им (чл. 200, ал. 1 КТ). 

1.1.2. Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от 
непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на 
каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, 
както и по време на почивка, прекарана в предприятието (чл. 200, ал. 2 КТ). 

 
1.2. Легалното определение за трудова злополука като елемент от основа-

нието за претендиране на отговорността на работодателя по чл. 200 от КТ се съ-
държа в чл. 55, ал. 1 на КСО. Основните нейни признаци са следните: 

а) Увреждането на работника или служителя трябва да е настъпило внезапно, в 
резултат на външно вредоносно въздействие върху човешкия организъм [3].  

б) Вредата да се е проявила при наличието на функционална връзка с работата.  
в) Резултатът от увреждането да е трайна или временна неработоспособност 

или смърт.  
г) Увреждането, което е довело до увреждане живота или здравето на работни-

ка или служителя, да може да бъде определено като трудова злополука. 
д) Трябва да е налице причинната връзка между увреждането и настъпилата не-

работоспособност или смърт на работника или служителя.  
Квалификацията на увреждането като трудова злополука се извършва от длъж-

ностно лице в териториалното поделение на НОИ с разпореждане, въз основа на дек-
ларация от работодателя или на подадена такава от пострадалия или на неговите 
наследници (чл. 60 КСО). Трудова злополука е само тази, която е призната за такава 
по посочения ред. 

 

                                                            

2 Мръчков, В., Имуществена отговорност на работодателя, изд. „Сиби”, стр. 153, С., 2013 г.  
3 Мръчков, В., Средкова, К., Василев, А., Коментар на Кодекса на труда, изд. „Сиби”, стр.672, 
С.,  2013 г.  
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1.3. Второто основание на задължението на работодателя да обезщети 
увредения работник или служител е при настъпило увреждане от професионална 
болест. В чл. 56 КСО е дадено легално определение, от което се извеждат основ-
ните нейни признаци:  

а) Професионална болест е заболяване на човешкия организъм, което е настъ-
пило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работ-
ната среда или на трудовия процес. 

б) За да се квалифицира като такова, то трябва да е включено в Списъка на про-
фесионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра 
на здравеопазването. 

Професионалната болест и трудовата злополука са два осигурени социални 
риска, при настъпването на които работодателят дължи обезщетение от една страна на 
основание чл. 200 КТ, а от друга – държавното обществено осигуряване при определе-
ни предпоставки, посочени в КСО. 

 
2. Намаляване или изключване на отговорността на работодателя 
2.1. Един от основните принципи на правото е Nemo ex suo delicto meliorem 

suam conditionem facere potest, т.е. „Никой не може да черпи права от собственото си 
неправомерно поведение”. За това справедливо в чл. 201, ал. 1 от КТ е предвидено, че 
работодателят не отговаря, ако пострадалият работник или служител умишлено е ув-
редил здравето си. В КСО чл. 55, ал. 3 относно приравнените случаи на трудова зло-
полука оправдано е предвидено, че не би следвало да се признава за трудова злопо-
лука внезапното увреждане на здравето или живота на работника или служителя, ако 
той умишлено е увредил здравето си. Такава е и законодателната идея проведена в чл. 46 
КСО относно случаите, при които не следва да бъде изплатено обезщетение на оси-
гурено лице за временна неработоспособност, ако умишлено уврежда здравето си с 
цел получаване на отпуск или обезщетение. При умишлено увреждане на живота и 
здравето си работникът или служителят няма основание за предявяване на иск за 
обезщетение, тъй като не е налице трудова злополука и следователно липсва основа-
нието за възникване на задължението на работодателя по чл. 200 КТ [4]. 
2.2. В чл. 201, ал. 2 от КТ законодателят е предвидил намаляване на отговорността на 
работодателя поради съпричиняване от страна на увредения работник или служител. 
В тази хипотеза отговорността на работодателя следва да се намали, ако пострадалият 
е допринесъл за настъпването на трудовата злополука, като е допуснал груба 
небрежност (чл. 201, ал. 2 КТ). Наличието на тези две кумулативно свързани пред-
поставки, „той да е допринесъл за злополуката” като е „проявил груба небрежност” са 
основание за намаляването на отговорността на работодателя, но не и изключването 
й. С тази разпоредба се въвежда отклонение от гражданскоправния режим на т. нар. 
компенсация на вини [5] [6], тъй като тук не става въпрос за компенсиране на „вини” 
„…….в строгия юридически смисъл на понятието „вини”, а за компенсация на 

                                                            

4 Мръчков, В., Средкова, К., Василев, А. Коментар на Кодекса на труда, изд. „Сиби”, стр. 689, 
С., 2013 г.  
5 Мръчков, В., Средкова, К., Василев, А. Коментар на Кодекса на труда, изд. „Сиби”, стр.689, 
С., 2013 г.  
6 Василев, А., Имуществена отговорност на работодателя за вреди от трудова злополука и  
професионално заболяване, изд. „Интерюс”, стр.59, С., 1997 г.  
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обективно насрещно съпричиняване.”[7]. Отговорността на работодателя не се из-
ключва, а само се намалява размерът на дължимото от него обезщетение и при след-
ната хипотеза: Увреждането на работника или служителя е станало поради неспазване 
от него на здравословните и безопасни условия на труд, установени в предприятието 
поради груба небрежност. 

 
3. Регресна отговорност на работника или служителя съгласно чл. 202 КТ 
3.1. Регресната отговорност, уредена в чл. 202 от КТ е отговорността на работ-

ника или служителя към работодателя. Тя е създадена с ЗИДКТ през 1986 г. Регресна-
та отговорност на работника или служителя по чл. 202 КТ  се прилага само за обезще-
тяване на причинени вреди от трудова злополука, не и за вреди от професионална бо-
лест. В разпоредбата на чл. 202 КТ това не е изрично предвидено, но се извежда по 
тълкувателен път [8]. Професионалното заболяване, както бе посочено по-горе, е след-
ствие от вредното въздействие на факторите на околната среда на работното място. 
Вредното въздействие не е причинено от човешко поведение, от виновните действия 
или бездействие на работниците или служителите, за да е мислима регресна отго-
ворност на друг работник или служител. 

3.2. Регресната отговорност на работника или служителя произтича от иму-
ществената отговорност на работодателя по чл. 200 КТ. Тази отговорност не само 
предпоставя съществуването на отговорността на работодателя по чл. 200 КТ, но и 
нейното реализиране [9]. Това означава отговорността на работодателя вече да е била 
установена и той да е изплатил на увредения негов работник или служител обезщете-
ние по чл. 200 КТ. След  реализирането на отговорността на работодателя той може да 
предяви регресен иск по чл. 202 КТ, като претендира от виновните причинители на 
вредата, това което е платил на пострадалият или на неговите наследници. 

3.3. Прекият причинител на трудовата злополука може да е в трудово правоот-
ношение с работодателя, с друг работодател към момента на претендиране на отго-
ворността или да не е страна по каквото и да е правоотношение с него. За предявяване 
на регресен иск не е необходимо трудовото правоотношение на причинителя да не е 
прекратено. Дори и след прекратяване на трудовия му договор неговата регресна 
отговорност продължава да съществува [10]. Това е така, защото при причиняването на 
вредата той е имал качеството работник или служител. 

 
3.4. Предпоставките за възникване на отговорността по чл. 202 КТ 
Най-важната предпоставка за възникване на регресната отговорност е наличие-

то на трудово правоотношение между работодателя и виновния причинител на вреда-
та (негов работник или служител) в момента на настъпването на трудовата злополука.  

Втората предпоставка е причиняването на вреда на работодателя. Тази вреда се 
изразява в това, че той  е платил обезщетението по чл. 200 КТ на увредения работник 
или служител и следователно той е претърпял вреди.  

Третата предпоставка е виновното поведение на прекия причинител на вредата 
(работник или служител). Увреждането на работодателя е в следствие на неговото ви-

                                                            

7 Мръчков, В., Средкова, К., Василев, А., Коментар на Кодекса на труда, изд. „Сиби”, стр. 989, 
С., 2013 г.  
8 Мръчков, В. Имуществена отговорност на работодателя, изд. „Сиби”, стр. 216, С., 2013 г. 
9 Мръчков, В. Имуществена отговорност на работодателя, изд. „Сиби”, стр. 217, С., 2013 г.  
10 Мръчков, В. Имуществена отговорност на работодателя, изд. „Сиби”, стр. 218, С., 2013 г.  
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новно противоправно поведение, с което е причинил вреди на друг работник или слу-
жител в същото предприятие и от това увреждане е настъпила трудова злополука.  

 
4. Регресната отговорност на работника или служителя по чл. 202 КТ е 

пълна и ограничена. При проявлението на юридически факти, предвидени в 
правната норма работодателят ще може да упражни своето субективно право 
съгласно чл. 202 КТ в следните хипотези: 

4.1. На основание чл. 206, ал.1 в. вр. чл. 203, ал. 1, в.вр. чл. 205 КТ, когато е при-
чинена вреда на работодателя от работник или служител по небрежност при или 
по повод изпълнението на трудовите задължения, работникът или служителят 
отговаря в размер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаг-
раждение. Той дължи обезщетяване не на всички причинени вреди, а само на претър-
пените от работодателя загуби. 

4.2. На основание чл. 206, ал. 2 , в.вр. 203, ал. 1, в. вр. чл. 205 КТ, когато вреда-
та е причинена от ръководител, включително и от непосредствен ръководител, при 
или по повод упражняване на ръководните му функции, отговорността е в размер на 
вредата, но не повече от трикратния размер на уговореното месечно трудово въз-
награждение. Тук отново размера на обезщетението е ограничен до претърпените 
загуби от работодателя. 

 
5. В чл. 203, ал 2 КТ е уредена пълна имуществена отговорност на работ-

ника или служителя: Работодателя ще може да предяви регресният иск в след-
ните три отделни хипотези: 

a) Вредата да е причинена  умишлено; 
b) Вредата да е в резултат на престъпление; 
c) Или вредата да е причинена не при или по повод изпълнението на трудо-

вите задължения. 
Пълната имуществена отговорност може да бъде осъществена от работодателя 

само по съдебен ред (чл. 211 КТ). Съществената разлика между пълната и ограничена 
имуществена отговорност и регресната отговорност на работника или служителя към 
работодателя се състои в това, че регресната отговорност може да бъде осъществена 
само след като бъде реализирана имуществената отговорност на работодателя, съглас-
но чл. 200 КТ. В хипотезата на пълна имуществена отговорност на работника или 
служителя работодателят може да предяви регресния иск по чл. 202 КТ и да иска 
платеното от него в пълния му  размер.  

 
6. Регресна отговорност съгласно чл. 54 ЗЗД в.вр. чл. 49 ЗЗД 
В разпоредбата на чл. 49 ЗЗД възложителят отговаря за вреди, виновно причи-

нени от другиго. Неговата отговорност е изключение от общото правило в граждан-
ското право, че без вина няма отговорност. Според чл. 49 ЗЗД този, който е възложил 
на друго лице някаква работа, отговаря за вредите, причинени от него при или по по-
вод изпълнението на тази работа. Законодателят урежда отговорността на възложите-
ля за вредите, които неговият изпълнител е причинил на трето лице при или по повод 
изпълнението на своята работа. За да възникне отговорността на възложителя по чл. 49 
ЗЗД, е важно да е станало „при” или по „повод” изпълнението на възложената работа. 
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Трябва да се подчертае, че отговорността на възложителя е за чуждо деяние, а не за 
лично такова[11].   

Обективната отговорност на възложителя поражда правото на третото, увреде-
но от изпълнителя лице да търси обезщетяване на причинените му вреди и от увреж-
дащия и от неговия възложител на деликтно основание. Искът по чл. 49 ЗЗД може да 
бъде предявен отделно, а може и да се предяви с иска по чл. 45 ЗЗД, като целта на 
съвместното предявяване е да се „…елиминира прекият извършител като евентуален 
свидетел по делото.”[12].  

Деликвента ще отговаря пред увреденото трето лице на основание чл. 45 ЗЗД, а 
възложителят ще отговаря съгласно чл. 49 ЗЗД. Лицето, което възлага определена 
работа, отговаря за вредите, причинени от неговия изпълнител. И тъй като вината на 
възложителя не е елемент от фактическия състав на основанието за отговорността, се 
приема, че отговорността по чл. 49 ЗЗД има само гаранционно-обезпечителна функ-
ция [13]. Регресният иск по чл. 54 ЗЗД е защитата за възложителя, че той ще може да 
поиска всичко, което е платил. Възложителят би могъл да претендира от деликвента 
компенсация на причинените  вреди и то в пълен размер.  

 
7. Съотношение между регресната отговорност, съгласно чл. 202 КТ и  

чл. 54 ЗЗД 
Регресната отговорност на изпълнителя по чл. 54 ЗЗД произлиза от отговор-

ността на неговия възложител по чл. 49 ЗЗД във вр. с чл. 45 ЗЗД. Регресната отговор-
ност на работника или служителя произлиза от отговорността на работодателя по чл. 
200 КТ във връзка с чл. 202 КТ. И двете хипотези предвиждат вид гражданска отго-
ворност и целта им е да се възстанови правният порядък като се отдаде всекиму дъл-
жимото и всеки да понесе последиците от вредите, които е причинил другиму. 

Основна разлика между двата вида отговорност е в размера на обезщетяваните 
вреди. При  отговорността, претендирана съгласно чл. 54 ЗЗД формата на вината на 
изпълнителя не е предвидена във фактическия състав, но в чл. 202 КТ законодателят 
посочва, че при форма на вина – „груба небрежност” регресната отговорност на ра-
ботника или служителя ще се определя съгласно правилата на раздел II на глава X на 
Кодекса на труда.  

Ограничената имуществена отговорност е проявление на основен принцип в 
трудовото право – закрилата на труда. Той е прогласен в чл. 16 от Конституцията на 
Република България и е проведен в чл. 1, ал. 3 на КТ. В трудовото право законодате-
лят установява минимални стандарти, които защитават работника като икономически 
и социално по-слабата страна в трудовото правоотношение. С тези минимални стан-
дарти се създават правила, които гарантират живота, здравето и работоспособността 
на трудещите се. Ограничената имуществена отговорност също има за цел да се уста-
нови по-благоприятно положение на работника или служителя, което от своя страна е 
повлияно от закрилната функция и установените стандарти за предоставянето на ра-
ботна сила. Трудовото възнаграждение е основен източник на доходи на едно лице, с 
което то издържа себе си и своето семейство. Следователно оправдано законодателят 
предвижда ограничение в размера на дължимото от работника обезщетение при усло-
вията на ограничена имуществена отговорност съгласно чл. 202, в.вр. чл. 203, ал.1 КТ, 
което се реализира съгласно чл. 210 КТ посредством компенсаторно производство за 
                                                            

11 Голева, П. Облигационно право, изд. „Фенея”, стр. 586, С., 2012 г. 
12 Голева, П. Деликтно право, изд. „Фенея”, стр. 130, С., 2011 г.  
13 ПП 7-29.XII.1958 г. 
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сметка на получаваното от него трудово възнаграждение. Както вече беше уточнено 
имуществената отговорност на работника или служителя може да бъде и ограничена и 
пълна, което е съществена отлика от отговорността в гражданското право, съгласно 
чл. 49, в. вр. чл. 54 ЗЗД. Следователно и регресната отговорност може да бъде и пъл-
на, и ограничена. 

Регресната отговорност е ограничена и заради действието на разпоредбата на 
чл. 205, ал.1 КТ, съгласно който работникът или служителят, който е причинил вреди 
на работодателя си по небрежност, обезщетява само имуществените вреди и то про-
пуснатите ползи (работникът или служителят не дължи обезщетяване на своя работо-
дател за неимуществените вреди). Отговорността на изпълнителя съгласно чл. 49, 
в.вр. чл. 54 ЗЗД предпоставя обезщетяване на всички причинени вреди (имуществени 
и неимуществени).  

Според чл. 1, ал. 2 КТ, когато става дума за възлагане на работа, е налице хипо-
теза предоставяне на работна сила, а тогава правоотношението се урежда само като 
трудово. Трябва да се прави разлика между възлагане на работа по трудов договор и 
възлагане на работа по граждански договор за услуга, поръчка или изработка. Отго-
ворност за работодателя по чл. 49 ЗЗД може да възникне, когато негов работник или 
служител увреди едно непознато трето лице при или по повод на извършената работа, 
но регресната отговорност на работника или служителя към работодателя може да 
възникне само при проявление на основанието, предвидено в чл.202 КТ. Отговорност-
та на работодателя ще бъде  ангажирана от третото увредено лице на основание чл. 49 
ЗЗД,  но работодателят не разполага с регресния иск по чл. 54 ЗЗД спрямо своя работ-
ник или служител. Макар че той ще отговаря пред трето лице по правилата на ЗЗД, 
неговият регресен иск е този по чл. 202 КТ, защото правоотношението между работо-
дателя и работника или служителя е трудово. Ако отношенията по реализиране на 
отговорността на възложител на работа могат да възникнат и от трудов и от договор, 
сключен по реда на ЗЗД, то реализирането на регресната отговорност по чл. 202 КТ 
може да възникне само при наличието на действително трудово правоотношение към 
момента на причиняване на вредата. 
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ПО ВЪПРОСА ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ОСНОВАНИЯ  

ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ИПОТЕКАТА 
 

Крум Ивайлов Тодоров 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 

 
П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  

 
ON THE ISSUE OF SOME SPECIAL GROUNDS TO INVALIDITY 

OF HIPOTHEC 
 

Krum Ivaylov Todorov 
 

Abstract: Article contains an analysis of some particular reasons to invalidity of hypothec. 
 
Key words: Hypothec, invalidity. 
 
 

1. Обща характеристика на ипотеката 
1.1. Понятие – В правната литература няма единно понятие, характеризиращо 

еднозначно ипотеката, макар присъщите й белези да се посочват от авторите, които са 
я разглеждали.  

Според проф. Петко Венедиков „ипотеката е право, по силата на което едно 
лице може да се удовлетвори предпочтително за едно свое вземането един недвижим 
имот”.1 

Проф. Александър Кожухаров разглежда ипотеката като „ Вещно и неделимо 
право, което обременява определен недвижим имот на длъжника или на трето лице за 
обезпечение на определено вземане така, че кредиторът може да го брани в чиито и 
ръце да се намира имотът, за да се удовлетвори от сумата му по предпочитание пред 
другите кредитори на същия длъжник или на собственика на вещта”.2 

Проф. Методи Марков, на когото принадлежи най-обстойното изследване в 
българската правна литература по темата „Ипотека”, я разглежда като „Обезпечение 
на вземане с недвижим имот, собственост на учредителя ( длъжника или трето лице ),  
върху който имот кредиторът може да насочи принудително изпълнение, независимо 
чие притежание е в момента и независимо от несеквестируемостта му, както и да се 
удовлетвори по предпочитание от получената цена”.3 

 
1.2. Видове – Българското право познава два основни вида ипотека:  

- Договорна ипотека – При нея собственикът (или суперфициарът) на оп-
ределен недвижим имот и кредиторът на определено вземане се съгла-
сяват да бъде учредена ипотека върху имота в полза на кредитора. 

                                                            

1 Венедиков, П.– Ипотеки, залог, привилегии, изд. Петко Венедиков, 1994 г., с. 18 
2 Кожухаров, А – Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Нова ред. 
и доп. П. Попов. С., 2002 г., с. 660. 
3 Марков, М.– Ипотеката, изд. Сиби, 2008 г. с. 48. 
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- Законна ипотека – Тя се учредява чрез вписване в Имотния регистър 
въз основа на искане, отправено от кредитор (без да е необходимо съг-
ласие на собственика на имота), чието вземане му дава това право по 
разпореждане на закона. Хипотезите, при които може да се учреди 
законна ипотека, са посочени в чл. 168 от Закона за задълженията и до-
говорите: 
a)  В полза на отчуждителя на недвижим имот – върху отчуждения 

имот, за обезпечение на вземанията му по договора. 
b) В полза на съделителя, комуто се дължи допълване на дела – върху 

недвижимите имоти, оставени в дела на онзи съделител, който дъл-
жи допълване. 

c)  Ипотека като обезпечение пред съд. (180 ЗЗД). Освен тези основни 
видове ипотека, специални закони предвиждат и други. 

 
2. Строго формалния характер на ипотеката  
 

Законът за задълженията и договорите въвежда особени правила, спазването на 
които е задължителна предпоставка за действителността на ипотеката. В чл. 167, ал. 2 
от с.з. са посочени необходимите реквизити на ипотечния договор, а чл. 170 визира 
особените хипотези, при които било ипотечния договор, било актът за законна ипоте-
ка, могат да бъдат обявени за недействителни. Следва да отбележим, че тези особени 
хипотези не изключват приложението на основанията за недействителност на догово-
рите въобще, закрепени в чл. 26 – 33 ЗЗД. Допълнителните предпоставки за недейст-
вителност показват желанието на законодателя в една по-пълна степен да даде защита 
на страната, имаща интерес да докаже, че ипотечният договор или актът за законна 
ипотека, са недействителни. 

По-надолу ще бъдат разгледани някои от специфичните основания за недейст-
вителност на ипотеката. 

 
3. Недостатъчната индивидуализация на обезпечаваното вземане като 

основание за недействителност на  ипотеката 
 

Кога ще имаме недостатъчна индивидуализация на обезпечаваното вземане, за 
да можем, предявявайки иск, с който атакуваме действителността на ипотеката, да бъ-
дем обнадеждени, че ще успеем и искът ще бъде уважен? 

Правната теория4,5,6 посочва, че недостатъчна индивидуализация на обезпече-
ното вземане е основание за недействителност, но конкретни примери при какви фор-
мулировки нотариалният акт за договорна ипотека би бил недействителен, не се при-
веждат. Приема се, че вземането трябва да бъде характеризирано със страна, предмет, 
размер, падеж. 

Бихме ли могли да приемем за валидно пораждащо правно действие по отно-
шение на ипотеката следната формулировка: Ипотекарния кредитор X и ипотекарния 
длъжник Y приемат, че към деня на сключване на настоящата сделка са налице неиз-
пълнени парични задължения, възникнали от търговската им дейност по договори за 
покупко-продажба, по които задълженията на X са били надлежно изпълнени, а тези 
                                                            

4 Марков, М.– Ипотеката, изд. Сиби, 2008 г. с. 230. 
5 Кожухаров, А – Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Нова ред. 
и доп. П. Попов. С., 2002 г. с.673. 
6 Венедиков, П.– Ипотеки, залог, привилегии, изд. Петко Венедиков, 1994 г. с.74. 
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на Y са останали неизпълнени. Общият размер на всички задължения на Y към мо-
мента на този договор за ипотека са в размер на 100 000 лв., който страните уговарят, 
че ще бъде изпълнен до 10.03.2013 г.  

На пръв прочит всичко изглежда добре – имаме страни, размер на вземането, 
предмет. Първия поглед и първия прочит обаче често лъжат. Изследвайки по-задълбо-
чено такава формулировка ще възникнат поне няколко въпроса – дали въпросните 
задължения не са погасени по давност (110 ЗЗД), възможно ли е да са опростени (108 
ЗЗД) или пък да е дадено нещо вместо тях (107 ЗЗД), може ли да е имало прихващане 
(103 ЗЗД)? 

В случая мъката идва именно от липсата на индивидуализация на обезпеченото 
вземане. 

Присъщо на ипотеката е да обезпечава конкретно вземане. Тя е акцесорна и я 
има, доколкото има главно задължение, за което да се „хване”. Вземането трябва по 
такъв начин да бъде индивидуализирано, че да не остане съмнение в неговото възник-
ване и съществуване. 

Съдебната практика застъпва становището за достатъчност на индивидуализа-
цията, водеща до безспорност на обезпеченото вземане. В Реш. N 406 от 04.07.2003 г. 
по гр.д. N 968 / 2002 г., II г.о. ВКС, съдът отбелязва, че „ипотеката винаги се отнася 
към конкретно вземане, тя е специализирана по отношение на вземането, свързана е с 
определено, обособено вземане.” 

Липсата на индивидуализация на обезпеченото вземане води до липса на тъж-
дество между него и сумата, за която се учредява ипотеката, т.е. не може по несъм-
нен начин да се установи, че ипотеката се учредява за задължение, достатъчно кон-
кретизирано, че съпоставяйки двата договора (първоначалния, по който се дължи 
главното, обезпечаваното вземане и ипотечния договор –  сумата, за обезпечение на 
която се учредява ипотеката), да следва, че второто се ражда като обезпечение именно 
заради първото.  

От казаното по-горе, прилагайки го към нашия пример формулировката в нота-
риалният акт за ипотека, която ще бъде основание за един валиден договор, би след-
вало да бъде следната: За обезпечение на вземането, което длъжникът АБВ дължи на 
кредитора ГДЕ в размер на 40 000 лв. по договор за покупко-продажба на биодизел от 
10.03.2012г. N 1234, по който ГДЕ има качеството на продавач, а АБВ – на купувач, 
която сума се състои от 39000 лв. продажна цена, чийто падеж настъпва на 
10.06.2012г. и 1000 лв. законна лихва, дължаща се от момента на падежа до сключва-
не на настоящия договор за ипотека, АБВ учредява в полза на ГДЕ върху своя собст-
вен недвижим имот номер…, граници…, съседи. ипотека за сумата от… хил. лв. 

Длъжникът АБВ дължи на кредитора ГДЕ сумата 60 хил. лева по договор за 
продажба № 1235 между страните АБВ и ГДЕ с предмет покупко-продажба на 100 
тона пшеница, по който ГДЕ има качеството на продавач, а АБВ на купувач. Взе-
мането се състои от: продажна цена – 58 000 лв., чиито падеж е настъпил на 
10.08.2012г. и законна лихва от деня на падежа до сключване на настоящият договор 
за ипотека в размер на 2000 лв. (виж и решение 831/04.01.2010г. ГД№ 2807/2008 г.  
IV г.о. ВКС). 

По такъв начин индивидуализирани вземанията, за които се учредява ипотеката – 
по основание, размер, страни, падеж, можем да кажем, че е възникнало валидно ипо-
течно правоотношение, между ипотекарен длъжник и ипотекарен кредитор. 

Винаги, когато сме изправени пред нотариален акт за договорна ипотека или 
акт за законна ипотека следва да търсим отговор на въпроса, „достатъчно ясно ли ста-
ва какво се обезпечава?”. Акцесорният и формален характер на ипотеката изискват 
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при боравене с нея да се проявява повишено внимание и изпълнение на всички пред-
видени за валидността им правила. 

 
4. Недействителност на ипотеката поради неизвестност на размера на 

сумата за която се учредява ипотека 
 

Според чл.170 ЗЗД, учредяването на ипотеката е недействително, ако в ипотеч-
ният договор съществува неизвестност за размера на сумата, за която се учредява 
ипотека. Казано простичко – вземането (първичното, главното) за което се учредява 
ипотеката е едно, а размерът на сумата за която се учредява ипотеката – друго. Ако 
искаме да обезпечим получаването на продажната цена, която ни се дължи по договор 
за покупко-продажба (основното вземане),ще учредим ипотека за определена сума 
(сума, за която се учредява ипотеката). Съдебната практика (Р. № 27 от 06.02.2007 г. 
Т.К. ВКС.) застъпва тезата, че при различен размер на обезпеченото вземане в догово-
ра за кредит и сумата, вписана в ипотечният договор, ипотеката има действие за по-
малката от двете стойности. Ако например ипотека е вписана за по-малка сума откол-
кото е отпуснатия заем, учредилият я се явява задължен само за част от вземането на 
банката и то до размера  на сумата, записан в ипотеката. 

Следва ли сумата за която се учредява ипотека да е посочена изрично (напр.: 
страните учредяват ипотека върху имот номер….., граници… и т.н. за сумата от 
50 000 лв.), или е достатъчна индивидуализация на имотите и данъчната има оценка. 
Теорията и практиката не дават отговор на този съществен въпрос, а той има подчер-
тана практическа насоченост. Тук могат да се аргументират две становища: 

- според първото от тях пропускането на изрично посочване на сумата за 
която се учредява ипотеката при наличие на данъчна оценка и индиви-
дуализация на имотите в нотариалният акт не е основание за недейст-
вителност. Щом имотът е оценен в пари, то следва да се счита, че имен-
но за тази сума се учредява ипотечно правоотношение. 

- втората защитавана теза е контрапункт на първата – макар и оценени с 
някаква цена, не може да се счита, че именно за тази цена се учредява 
ипотека, ако изрично не е посочено.   

Подкрепа би следвало да получи второто становище. 
При уредбата на ипотеката, формата на ипотечният договор/ актът за законна 

ипотека и съдържанието им изискват строго спазване на предвидените реквизити за 
действителност. Не следва да се допуска, че данъчната оценка на един имот в догово-
ра за ипотека, е равносилна на сума, за която се учредява ипотеката. Прочитайки 
текста на чл.170 ЗЗД, който постановява, че „учредяването на ипотеката е недействи-
телно, ако в ипотечния договор или молбата за учредяване на законна ипотека 
съществува неизвестност за размера на сумата за която се учредява ипотеката”, мо-
жем да се запитаме поне няколко въпроса: Ако данъчната оценка на имота е значител-
но по-ниска от пазарната цена, но в нотариалният акт не е вписано изрично за каква 
сума се учредява ипотеката, от коя цена би се удовлетворил кредиторът при евентуал-
на публична продан? Обратната хипотеза също е възможна – пазарна стойност на 
имота под данъчната оценка.  

Така поставени двата въпроса разкриват всъщност колко различни са двете 
понятия в материята на ипотеката. И кредиторът и длъжникът имат интерес да посо-
чат цена, за която се учредява ипотеката. 

- Кредиторът би бил по-добре защитен, ако пазарната цена е в пъти по 
висок от данъчната оценка ( както не рядко се случва в практиката) и 
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той учредява ипотека именно върху част от тази пазарна цена, която е 
над данъчната оценка, но под абсолютната цена. Така например, ако 
кредитор Х има вземане за 70 хил. лв., а учредяваната ипотека е върху 
имот с данъчна оценка 50 хил. лв., но реална цена 78 хил. лв. и не посо-
чи, че учредява ипотека върху имот номер……. за сумата от 70 хил. лв., 
при евентуална продажба на имота, той би бил удовлетворен за сумата 
от 50 хил. лв. предпочтително, но за останалите 20 хил. лв. би  бил ос-
танал хирографарен кредитор. Този практически пример показва несъ-
вършенствата на едно такова „подвеждане под общ знаменател”.  

- Огледална  хипотеза също е възможна – ако се ипотекира имот, чиято 
данъчна оценка е 30 хил. лв., а длъжникът дължи 10 хил. лв., при не по-
сочване на сумата, за която се учредява ипотеката, въпросният длъж-
ник ще загуби имот, несъразмерно по-голям от стойността на самото 
задължение. Кредиторът ще е в правото си да изнесе имота на публич-
на продан, а за длъжника ще остане остатъка. При такава ситуация 
много по-целесъобразно би било да се ипотекира идеална част равна на 
стойността на вземането, което ще доведе до публична продан на тази 
идеална част и защита в по-голяма степен интересите на длъжника. 

От казаното по-горе застъпвам тезата за недействителност на ипотеката при не 
посочване в нея изрично сумата, за която се учредява. Такъв извод може да намери 
опора в закона – чл.170 ЗЗД. Все пак въпросът остава дискусионен. 

 
5. Недействителност на ипотеката поради невалидност на упълномощава-

нето дадено от упълномощителя 
 

Интересно решение постановява ВКС по спор, дали общо дадено пълномощно 
е валидно да учреди представителна власт за сключване на договор за ипотека. В 
решение № 831/04.01.2010г. по ГД 2807/2008г., IV г.о. ВКС, постановено по реда на 
чл.290 ГПК, във връзка с чл.280, ал.1, т.3 ГПК касационният съд отговаря на въпрос 
от значение за точното прилагане на закона и развитието на правото, застъпвайки че 
„изявлението ищцата в даденото от нея пълномощно, имат значение само на прин-
ципно нейно съгласие за обезпечаване на задълженията по сключен договор за заем 
или кредит. Но с оглед разпоредбите на чл.167,чл.170, чл.39 ал.1 ЗЗД то не е достатъч-
но за валидността на упълномощаването”. По надолу ВКС продължава, че „е необхо-
димо изявленията в пълномощното да се конкретизират (или да са определяеми 
относно) съществените условия на договора за ипотека – имотът върху който тя се 
учредява, обезпеченото вземане, падежът му, размерът на лихвите”.  

Конкретиката, която договорът за ипотека изисква, е разпространена върху 
пълномощното, когато едната страна действа чрез пълномощник. Съображенията са 
както законови, така и практически. Достатъчно е да посочим като пример лице Х, 
собственик на три имота, което за обезпечение на вземането си към У, дава пълно-
мощно на Z, да сключи договор за ипотека с У „при каквито условия намери за 
добре”. Такава формулировка не би могла да даде отговор на въпроса, върху кой имот 
да се учреди ипотеката, за каква сума да се учреди, кое вземане обезпечава (ако Х има 
повече от едно задължение). Прекалено общо формулираното пълномощно широко 
отваря вратите на един недобросъвестен пълномощник. Именно затова ВКС (смятам 
правилно) пренася специфичните изисквания на договора за ипотека и към пълно-
мощното, когато едната страна се представлява от пълномощник. Като строго фор-
мална сделка договорната ипотека не следва да бъде обуславяна от общо пълномощ-
но. В този ред на мисли пълномощното за сключване на договорна ипотека би тряб-
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вало да съдържа приблизително подобна формулировка, за да породи валидно прав-
ните последици, които се целят „Аз Х, упълномощавам Z, да сключи от мое име и за 
моя сметка, за обезпечение на вземането на У по договор № 1234 за продажба на 100 
броя лаптопи от дата …………, в размер на …………. , състоящо се от главница 
……….. , лихва………… , чиито падеж е ………… върху моят собствен недвижим 
имот №……….. , граници ………….. , за сумата от …………. хил. лева.” 

 
Заключение  
 

Ипотеката е особен институт, при който законът е въвел и специфични изиск-
вания за действителност, които следва да бъдат съблюдавани при всеки конкретен 
случай. Задължение на юриста, а и на съда, когато се налага е да следи за специалните 
изисквания и да бъде проводник при тяхното осъществяване, за да възникне, съответ-
но „ живее” една валидна ипотека. При съмнение, нотариалният акт трябва да бъде за-
дълбочено изследван и при откриване на незаконосъобразност страната да търси 
реализация на дадените и възможности, за атакуване на сделката. 
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„МОДЕЛИ ЗА СЕМЕЙНИ ОТНОШЕНИЯ  

У ПОДРАСТВАЩИТЕ“ 
 

Катя Пенева Милева 
Бургаски свободен университет 

 
П о ощ р и т е л н а  н а г р а д а  

 
Abstract: The aim of this study is to clarify expectations concerning family life among high 
school students in Burgas region. Controversial patterns of family values and attitudes was 
find, marking clear struggle line between boys and girls in fields of family power, role 
distribution and intimacy. The need of systemic educational activity, developing skills and 
attitudes for collaborative relations, giving equal chances for personal and professional 
development in family is outlined. 
 

Key words: Family life, attitudes and values in partnership, youth sexual behavior.  
 
 
Увод: 
През 2011 г. започнах обучението си в бакалавърската си програма по „Социал-

ни дейности и консултиране“ в БСУ в същото време отношенията в семейството ми 
бяха лоши. Бях изпълнена от неудовлетворение, опитвах се да бъда всеотдайна майка 
и жена която отдава живота си в името на съпруга и децата, но желаех и да израствам 
/развивам /професионално извън дома си. Предаваните ми от поколение на поколение 
модели за подчинение към съпруга и желанието ми да продължа творческото си 
развитие достигна до невъзможността да променя каквото и да е, независимо от ис-
кренното ми желание. Медиите през това време продължаваха да заливат обществото  
с коментарии мнения, че това се случва в много други семейства. Какво се случва във 
всички тези семйства, като моето в които годините на прехода станаха години на 
драматичен провал на предавания им от поколения семеен модел.  

С идеята да намеря отговор на своите въпроси се обърнах автори като Петър 
Стоянов, Лиляна Спасовска. Това са единствените автори които правят анализ на българ-
ското семейство до 1990 г. какво става след това нека да се опитаме да разберем сега. 

 

Цел на настоящата разработка: 
Да изследва очакванията спрямо бъдещото им семейство на подрастващи от  

гр. Бургас и  региона. 
 

Задачи на проучването:  
Да установи актуалните образователни потребности в подготовката за семеен 

живот и родителство. 
 
Хипотеза: 
Изследваните младежите  имат противоречиви  очаквания за своето семейство, 

съчетаващи  традиционни патриархални елементи с желание за равноправие между 
мъжа и жената. 

Моделът за съвременното семейство като активна икономическа единица осно-
вана на равностойното партниране и взаимната подкрепа между съпрузите в професи-
оналното и личностното им развитие е сравнително недоразвит и заслужава специал-
на педагогическа подкрепа. 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 115

Обхват на изследването:  
Изследвани са 150 ученици (68 момичета и 82 момчета) от 12клас на пет  СОУ 

в Бургас, Слънчев бряг и Поморие на възраст 18-19 г. през януари и февруари 2014г. 
 
Методика на изследването: 
1. Изследвани са 150 ученици (68 момичета и 82 момчета) от 12 клас на пет  

СОУ в Бургас, Слънчев бряг и Поморие на възраст 18-19г. през януари и 
февруари 2014г. 

2. Контент анализ на дискусии, проведени в пет фокус групи с анкетираните 
младежи. 

 
Теоретичен анализ: 
Oт създаването на българската държава през 618 г. до началото на Прехода към 

демокрация и пазарна икономика и през 1990 г., семейството в България преживява 
промени които отразяват икономическата действителност на обществото. В този пе-
риод българското семейство минава през четири основни модела характерни за исто-
рическото  развитие на държавата. 

Патриархално семейство 
Буржоазно семейство 
Социалистическо семейство 
Семейство на прехода 

 
Патриархално семейство основни характеристики: 

 Доминиране на селскостопанстокото производство 
 Семейната родова общност е основна стопанска единица 
 Мъжът е глава на семейството [1] 

 
Буржоазно семейство основни характеристики: 

 Възниква при появата на дребностоково, манифактурно и промишлено про-
изводство в условията на градския живот в България. 

 Доминиращ в този тип нуклеарно семейство е мъжът поради по-силните си 
финансови позиции, а жената остава ангажирана основно с отглеждането на децата и 
грижата за домакинството[2] 

 
Социалистическо семейство основни характеристики : 

 Възниква след 9 ти септември 1944 г. с нарастващата индустриализация и 
урбанизация на страната  

 Семейството е нуклеарно и престава да бъде самостоятелна икономическа 
единица поради изнасяне на професионалната активност и на двамата съпрузи в сфе-
рата на държавно регулираното стопанство  

 Жената става равноправна с мъжа по отношение на образование и граждан-
ски права, но поради традиционно продължаващата и приоритетна роля  в отглежда-
нето на децата и домакинството, тя е претоварена и не винаги успява да реализира на-
пълно своя потенциал[3] 

 
Семейство на прехода основни характеристики:  

 Възниква в динамична икономическа среда, свързана със закриване на го-
ляма част от държавните предприятия и възстановяване на възможността за частен се-
меен бизнес. 

 Икономическата автономност на партньорите в съчетание с повишените им 
очаквания спрямо качеството на живот прави нуклеарната семейна общност нестабил-
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на и поражда тенденция към потребителски индивидуализъм и небрачно семейно съ-
жителстване.  

 За голяма част от младите хора моделът на равностойно семейно партнира-
не, както в сферата на бита, така и в областта на семейния бизнес е непознат и спънат 
от стремеж за взаимно използване и подчиняване. 

 

Резултати от изследването: 
/изследвани области/ 

 Власт и контрол в семейството 
 Разпределение на семейните роли 
 Свързаност и функции на семейството 
 Свобода и отговорност в семейната общност 

 

Резултати и обсъждане: 
 

Властта и контрола в семейството бяха изследвани с въпроса: 
 
1. За да е здраво едно семейство, необходимо е мъжът да доминира в него, а 

жената да приема лидерската му роля 

0 20 40

категорично не съм
съгласен

не мога да преценя

напълно съм съгласен

момичета

момчета

 
 
Показателни са резултатите, които говорят за желанието на младите момчета да 

доминират в семейството . От резултата се вижда, че немалко момичета също желаят 
бъдещите им съпрузи да доминират за да имат здрави патриархални отношения и 
здраво семейство. Както се вижда от графиката много по-малко жени не са съгласни 
мъжете да са доминиращи. 

 
Разпределение на семейните роли: 
 

2. Ако мъжът има достатъчно високи доходи, жената може и да не ходи на ра-
бота, за да се посвети изцяло на грижата за децата и дома.  

 

0 5 10 15 20 25 30

категорично не съм съгласен
по‐скоро не съм съгласен

не мога да преценя
по‐скоро съм съгласен
напълно съм съгласен

момичета

момчета
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Аз лично съм изненадана колко много жени желаят да се откажат от образова-
ние и професионална кариера само и само за да останат у дома и да се посветят изця-
ло на грижата за дома и децата.  

Както се вижда и в тази графика процента на жените, които не са съгласни са 
като в горната графика еднакъв с този на жените, които не са съгласни мъжете да до-
минират. Най вероятно това са тези жени, които ще предпочетат да имат егалитарни 
отношения със съпрузите си, но за съжаление те са твърде малко или почти толкова, 
колкото са жените, които желаят да се посветят изцяло на семейството. 

 
Свързаност и функции на семейството 
 

3. Най-важните неща, които свързват хората в семейния живот са: (посочете 
трите най-важни неща) 
 

0 20 40 60 80 100 120

6. Възможности за съвместни забавления    

5.  Подкрепата  в професионалното и
личностното развитие 

4. Осигуряването на общо материално
благополучие (висок стандарт на живот)

3. Създаването на жилище и домашен
комфорт   

2. Съвместната грижа за децата       

1. Емоционалната свързаност, уважение и
любов  

момчета

момичета

 
 

Останах изненадана когато обработвах резултатите от този въпрос. Те катего-
рично бяха едни и същи и за момчетата и за момичета. Бяха степенувани по един и съ-
щи начин. 

Само, че желанието за осигуряване на висок материален стандарт идваше от 
страна на момичетата и ако се върнем в горните две графики ние можем да предполо-
жим че нашите млади момичета желаят висок материален стандарт осигурен от 
мъжете за да могат да стоят в домовете си за да отглеждат децата си. 

От подкрепа в професионално и лично развитие се нуждаят повече момичетата, 
което е напълно разбираемо пред вид не леката задача в раждането, отглеждането и 
възпитанието на децата, поддръжката на дома. 

Забавленията са по-важни за мъжете отколкото за жените и това навярно 
кореспондира с патриархалната позиция на жената да си стои вкъщи. 

 
Свобода и отговорност в семейната общност 
 
4. В името на децата съпрузите следва да запазят семейството, дори и ако отно-

шенията в него  вече не ги удовлетворяват. 
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Тук имаме ясно разминаване на мнението на момчетата с това на момичетата. 

Мъжете са тези които декларират ясно, че ще запазят семейството си ако отношенията 
не ги удовлетворяват, а жените са тези които ще си тръгнат от брака. 

Едно от многото неща, които мога да извлека като изводи от графиката е, че 
макар и в по-голямата си част момичетата въпреки консервативните си нагласи няма 
да останат в една връзка която не ги удовлетворява.  Момичетата са тези, които биха 
приели драстична промяна и биха направили рязка промяна в курса на своя живот. 

Мога да предположа само, че мъжете са тези които продължават да държат на 
семейството като висша ценност и не биха допуснали то да се разпадне независимо от 
това, че отношенията не ги удовлетворяват. 

 
Изводи: 

 Значителна част от момчетата и момичетата са склонни да приемат в бъ-
дещото си семейство доминиращата позиция на мъжа и ангажираността на жената 
основно на децата и дома, типични за буржоазния и патриархалния модел. 

 Въпреки това, сериозна е разликата между  момичета и момчетата по отно-
шение на мъжкото господство и традиционното разпределение на семейните роли, 
което е ясен индикатор за бъдещи конфликти на тази основа. 

 Преобладаващата част от младите хора са склонни да възприемат бъдещото 
си семейството  предимно като среда за отглеждане на децата и постигане на матери-
ална сигурност и в много по-малка степен като икономически активна единица в коя-
то партньорите се подкрепят  взаимно в своето професионално и личностно развитие. 

 
Предизвикателства: 

 Младите хора се нуждаят от подкрепа за изграждане на съвременни интег-
ративни модели на семейни отношения съчетаващи  

 Равноправието между половете постигнато при социализма и  
сътрудничеството в съвместната икономическа активност на съпрузите от пат-

риархалния и буржоазния модел.   
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Abstract: To be successful in tourism and to attract more tourists every season means to 
have the right approach which is the result of solid research among the target group. 
Planning a PR campaign is a long process which needs the dedication of the people in the 
town. The most important thing is to know what strategies and tactics to use. A small town 
like Primorsko has the prerequisites to attract tourists more than before and this study 
attempts to demonstrate how this can be done.  
 

Key words: Strategies, tactics, seaside tourism, destination, Primorsko, tourists, Slovakia, 
Czech Republic 
 
 

Увод 
Приморско е малък град, който се намира на около 55 км от Бургас. Има два 

плажа, дюни, пристанище, една главна улица и много хотели, магазини, заведения и 
др. Обявен е за курорт през 1953 година. Чешки и словашки туристи започват да ид-
ват още преди падането на комунизма, когато на северния плаж в градчето се намира 
лагер за чехи и словаци. През годините тези туристи се връщат отново на почивка в 
града. Приморско има около 7,500 жители, но през летния сезон броят на хората тук 
надминава 350 000, от които основни туристи са от Чехия, Словакия, Полша, Русия, 
Германия и др. 

Последните години се забелязва лек отлив на туристи. Причините за това са ня-
колко. Първа причина е, че туристите са започнали да посещават не само България, но 
и други страни и намират разлика между услугите в Приморско и тези на  другите 
места. Като втора причина може да се посочи неинформираността на тези, които не са 
посетили Приморско все още, защото все повече се прави реклама на други курорти в 
България, като на пример Слънчев бряг, Созопол, Албена и др. Приморско не може да 
се сравнява с тях нито по големина, нито по разнообразие на услуги. Но в него има 
места и неща, които в по-горе изброените курорти ги няма и с това градчето може да 
привлича туристи. 

 
Анализ на проведено проучване  
За да се измерят точните причини бе проведена анкета на определен брой от 

хора, които са посетили Приморско, един или повече пъти. Анкетата бе на словашки 
език, но бяха анкетирани и чешки туристи, тъй като самите езици си приличат. Това 
проучване показва различни гледни точки в зависимост от възраст (до 18 г., 18-35 г., 
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36-55г., над 56 г.), пол и страна на произход (Словакия, Чехия). Анкетата бе проведе-
на в рамките на няколко дни, чрез личния Facebook профил на изследователя и на фен 
страница във Facebook на плажен бар в Приморско, който Словаци и Чехи познават от 
няколко години от посещението си в курортния град. По този начин беше успешно 
подбрана целевата група. На тази анкета са отговорили 49 души от споменатите кате-
гории. 
 

Категория Под категория Брой на хора 
Мъж 13 Пол Жена 36 

Словакия 27 Страна на произход Чехия 22 
до 18 г. 1 

18 г.-35 г. 31 
36 г.-55 г. 17 Възрастова група 

над 55 г. 0 
Таблица 3: Категории от анкета 

В анкетата са зададени въпроси, които позволяват да се разбере колко добре 
публиката познава града: 

• кои неща са им направили впечатление; 
• какво им харесва в града; 
• какво би могло да се подобри в Приморско; 
• какво им пречи/пречило при престоя, какви са техните забележки, похвали 

и др. 
 

Едни от най-честите забележки са, че липсват тоалетни, съблекални и че чисто-
тата на плажа не е достатъчна. Това бе написано почти от всичките групи анкетирани, 
млади и по-възрастни, както и от мъже и жени. Прави впечатление, че мъжете обръ-
щат повече внимание на проблема с недовършените сгради, недостатъчно почисте-
ните улици и тротоари. 

Проучване бе направено в интернет сайтове за мненията на туристите. Инфор-
мация има и в сайтове на туроператори от Чехия и Словакия, където са публикувани 
мнения на туристи за това колко са доволни, не само от услугите на самите агенции, 
но и от самия град и услугите, предоставяни там.  

Като забележки към града се изтъкват: 
• Недостатъчно почистване на улиците; 
• Платени чадъри на плажа (Таксата за наем на чадъри се струва на турис-

тите висока, броят на чадърите е прекалено голям и липсва свободна зона.); 
• Неумение на жителите на града да говорят английски език; 
• Недовършени обекти. 

 

По-голямата част от анкетираните отговарят на въпроса „Как биха оценили по-
чивката в Приморско“ много положително. Заявяват, че това е място за почивка и ви-
наги с радост се връщат отново заради самия малък град, със специфична атмосфера. 
Точно върху това трябва да се гради стратегията за подобряване на туризма в 
Приморско. 

В Приморско се намира един туристически информационен център (ТИЦ). Има 
няколко туроператори, които работят с различни туристи.  Проблем от тяхна страна е 
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търсене на кандидати за работа като представители, екскурзоводи или делегати, които 
да имат достатъчно добро образование и езикови умения. Комуникация е най-важна-
та, когато се работи с човешки ресурси и това може да е един от проблемите, с които 
се сблъскат тур операторски фирми там. 

 
Анализ на проведени ПР кампании, изработени планове 
Община Приморско е изработила проект „Общински план за развитие 2007 – 

2013г.“, по който са направени множество неща. В тази разработка на плана са из-
броени поредица начини за това, как да се подобри Приморско не само като курортен 
град, но да се подобри жизнения стандарт на населението, местен бизнес, социални 
дейности, техническата структура, местното самоуправление. Визията за развитие на 
община Приморско за този проект е: „Община Приморско ще бъде лидер на туризма в 
южното Черноморие и Странджа планина, устойчива самоуправляваща се общност, 
предпочитано за място за развитие на конкурентоспособен бизнес, екологично селско 
и горско стопанство, място за пълноценна реализация на младите хора с качествена 
инфраструктура и благоустроена жизнена среда.“ [2] 

Развитието на туризма и подобряването на туристическа среда в Приморско се 
постигна с няколко проекта, които са били реализирани по време на тази кампания в 
която има проекти, които няма да приключат през 2013 г. Смятат това да продължи 
като дългосрочен план за 15 години напред. 

Когато се обърне внимание на проектите, които общината е успяла да разра-
боти ефективно се вижда, че са направени: 

• През последните години реконструкция на няколко общински пътища и 
мостове в града, както и непосредствено преди навлизане в града; 

• Изграждане на крайбрежна пешеходна алея от северния плаж до приста-
нището; 

• Изграждане на подстъпи от основните улици към крайбрежната алея; 
• Частично развитие на инфраструктурата за събиране и извозване на отпа-

дъците; 
• Укрепване на въжен мост над устието на река „Дяволска“; 
• Реконструкция на пристанището;  
• Изграждане на туристически информационен център (ТИЦ) гр. Приморско, 

които функционира добре в сградата на общината; 
• Изцяло реконструиран централен градски площад, направен от ноември 

2012г. до юни 2013г. 
• Изграждане и реконструкция на летенния амфитеатър преди летен сезон 

2013г., които се използва за фолкорен фестивал и има много позитивни от-
зиви; 

• Реконструкция на морската градина през пролетта и лятото на 2013г.; 
• Нова сграда на РПУ в гр. Приморско, с което туристите от Словакия и 

Чехия се срещат по време на почивката си, за съжаление често, заради раз-
лични поводи и проблеми, които сами си причиняват, по време на нетрез-
веното си състояние. 

 
Има и много проекти, които все още не са направени или са в процес на 

строеж, например тези: 
• Строителен надзор, контрол и въвеждане в експлоатация на строежа –  на 

много сгради са започнали строеж, преди няколко години, ако не и десети-
летие и все още не са довършени. 
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• Изграждане на велоалеи от гр. Приморско до гр. Китен – стария път, които 
не е безопасен за пешеходци и колела в момента; 

• Изграждане на инфоточка и екопътеки до „Маслен нос“ и до тракийското 
светилище „Беглик Таш“‘ 

• Изграждане на посетителски центрове и музеи – Сградата на музея е в 
строеж, не е ясно кога ще се завърши; 

• Възможности за отдих и спорт, насочени към хоби и други дейности за 
прекарване на свободното време (фототуризъм, колоездене) – колоезденето 
в Приморско е в много лошо състояние, което води до непрекъснати 
повреди на велосипедите и недостатъчен брой сервизи за тях 

• Съзтезания по ветроходство, триатлон, пейнтбол, плажен футбол и др. [2] 
 

От тук идва извода, че все пак има направени проучвания, има идеи, има пла-
нове, но въпреки това много от тях не се осъществяват. В разработката на общинския 
план липсва повече информация за проблемите с плажовете. Това може да е причине-
но от това, че плажовете се стопанисват от концесионери, върху които, според проуч-
ване и изследване на анкетата, не се осъществява достатъчен контрол. Като заключе-
ние на редицата изброени, осъществени и нереализирани или в момента реализиращи 
се проекти, може да се каже, че ПР кампанията е успешна и с времето се реализират 
още проекти. 

 
Изводи и препоръки 
Приморско е малък град, но с големи възможности и разнообразие на туризъм 

и то: морски туризъм, културен туризъм, екотуризъм, ловен и алтернативен туризъм. 
Словаци и Чехи са общо взето не много взискателни туристи, повечето от които тър-
сят уют, за това идват в Приморско. Някои искат да видят повече от плажа и морето, 
за тях трябва да се измислят забавления с интересни екскурзии, музей, и т.н. 

Главната стратегия за подобряване на прилива на туристи би трябвало да е по-
широката информираност и изтъкване на привлекателността на самия град, която е 
включена в плана на общината. Но за да стане един град привлекателен, хубав и да си 
гради добра репутация трябва да притежава хубав вид. Това може да се постигне с: 

• По-добра инфраструктура (по-добри пътища, оправени тротоари, достатъч-
но място за паркиране); 

• Сградите, които са в строеж от няколко години и техния вид не се променя, 
да се оправят, продадат на собствениците им или други, които ще имат 
желание или задължение да ги оправят, или реконструират и така да не 
пречат повече на визията на града; 

• Главната улица да се направи след 19.00ч само за пешеходци. До сега 
преминават много автомобили по тази улица, където вечерно време има 
много хора и това е много опасно, а и неприятно за пешеходците. 

• Да се удължи вечерния час за силна музика от заведенията. В Приморско 
има закон от няколко години, за да се спира шумната музика по заведе-
нията до 23.00 ч., което за сега на всякъде по другите курорти е минимум 
до 00.00 ч. Това пречи на младите хора най-вече. 

 
В курорта има много места, които туристи не познават и това е причина да си 

мислят, че няма какво да се види повече и след 4-5 дни губят интерес за излизане и 
вдъхновение. После търсят екскурзии другаде, в други курорти. За да се изтъкнат 
нещата, които Приморско има около себе си, а другите градове покрай морето ги 
нямат, са например места като Беглик Таш (тракийско светилище), Писменово, Наро-
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ден парк Ропотамо, река Ропотамо, Дяволската река. За да е привлекателен за 
туристите и те да идват отново, би трябвало да се говори за тези места и да се правят 
екскурзии до там, за да се задържат туристите в града, да не бягат другаде. 
Конкретно: 

• Посещение на Беглик Таш с екскурзовод, който ще обясни историята на 
това място, да се направи разходка до там (до сега не е правена екскурзия 
до там, много малко хора знаят за това място), като ида се поставят пътни 
знаци, къде и как се стига до там; 

• Българските вечери в Писменово са на добро ниво, но вече не е толкова 
интересно за младите хора да отидат и да видят, така и за по-възрастните, 
които вече са ходили на подобно събитие, защото се прави от години 
наред. Има нужда от освежаване на самата програма на българската вечер. 

• Екскурзиите на реката Ропотамо да имат словашки или чешки екскурзовод 
(за сега има само български екскурзовод, които говори за интересни неща 
за този резерват. Туристите обръщат внимание на това, защото не разбират 
езика, а  искат да знаят повече за резервата.) 

• Екскурзия до Дяволската река – не се прави подобна програма, има някол-
ко моста, по които туристи преминават, когато отиват до южния плаж. 

 
Според направено изследване, голяма част от туристите обръщат особено вни-

мание на плажа. Там прекарват по-голямата си част от деня и искат да им е най-
удобно. Тук се намират най-много неща за подобряване.  

Тактики за подобряване на условята на плажа: 
• Да се осигурят тоалетни на плажа (химически тоалетни), душове, съблекал-

ни на всеки 200 м – това е най-важният критерий за туристите, според из-
следванията за този проект; 

• Плажовете да се почистват от боклуци сутрин и вечер;  
• По-малко чадъри под наем, да се осигури повече свободна зона, където не е 

нужно да се плаща за чадър и туристите могат да си носят собствени такива. 
 

Други предложения за тактики, които ще са с информативен и поддръжащ 
характер: 

• сайт в интернет за Приморско на словашки или чешки език; 
• група в социалните мрежи, където туристите ще научават за повече неща, 

които се случват в Приморско, да е на словашки или чешки език; 
• информационни анкети и брошури на техен език, когато посещават ТИЦ; 
• езиковата бариера е голямо препятствие, върху която трябва да се работи. 
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KEEPING SECRETS ANG LYING: 

ESTIMATIONS OF MORAL DEVELOPMENT AND THE 
CONSEQUENCES FOR SELF 

 

Venelina Stoeva Stoeva 
 

Abstract: Secrets and lying are part of our existence. Exploring secrets allows us to 
understand the importance of circumstances after the disclosure of each secret. Lying is 
interpreted from the aspect of our moral choice in our private life. Keeping or sharing 
secrets is a complex decision which is based on our experience and expectations. The link 
between secrets and lying may be found in our interactions with others. 
 
Key words: secret, lying, moral choice, circumstances, integrity 
 
 

Въведение 
Тайните и лъжите са част от функционирането на индивида като до известна 

степен определят и регулират поведението му. Дефинирането на двете понятия 
включва няколко базисни тезиса, а именно: 

- тайните предполагат наличие на нещо скрито, непознато 
- тайните биват свързани с понятията близост, интимност, лично пространство 
- тайните/ пазенето и разкриването им/ биха могли да имат важни емоционални 
последици. 
Социо-конвенционалната позиция по въпроса за изричането на лъжи твърди, че 

то не винаги е погрешно (Ochs Keenan,1976.).  В този смисъл, изричането на лъжи има 
позитивен смисъл в някои ситуации, а други не е така. В тях то има негативен смисъл.  

Резултати от пазенето и разкриването на тайни и изричането на лъжи 
Разбирането на природата на тайната е голяма стъпка в развитието на индиви-

да. Автори като Пиаже, а по-късно и други автори  посочват, че при малките деца има 
погрешно разбиране за лъжата като концепт, който означава нанасяне на вреда на ня-
кого другиго. За тях не съществува разлика между лъжа и грешка. С напредване на 
възрастта, това, което се променя в разбирането на децата, е интенцията да се навреди 
или не, както и защо е необходимо да се запази дадена тайна. Последиците не са вече 
водещи в определянето на моралната преценка в дадена ситуация.  

Като феномени на близкото общуване тайните и лъжите показват нивото на 
развитие на морална идентичност. Стереотипите, обвързващи индивида със средата 
или генетичната конституция, отчасти обясняват методите на „контролиране” и 
„адаптиране” към пазенето и разкриването на тайни, както и към изричането на лъжи.  
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Сериозността на последиците е предиктор, показващ: 
- емоционален опит 
- когнитивен опит 
- социален опит 
Направените морални преценки от хората разкриват нравствеността им, обеди-

няваща в себе си елементи като надежда, кураж, отговорност, зачитане на правата на 
другите. Интенцията като основен критерий за пазене на тайни, както и за изричане на 
лъжи, би могла да бъде причислена към онези психологически критерии, които зада-
ват рамката на когнитивния и поведенчески апарат на индивида.  

Според Пиаже двата типа морал – на принуждението и на кооперативността- 
конструират и отношението на индивида към емоционалните последици от пазенето 
на тайни и изричането на лъжи/ понякога с цел запазване на дадена тайна/.  

Истинността като основна психологическа мяра за доброта и състрадание не би 
могла да бъде отделена от лъжата, разрушаваща целостта на моралните правила и 
добродетелта. Предателството като аспект от вземането на решение дали една дадена 
тайна да бъде разкрита, показва важността на близостта, което би могло да бъде ин-
терпретирано в контекста на интимността, доверието между хората. Vangelisti and 
Caughlin (1997) откриват, че хората са по-малко склонни да твърдят, че биха разкрили 
тайна в бъдеще дотолкова, доколкото считат, че другите ще ги приемат негативно, 
или че взаимоотношенията им ще се променят. Предателството би могло да се раз-
глежда като ограбване на личността, на това, което Аз-ът оценява като ценно за себе 
си. 

Тъй като (за разлика от лъжите) информацията, пазена в тайна, не винаги се 
свързва с нещо негативно, последиците както от пазенето ѐ, така и от нейното разкри-
ване, могат да бъдат открити в психическата устойчивост на индивида. Разкриването 
на лична информация често е сложен процес, който изисква доста време. По време на 
този процес факторите, освен предположенията за последиците от разкриването на 
тайна, могат да отслабят способността на хората да разкриват тайна на основата на 
предположенията за последиците. 

В рамките на личното пространство е трудно да бъде намерена и одиференци-
рана точната граница между съзнателното и безсъзнателното, между истински жела-
ното и очакваното от другите. Това показва богатството и комплексността на вътреш-
ния свят на индивида, пораждащ едновременно търсения и страхове, копнежи и разо-
чарования. Преминаването от нерефлексивни(неосъзнати) към рефлексивни основа-
ния за пазенето и разкриването на тайни е динамичен и до известна степен неясен 
процес. Скритото показва не само значими за Аз-а събития, но и непознати и важни за 
другите процеси. Това, което е невидимо, е в пространството на тайната. Чувството на 
Азовост е нещо, което се развива, изисква осъзнатост на динамичните промени.  

Процесите на общуване с другите разкриват умението за пазене на тайна. Пре-
ценките за това доколко индивидът ще бъде приет от другите, намалява вътрешния 
стремеж нещо да бъде „изхвърлено” навън, засилва защитните механизми и страха.   
Вземането на решение дали дадена тайна да бъде разкрита или не предполага: 

- отчитане на перспективата доверието във взаимоотношенията да бъде разру-
шено 

- отчитане на вероятността близостта да бъде загубена 
- отчитане на вероятността Аз-ът да се самоизолира 
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Субективна значимост на изричането на лъжи 
Определянето  честно  на ситуациите, с които се сблъсква човек и  оценяването 

на чувствата, свързани с тях, са важни компоненти в просоциалното развитие. 
Често хората изричат лъжи, за да запазят тайната си, собствената или доверена-

та от някого другиго. Изричането на лъжи е общ социален феномен. Появява се в 
различни ситуации и обслужва различни цели. Би следвало да се разграничат двата 
типа ситуации, при които хората изричат лъжи: 

- ситуации, при които се нарушават моралните правила 
- ситуации, при които с изричането на лъжа, се помага на друг човек. 
Като резултат на антисоциалната природа на лъжите с някаква користна цел, 

този тип лъжи обикновено се осъждат от родителите още в ранна детска възраст. Дру-
гият тип лъжи са тези, които се изричат с намерение да се помогне, не да се навреди 
на друг човек, и следователно са  просоциални. Лъжите биха могли да служат и като 
фактор, показващ развитието на представите на децата за света около тях. Психологи-
чески значимо е да се изследват моралните преценки, заедно с категоризациите за 
истинните и неистинни твърдения. Според някои автори в контекста на (не)честност-
та основният начин вътрешната система на хората за някакъв вид награда да има 
контрол над поведението е самооценката – което означава – начинът, по който хората 
мислят за себе си. В рамките на собствените разбирания, анализирането на ситуацията 
изисква отчитане на ценното за индивида и за околните. Моралните стандарти са то-
ва, чрез което хората оценяват поведението си.  

Вниманието, което хората отдават на моралните си стандарти, се свързва с 
теорията за обективната самоосъзнатост на Duval и Wicklund и концепта на Langer за 
безразличието, с базисната теза, че когато  вниманието бива насочено  към моралните 
стандарти,  вероятността да се извършат нечестни действия намалява. В този смисъл 
самооценката  би се основавала на последиците от действията , което от своя страна 
би  накарало хората да обръщат повече  внимание на честността и морала.  

Нравствеността от гледна точка на честността включва разбирането, че личните 
права са точно толкова ценни, колкото и тези на другите. Нарушаването на моралните 
правила се свързва с: 

- загуба на самоконтрол – неспособност да се излезе извън непосредствените  
желания и стремежи 

- развитие на идентичността – смелостта в изричането на лъжи предполага и 
поемане на отговорности след нея 

- промяна във взаимоотношенията със значимите други – доверието и близост-
та са заплашени.  

Поведението на човек в ситуации на морално изкушение може да се повлияе от 
емоционалните последици от поведението. Следователно, очакването след моралната 
простъпка ще бъде последвано от неприятни чувства като срам, което може да играе 
роля в мотивирането на хората.  

Осъзнаването на просоциалните емоции се свързва позитивно както с пазенето 
и разкриването на тайните, така и с осъзнаването на последиците от лъжите. Това 
изисква определено равнище на морална зрялост. Емоциите насочват към различна 
значимост на аспектите от живота. Според някои автори характеристиките на култу-
рата оказват влияние на интернализирането от децата на социалните норми и морални 
правила.  

Разбирането на лъжата се определя от общото намерение за комуникация.  
Процесите на координация и интеграция на моралното развитие не са ограни-

чени само в ранното детство, но продължават в юношеството и зрелостта. Развитието 
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предполага и допълнителни източници на морално поведение. Damon (1996)  предпо-
лага, че това увеличава познанието на моралните преценки. Според тази гледна точка 
моралният отговор и самопознанието са независими системи на развитието, които 
стават все по-интегрирани в процеса на развитието.  

 
Емоции, съпътстващи изричането на лъжи 
В контекста на моралния избор, емоциите, свързани с изричането на лъжи, най-

често са вината и срамът. Фокусирайки се върху лошото поведение (обратно на лошия 
аз), хората, които преживяват вина, са свързани по-малко с егоцентризма. Вместо то-
ва, фокусът им върху поведението подчертава последиците от това поведение за 
другите, които изпитват дистрес, и по-късно води до изпитване на емпатия. Обратно 
на това, болезнената насоченост на срама към себе си, „намалява” склонността към 
изпитване на емпатия. Тези хора насочват чувствата към себе си, не към другите. Това 
би могло да се обясни с оглед на: 

- разбирането, че вината е морално адаптивна емоция – от гледна точка на со-
циалното поведение 

- разбирането, че срамът би бил по-малко проблематичен в междуличностното 
приспособяване, отколкото в индивидуалното приспособяване. 

Склонността да се изпитва срам се свързва с депресия, гняв, разстройства на 
храненето, психопатии, ниска самооценка. Вината, последвана от генерализирано та-
кова поведение, намалява психологическата ѐ значимост. Изричането на лъжа е свър-
зано с: 

-  промени поведението, което е неприемливо  
-  възможност за справяне с последиците,  
-  поднасяне на извинение. Дори когато извинението не е възможно да се случи 
директно, човек може да се поправи за бъдеще 

Същностен момент в разглеждането на психологическите конструкти тайна и 
лъжа е точното им диференциране. Психологическият смисъл, който се приписва на 
лъжата, е свързан с негативната ѐ природа т.е тя в повечето случаи е неприемлива и 
неоправдана. Тайната е екзистенциално-етичен феномен на близки отношения между 
хората. Тя не е непременно свързана с информация, целяща да навреди на няколко 
или с интенцията да се облагодетелства Аз-ът. Личното пространство е условие и 
оправдание за тайните и лъжите, за ограничаване на достъпа от другите. Развитието 
на идентичността предполага усъвършенстване на моделите на поведение, които биха 
спомогнали за себеразвитието и намаляването на деструктивните мисли и поведения.  

Тайните и лъжите се преживяват като съ-битийност, понякога надхвърляща 
способностите на индивида да се справи с тях. Отчитането на последиците и поемане-
то на отговорност са част от моралния избор. Това има отношение не само в личния 
живот на субекта, но и във взаимоотношенията му с околните. Загрижеността, отдаде-
ността, прецизността са конструкти, чийто смисъл би могъл да бъде открит при ана-
лиза на последиците от пазенето и разкриването на тайни, както и при изричането на 
лъжи.  

Психологическите аспекти на разделението и индивидуалността са тясно свър-
зани с мненията и чувствата на даден човек за някой друг и за света като цяло, но тези 
мнения са скрити и недостъпни за другите. Връзката между формирането на идентич-
ност, от една страна, и пазенето на тайни от друга, е твърде динамична. Веднага щом 
се появи усещането за индивидуалност, човекът може да осъзнае нуждата, способ-
ността да „притежава” и пази повече и различни тайни. Нещо повече, това допринася 
и за образуването и затвърждаването на идентичността. Взаимното споделяне на тай-
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ни, характерно за приятелството, включва признанията на някого, както и появата на 
разбиране от другия, без критика или негодувание. Следователно, разкриването на 
тайни е както значим фактор в развитието на отношенията, така и важен индикатор за 
статуса на отношенията. 

Мълчанието би могло да бъде отнесено като механизъм, позволяващ една тайна 
да бъде запазена, както и като „изричане” на лъжа. Отсъствието на думи показва /не/ 
опитността на индивида да се справи със сложните ситуации.   

Сложността на идеята за концептуализиране на тайната и лъжата показва дина-
мичната им природа. Дилемите, свързани с това една информация да остане тайна, да 
бъде изкривена под формата на лъжа остават неразгадани дотолкова, доколкото по-
раждат нови въпроси, неизследвани до момента. Едно обаче е известно – тайната и 
лъжата съществуват в пространството на Аз-а и отношенията му с околните. 
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През второто десетилетие на XXI век в световната мрежа трайно се наложи 

рекламен модел, който популяризира различни стоки, марки и услуги чрез нестан-
дартни методи, където основен фактор е самоинициативата на реципиента. За разлика 
от другите методи за рекламиране при новия модел потребителите не са бомбардира-
ни с нежелани рекламни послания, а напротив – сами ги търсят и им се наслаждават. 
Разпространението става въз основа на същите принципи, които са характерни и за раз-
множаването на вирусите, така че новият вид реклама е наречен вирален или вирусен. 

Според доктор Ралф Уилсън1, специалист по интернет маркетинг, виралната 
реклама се гради върху шест основни елемента: 

 
1. Подарява се ценен продукт или услуга 
Думата „безплатно” е една от най-важните в световната мрежа и се използва 

често от маркетолозите, които работят в тази област. За да се предизвика интерес, ви-
ралните кампании обикновено вървят с примамливи неща като безплатна имейл услу-
га, ценна информация, свободен софтуер и др. По този начин се предизвиква вълна от 
интерес, която се разпространява по естествен начин сред хората. Характерен в слу-
чая е принципът на отложения ефект. Авторите на кампанията знаят, че ефектите 
няма да бъдат незабавни, но за сметка на това ще бъдат по-трайни във времето. 
                                                            

1 Д-р Ралф Уилсън е един от пионерите в областта на интернет маркетинга и електронния 
бизнес. Той е всепризнат специалист в своята област и между 1995 и 2012 г. е бил редактор на 
електронното издание Web Marketing Today. Има личен сайт, който се намира на адрес 
http://www.doctorebiz.com/.  
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Търпението е основен фактор, но при правилно изпълнена рекламна кампания то се 
възнаграждава богато. 

 
2. Предаването на рекламния вирус трябва да е максимално улеснено 
За да оцелее един вирус, той трябва да има свойството да се предава от човек 

на човек. Същото важи и за виралните кампании. Основните им елементи трябва да са 
така проектирани, че да направят възможен трансфера. Без него рекламната кампания 
няма да е вирална и ще претърпи провал. Интернет е перфектната среда за подобен 
маркетинг, тъй като предлага лесна възможност за копиране и възпроизвеждане в го-
леми обеми на всякаква информация. Това става чрез електронна поща, социални 
мрежи, форуми, блогове и коментари към новинарски сайтове. 

 
3. Рекламното послание трябва да позволява бързо репликиране в голям обем 
Виралните рекламни съобщения се разпространяват като горски пожар. В нача-

лото присъстват на малко места и имат ограничена аудитория, но изведнъж популяр-
ността им избухва и реципиентите нарастват лавинообразно. Това се предвижда пред-
варително и в модела на кампанията са заложени градационни елементи. 

 
4. Разчита се на популярни поведенчески и мотивационни характеристики 
При планирането на дадена вирална кампания водеща роля имат основните 

принципите на човешката мотивация. Разчита се на желанието на хората да ползват 
модерни продукти, на алчността им и на желанието за любов, разбиране и лична по-
пулярност. Най-успешните вирални кампании разпространяват посланията си на база-
та на основните човешки мотивационни характеристики. 

 
5. Важна роля има правилният избор на мрежа за предаване на вируса 
По-голямата част от хората са силно социални и според последните изследва-

ния на учените всеки човек общува с приятелски кръг от 8 до 12 души, сред които 
влизат роднини, приятели, колеги и др. В зависимост от позицията си в обществото 
човек поддържа по-слаби връзки с още десетки, стотици, а в някои случаи и хиляди 
свои познати. Сервитьорите, например, контактуват със стотици клиенти всяка 
седмица. Силата на тези взаимоотношения е голяма и когато бъде впрегната за целите 
на виралния маркетинг, могат да бъдат постигнати отлични резултати. 

Динамиката на човешките контакти е много по-голяма в интернет средата и там 
процеси, които нормално биха отнели седмици или месеци, се развиват буквално за 
часове. Така едно рекламно послание по естествен път може да достигне няколко ми-
лиона души за по-малко от един ден. 

 
6. За предпочитане е използването на чужди комуникационни канали 
Най-успешните вирални кампании се характеризират с изключителна ориги-

налност, креативни идеи и проникване чрез комуникационни канали, принадлежащи 
на трети страни. В съвременната интернет среда за вирални кампании най-често се из-
ползват социалните мрежи и сайтове за свободно споделяне на видеоклипове от рода 
на YouTube. 

Използването на чужди и безплатни ресурси снижава разходите около реклам-
ната кампания, повишава нейния обхват и улеснява бързото и ефективно постигане на 
зададените цели. 

Според доктор Уилсън всички успешни вирални кампании спазват шестте ос-
новни принципа, изброени по-горе. За пръв път принципите са дефинирани от спе-
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циалиста още през 2000 година. След това са претърпели две актуализации, като 
последната от тях е извършена през 2012 година. 

 

 
 
Примерите за успешни вирални кампании в интернет са много, но три от тях са 

особено забележителни и представят в пълнота истинската сила на този метод за 
популяризиране на стоки, марки, личности и услуги. В книгата си Viral Marketing 
Revealed Луцифер Харт представя три продукта на вирусна реклама. Става въпрос за 
филма Проклятието Блеър, електронната поща Hotmail и американския президент 
Барак Обама. И в трите случая специалистите по маркетинг са постигнали огромен 
успех с методите на виралната интернет реклама. 

Президентът Обама дължи голяма част от популярността си благодарение на 
видеоклипове и други вирални инструменти, които работят в негова полза из све-
товната информационна мрежа. Екипът му постоянно генерира съдържание, което се 
разпространява по естествен път сред хората. За целта се използват основно социал-
ните мрежи и популярният видео портал YouTube. Създават се видеоклипове и сним-
ки, които са забавни и интересни. Благодарение на високото си качество и на интерес-
ното си съдържание информационните продукти се споделят между хората и така се 
постига вирален ефект. 

Една от последните вирал-
ни кампании на Барак Обама е 
свързана с негово участие в коме-
дийния интернет проект Funny Or 
Die2. Става въпрос за видеоклип, 
в който президентът дава интер-
вю на популярния актьор Зак 
Галифанакис по проблемите на 
здравната реформа в САЩ. В 
рамките на шест минути и поло-
вина Обама защитава идеята си 
за подобряване на американското 

здравеопазване, докато Галифанакис опитва да му опонира. Разбира се, интервюто е с 
предварителен сценарий, но е изключително забавно и цели да представи в достъпен 
вид новостите, които президентът опитва да прокара. Това е пример за вирална кампа-
ния, пожънала изключителен успех. Само два дни след качването на интервюто в 
YouTube то успява да събере два милиона преглеждания и да се изкачи в топ 10 на 
най-популярните световни клипове за текущия момент. Обама е използвал подобни 
похвати в много други случаи и успешното експлоатиране на вирусния интернет 
                                                            

2 Funny Or Die е комедиен уебсайт, създаден през 2007 г. от Уил Феръл и Адам МакКей. Съдър-
жанието се генерира главно от потребителите, а най-добрите материали се качват в YouTube. 
Линк към интервюто с президента Обама: https://www.youtube.com/watch?v=UnW3xkHxIEQ. 
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маркетинг е една от тайните на успеха му като съвременен политик. Световната ин-
формационна мрежа е своеобразна джунгла, пълна с безценни ресурси, и хората, 
които целенасочено ги търсят и използват, извличат големи ползи с цената на съвсем 
малки капиталовложения. 

Друг емблематичен пример за успешно използване на вирална интернет 
реклама е филмът „Проклятието Блеър”. Това е независима лента с бюджет от само 
60 000 долара. Означението „независима продукция” се отнася за филми, които не са 
продуцирани и реализирани от големи филмови студия, а от ентусиасти с малко ре-
сурси. Преди дебюта по киноекраните създателите на филма пускат множество трей-
лъри, постери и друго съдържание в интернет, за да привлекат повече внимание. Уси-
лията им са възнаградени по безпрецедентен начин. Рекламните материали добиват 
вирален статус, а впоследствие самият филм влиза в книгата с рекорди на Гинес, тъй 
като постига невиждана до момента възвращаемост на капиталовложенията. Срещу 
всеки един долар вложен за създаването на „Проклятието Блеър” авторите му получа-
ват печалба от 11 000. Лентата получава признание и от кинокритиката под формата 
на множество номинации за награди от множество конкурси, както и награда от фил-
мовия фестивал в Кан. Всички тези успехи нямаше да станат реалност, ако създатели-
те на филма не бяха се възползвали от методите на виралната реклама. 

Добър пример за услуга, получила предимство благодарение на вирусния мар-
кетинг, е безплатната електронна пощенска услуга Hotmail. Това е една от най-стари-
те услуги от подобен вид и в момента се поддържа от редмъндския технологичен 
гигант Microsoft. В края на XX век Hotmail успява да събере десетки милиони нови 
потребители с помощта на добре насочен вирален маркетинг. Тук ключов момент иг-
рае фактът, че предлаганата услуга е безплатна. Това е достатъчно примамлива офер-
та, но тя не би имала успех, ако за нея научат едва шепа хора. Специалистите от 
Hotmail използват метод, който сега изглежда банален, но за времето си е бил изклю-
чително хитър и новаторски. В края на всяко съобщение, изпращано от настоящите 
потребители автоматично се закача покана към получателя да се възползва от без-
платната пощенска услуга. Във време, когато останалите електронни пощенски услу-
ги все още са били платени, офертата е повече от примамлива и кампанията жъне ог-
ромен успех. Успешният вирусен маркетинг, приложен преди повече от 15 години, 
носи активи на Hotmail и до днес. Електронната поща все още е сред лидерите в своя-
та област. Освен всичко това, Hotmail прави създателите си приказно богати. Те про-
дават набралия популярност проект в края на 1997 година на Microsoft за 400 милиона 
долара. 

Горните примери дават известна яснота защо този вид рекламиране се асоции-
ра с вирусите. Виралната реклама има сходен механизъм на действие с механизма на 
истинските вируси, които населяват Земята от милиони години и са едни от първите 
по-сложни форми на живот. По подобие на своите живи събратя и рекламните вируси 
почти не могат да съществуват самостоятелно. Те имат нужда от гостоприемник, в 
който да се размножават, както и от организми, които да заразяват с идеите си. В еко-
системата на световната информационна мрежа идеална среда за живот на виралната 
реклама са социалните медии и другите услуги, разчитащи на съдържание, генерира-
но от потребителите. 

Ключов елемент при вирусната реклама в интернет е наличието на информа-
ция, която е достатъчно ценна, за да бъде споделена с други хора. Ако съдържанието 
не си заслужава да бъде споделяно от уста на уста, то никога няма да придобие вира-
лен статус и кампанията ще претърпи провал. Предварителното планиране е от първо-
степенна важност и пропуски в него биха могли да нанесат непоправими поражения 
след официалния старт на кампанията. При стандартните рекламни методи е възмож-
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но сравнително безболезнено внасяне на корекции по време на кампанията, но ако 
преобладават вирални елементи, това става почти невъзможно. За сметка на това при 
правилно изпълнение вирусната кампания се превръща в най-ефективния начин за по-
пуляризиране на всеки рекламиран обект. 

В наши дни няма голяма компания или известен човек, които да не разчитат в 
известна степен на виралните методи за реклама. Пример за това са официалните про-
фили в социални мрежи като Facebook и Twitter, които те поддържат. Създаването на 
такива профили по принцип е безплатно, но качественото развиване и поддръжка 
може да струва милиони долари на онези, които държат да са представени по най-
добрия начин и да достигнат до максимален брой потребители. По-голямата част от 
парите всъщност отиват за индиректни разходи, а не за рекламни банери, текстови 
линкове и други архаични способи. Качественото присъствие в социалните медии се 
подсигурява от скъпоплатен екип, създаващ интересни вирални текстове, картинки и 
видеоклипове. Вече има множество рекламни агенции, които са фокусирани изцяло 
върху създаването на вирални интернет кампании за клиентите си. 

Една от най-успешните вирални кампании за 2013 година е на камионите, про-
извеждани от Volvo. Става въпрос за поредица от клипове в популярния видео портал 
YouTube с участието на актьора Жан-Клод Ван Дам. В тях, на фона на релаксираща 
музика от Ения, той прави шпагат, стъпил на два камиона, които се движат с висока 
скорост по пътя. Действието се развива рано сутрин по изгрев слънце. Видеоклипо-
вете са изготвени изключително майсторски, а създателите им са използвали минима-
лен брой специални ефекти. Всичко е истинско и скрити за зрителите остават само 
обезопасителните въжета, които подсигуряват безопасността на Ван Дам. Те са пре-
махнати по дигитален път след заснемането на кадрите.  

Художествената стойност на виралната кампания е призната не само от близо 
стоте милиона зрители, станали свидетели на клиповете, но и от експерти, които са 
поканили Volvo за специална експозиция във френския Лувър – най-посещаваният 
музей в света.  

 

 
 
Гвоздей в кампанията е клипът, озаглавен „The Epic Split”3. Той е качен в 

YouTube на 14 ноември 2013 г. Видеото чупи много рекорди, един от които е рекор-
дът за най-популярна автомобилна реклама на всички времена в YouTube. От 
                                                            

3 Заглавие: The Epic Split , Канал: Volvo Trucks, Линк: https://www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10 
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маркетинговия отдел на Volvo признават, че това е най-успешната кампания в исто-
рията на автомобилната компания, тъй като посланията успяват да достигнат до 
огромен брой хора по целия свят. Целта е била проста – да се покаже колко меко е 
окачването и колко лесно е управлението при новата серия камиони на шведите. Уди-
вителен факт е, че снимачният екип и Ван Дам са се справили от първия път и каска-
дата не е била повтаряна. Теренът, използван за снимките, е малко испанско летище, 
разположено южно от Мадрид. Екипът е разполагал с много малък прозорец от време 
за снимки, тъй като разположението на слънцето е било подходящо само от 8:05 до 
8:20 часа сутринта. Друг удивителен факт за една от най-успешните вирални интернет 
кампании е, че идеята е на екип от Volvo. Все пак същинското изпълнение е поверено 
на режисьора Андреас Нилсон, продуцентската компания Folke Film и агенцията 
Forsman Bodenfors. 

 

 
 
Популярността на рекламния филм „The Epic Split” надмина с голяма разлика 

много от големите холивудските продукции и логично, малко след като рекламата на 
Volvo придоби вирален статус, се появиха нейни пародии, които също постигнаха 
вирусен успех, макар и не в такива мащаби, каквито се наблюдават при оригинала. 
Явлението е рядко срещано в рекламната индустрия и затова си струва да бъде 
разгледано. Най-успешната пародия също е реклама, но не на конкурентни камиони, а 
на унгарското студио за специални ефекти Delov Digital. Основна фигура в студиото е 
българинът Валентин Делов Байков, който има водеща роля при създаването на 
пародията „The epic christmas split”4. При нея се разчита почти напълно на компютър-
ни ефекти. Главен герой е емблематичният актьор Чък Норис, който прави шпагат, 
стъпил на два самолета, като същевременно успява да балансира с единадесет души, 
покачени върху главата му във формата на коледна елха. Клипът на българина е 
регистрирал над 20 милиона гледания в YouTube и представлява чудесна реклама на 
неговото студио. 

                                                            

4 Заглавие: The epic christmas split, Канал: Valentin Bajkov, Линк:  
https://www.youtube.com/watch?v=T-D1KVIuvjA 
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Виралната реклама в интернет е една от най-съвременните форми за популяри-
зация. С помощта на малко ресурси и много креативност могат да бъдат постигнати 
значителни успехи и няма причина предимствата на високите технологии да не бъдат 
използвани. Ключов елемент за успеха на вирусните кампании е наличието на интен-
зивна комуникация между хората. Световната мрежа предлага идеална среда за общу-
ване. Тя е естествен проводник на рекламни практики от този вид. Виралният марке-
тинг все още не е добре изследвана територия и, както отбелязват Депти Гоел и Гета 
Дежи от Университета на Делхи, за неговия характер няма достатъчно количество 
емпирични данни, на базата на които да се правят категорични изводи. Въпреки това 
научните проучвания по въпроса стават все по-задълбочени и тече процес по 
натрупване на данни, който неминуемо ще доведе до по-добро разбиране на текущите 
процеси. 
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Abstract: The visual merchandising is the main tool in attracting and keeping customers in 
stores of any kind. The topic of the research is practical way in which the basic principles 
are respected and applied. The object of the study is "‘Carrefour Market" in Burgas, 
situated near the Sea garden. In the paper, we have presented the main theoretical 
statements, the organization of work, the findings and some conclusions of the study.  
 
Key words: Visual merchandising, marketing, exterior, interior, advertising, lineal facing, 
lighting, cash desks, takeoff area, ‘golden triangle’. 
 
 

1. Постановка на проблема 
Светът на визуалната презентация или визуалният мърчандайзинг е този, при 

който хората, работещи в търговията и имащи артистични таланти, играят главна роля 
в създаването и поддържането на атмосфера, която да привлече и мотивира клиентите 
да купуват.  

До неотдавна, задачата да се направи приличен вътрешно интериорен дисплей 
или примамлива витрина на предлаганите стоки принадлежеше само на аранжорите 
на витрини. Днес визуалният мърчандайзинг трябва да създава презентация на търгов-
ския обект с много по-високо интелектуално, художествено-естетическо и емоционал-
но влияние върху поведението на потребителите. Тези действия са насочени към 
постигане на крайна цел увеличаване на печалбата и рентабилността на магазина, 
наред с високата удовлетвореност на потребителите. Утвърдената преди практика, 
вниманието да се концентрира само върху витрината, вече не е достатъчна. Необходи-
мо е всеки един конкретен елемент от екстериора, интериора и атмосферата на мага-
зина да отговаря на потребителски сегменти, с които фирмата работи, на нейната ви-
зия, цели и маркетингова стратегия, както и да отговаря на характерните за пазара 
мърчандайзингови стандарти. 

В съвременната практика има създадени много формати за търговия на дребно, 
които нямат прозоречна витрина, но притежават много островни дисплеи и стъклени 
витрини и шкафове в търговската зала. Традиционните витрини се заменят с широко 
отворени входове, в които клиентите могат да видят голяма част от главната тър-
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говска площ на партера в залата. В тази визуална конструкция самият магазин е 
цялостно изпълнен дисплей, който допринася за ефективно повишаване на атрактив-
ността и стимулира продажбите. 
 

2. Теоретични концепции, свързани с проблема  
Понятието „мърчандайзинг” има френски произход и води началото си от ду-

мата „marchand”, което значи „търговец”. В съчетание с други производни думи, най-
общо думата „мърчандайзинг” означава „излагане на стоки” „продаване” и „купува-
не” или накратко „търгуване”. 

Ето няколко определения какво представлява мърчандайзинг: 
• „Мърчандайзингът е план за представянето на точния продукт в точното 

място в необходимото време в нужното количество и точната цена” [1]; 
• „Мърчандайзингът е систематичен процес на представяне на стоките в про-

дажбените пунктове, който има за цел да улесни купувачите при избора и 
покупката и да увеличи обема на продажбите на търговците и производите-
лите.” [2] 

Основна част на мърчандайзинга е визуалният мърчандайзинг. Може да се ка-
же че визуалният мърчандайзинг датира от времето, когато през 19-ти век гигантския 
търговец на едро „Marshall Field & Co.” променя своята пазарна ориентация към 
търговец на дребно. За тази цел екипите на фирмата започнали да излагат композиции 
от стоки на витрините си, за да покажат на потенциалните си клиенти какво предлагат 
в магазина. С времето, тази идея се пренесла и като вътрешен дизайн на търговската 
площ.[3] 

През 20-ти век световно известни художници, като Салвадор Дали и Анди 
Уорхол спомогнали за създаването на  витринния дисплей, като оформление на тър-
говските обекти. [3] 

Визуалният мърчандайзер създава общата визия на магазина, а крайният резул-
тат се подпомага от рекламата на стоките в точката на продажба, специалните промо-
ции и качественото обслужване от страна на служителите. Мърчандайзерите могат да 
създават настроение и емоции за купуване у своите клиенти чрез отличителен имидж. 
Доказано е, че 80% от човешките възприятия се дължат на зрението, т.е. визуалният 
мърчандайзинг е основният фактор за формиране на потребителското отношение. 

Основните дейности, които включва визуалният мърчандайзинг, са: 
• „дейности, свързани с дизайна на дисплеи (стелажи, регали, рафтове, лави-

ци и др.) в магазините, подреждането им и подреждането на стоките по тях, 
с цел подобряване на общата визия на обсега, увеличаване на клиентопото-
ка и повишаване на обема на продажбите” [2]; 

• „решения, свързани с ландшафта, цветовете, осветлението, материалите и 
всички останали елементи на интериора, които могат да допринесат за фор-
мирането на желана визия на търговския обект” [2]. 

 
3. Кратко представяне на програма за емпирично проучване  
Целта на настоящето проучване е да се изследват принципите, по които е уст-

роен визуалният мърчандайзинг на „Карфур Маркет“, локализиран в жк. „Лазур”,  
бл. 153, до Морската градина в гр. Бургас. 

Методология на изследването – емпирично проучване на място в търговски 
обект чрез комбинирано прилагане на методите за наблюдение, „таен клиент” и фото 
документиране. В тази връзка, можем да дефинираме следните цели и задачи за из-
пълнение. 
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Цели:  
1. Да се изследва екстериорното решение на търговския обект. 
2. Да се изследва интериорното решение на търговския обект. 
3. Да се изследва дали са спазени основните принципи на визуалния мърчан-

дайзинг. 
 

Задачи: 
1. Да се събере нужната първична информация чрез директно проучване с 

помощта на снимков материал. 
2. Да се опишат елементите, изграждащи екстериорния  мърчандайзинг. 
3. Да се опишат всички елементи, които изграждат вътрешния визуален мър-

чандайзинг.  
4. Да се опише кои принципи са спазени при изграждането на вътрешните дисплеи. 

 
4. Алгоритъм на работа  
За целите на изследването, преминахме през алгоритъм на работа, включващ 

следните стъпки: 
1. Сформиране на екип; 
2. Проучване на изискванията; 
3. Изложение на теоретичната част; 
4. Избор на търговски обект за изследване; 
5. Избор на метод, определяне на целите и задачите; 
6. Провеждане на изследването на място в обекта; 
7. Анализ на набраните данни; 
8. Обсъждане в екипа на изводи и препоръки относно практиката на магазина. 

 

5. Анализ и представяне на обобщените резултати 
Обект на нашето проучване е търговската верига „Карфур“, в частност обек-

тите й от типа „Карфур Маркет“, които работят на франчайзингов принцип. Те са за-
дължени по договор да спазват принципите и правилата на работа, свързани с имиджа 
и управлението на търговската марка, но по отношение на обзавеждането и общата 
визия на търговските обекти имат известна свобода. 

Като търговска верига тип „супермаркет“, в която се продават бързо оборотни 
продукти и стоки за дома, не се наблюдава диференциация на целевия пазар. Типично 
и за други обекти от такъв тип, потребителите са мъже и жени, от всички възрасти и 
без значение от финансовото положение. Все пак трябва да се каже, че обектите от 
типа „Карфур Маркет“ не носят характеристиките на хард дискаунтер, въпреки че в 
България веригата се проявява именно по този начин, а точно този обект предлага 
ценови нива, по-високи от тези в хипермаркетите на веригата. Като цяло ценовото 
позициониране на обекта кореспондира с характеристиките на сградата и района. 
 

Екстериорни решения 
„Карфур Маркет“ е разположен на главна улица, която е основна за туристопо-

тока от Бургас към Слънчев бряг и Несебър през летния сезон. През останалото време 
от там минават хора, които избягват другите натоварени улици на Бургас в посока 
центъра. Екстериорът на обекта се състои от разпознаваема табела, в духа на компа-
нията. Главното лого е поставено на видно място, точно до улицата, което гарантира 
видимост. Също така то е с достатъчно големи размери, за да бъде забелязано от пре-
минаващия трафик. През нощта служи и за светеща табела. Екстериорите решения за 
витрините се ограничават с промоционални плакати. Като особеност на обекта, мо-
жем да отличим факта, че входът и изходът са разположени в две различни точки, 
поради плана на сградата. Ландшафтен дизайн липсва. 
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Интериорни решения 
При търговските обекти от типа „супермаркет“ не можем да говорим за ясно 

изразени принципи за интериорни решения. Единственото, което можем да отличим, е 
спазеното правило за това малките разфасовки на продуктите да са разположени на 
нивото на очите или около него, а големите – на долните рафтове. 

В търговския обект не се наблюдават особени цветови акценти. Характерното 
за „супермаркет“ е цветовете да бъдат бели или светли, което е изпълнено в „Карфур 
Маркет“. Използвана е контрастна цветова схема, контрастът е между бяло и червено 
и бяло и зелено, идващ от оформлението на оборудването.  

Площта на обекта е изключително натоварена, което има своите предимства и 
недостатъци. Предимството е свързано с многото разгърната площ, на която може да 
се излага доста наситена стокова номенклатура. Основният недостатък, който устано-
вихме е, че площта не е ефективно разпределена. Търговското оборудване, заема 
твърде голяма част от магазинната зала. Клиентските пътеки от своя страна са недо-
статъчно широки за спокойното пазаруване на потребителите, особено в контекста на 
факта, че магазинът разполага с кошници и колички. Въпреки че конкретната конфи-
гурация на оборудването и хоризонталната планировка не е елемент точно на визуал-
ния мърчандайзинг, все пак трябва да се отбележи, че коефициентът на ефективност е 
доста по-висок от препоръчвания диапазон 0,25 – 0,35. Това е недостатък, свързан с 
факта, че многото едро габаритно оборудване пречи на потребителя да вижда големи 
части от магазина и така се губи общата визия.  

 
Магазинни дисплеи 
След внимателно проучване на снимковия материал, можем да посочим, че ка-

то цяло принципите на баланса, акцента, пропорционалността, ритмичността и хармо-
ничността не са спазени нито по отношение на подреждането на оборудването, нито 
по отношение на подреждането на стоките.  

Изложените дисплеи не са съобразени с изискванията за ергономичност. Те из-
пълняват основната си задача да демонстрират продуктите в наличност, но височина-
та им прави пазаруването некомфортно за голяма част от клиентския поток. Също 
така, със самото влизане в търговския обект прави впечатление, че таванът е ниско 
разположен, което в комбинация с височината на стелажите създава усещане за потис-
натост и ограничено пространство.  

Друга особеност е липсата на връзка между екстериорните и интериорните ре-
шения. Общото впечатление е, че хармоничността в магазина е нарушена. Контрастът 
между луксозния вид на сградата и твърде обикновената визия на магазина можем да 
отчетем като пропуск на мърчандайзърите, тъй като не се спазват традиционния дух и 
стил на компанията. 

 
„Takeoff” зона  
Обикновено тази зона се намира непосредствено след касите и по пътя за изхо-

да на търговския обект. Прието е това пространство да бъде на разположение на 
клиентите, за да могат спокойно да опаковат своите покупки, без това да пречи на 
клиентопотока и да се чувство на дискомфорт.  

В „Карфур Маркет“ се наблюдава изцяло липса на въпросната „take off”зона. За 
нея изобщо не е предвидено пространство. Единственото, което е налично, е тесен и 
кратък коридор, водещ към изхода. При голям поток от хора и особено през летния 
туристически сезон, потребителите буквално са принудени да си опаковат покупките 
на улицата, пред фасадата на търговския обект. 
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Осветление 
Единственият тип осветление в магазина е основното, което е и строго харак-

терно за супермаркетите. То е изградено като висящо таванно осветление. 
 
Инструменти за реклама в точката на продажба 
В обекта са използвани различни инструменти за реклама. Те се изразяват чрез:  
• радиоуредба, на която има тематична музика и съобщават актуални про-

моции;  
• стикери, с надпис „промоция“, които са инструмент на визуалната комуни-

кация; 
• фирмените островчета, дисплеи и др., които допълнително натоварват тър-

говската площ. 
 

6. Изводи за състоянието на изследвания проблем 
1. Има фундаментални грешки при екстериорния мърчандайзинг: 
– Оформлението на входа се разминава стилово с особеностите на сгра-

дата. 
– Фирмата се лишава сама от възможностите на ландшафтния дизайн. 
2. Като положителни страни на екстериорния мърчандайзинг могат да се 

отчетат следните факти: 
– Магазинът има отделен вход и изход, което няма особено естетическо 

значение, но е благоприятно от гледна точка на движението на клиен-
топотока. 

– Фирмата се лишава от витрини (характерно за супермаркетите), но 
витринните пространства се използват за екстериорна реклама и при-
вличане на купувачи. 

3. Интериорните решения в рамките на визуалния мърчандайзинг в общи 
линии следват правилата за оформление на супермаркети. 

4. В оформлението на обекта има редица грешки и пропуски по отноше-
ние на хоризонталната планировка и планограмите на вътрешните дисплеи, което е 
довело до претоварване на магазинната площ и от там се е създало чувство за липса 
на баланс и много акценти, които се губят. 
 

7. Препоръки: 
1. Да се отстрани част от оборудването, което ще позволи обединяване на 

накъсаните пространства. 
2. Да се използват възможностите на ландшафтния дизайн, за да се впише 

магазинът в атмосферата на мястото и прилежащата Морска градина. 
3. Да се направят сериозни промени в хоризонталната планировка, така че 

да се създаде обособена и приятна „take off“ зона. 
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1.   Същност на корпоративната социална отговорност 
Корпоративната социална отговорност или още наречена корпоративна съвест, 

корпоративно гражданство, социално представяне  или устойчив и отговорен бизнес е 
съвременен, развиващ се бизнес модел, който намира все по-широко приложение сред 
компаниите, независимо от техните размери или сфера на дейност. Съвременните биз-
нес лидери съзнават, че устойчивите, социално отговорни практики са основен еле-
мент в постигането на добро  управление и ефективно лидерство.[6] 

Според „Международния форум на бизнес-лидерите” корпоративната социална 
отговорност се разбира като популяризиране на практиките на отговорния бизнес, 
които носят полза на бизнеса и обществото и подпомагат социалното, икономическо и 
екологично устойчиво развитие чрез максимизиране на положителното влияние на 
бизнеса върху обществото и минимизиране на негативното.[1] 

Зелената книга на Европейската Комисия дава следната дефиниция за Корпора-
тивна социална отговорност (КСО): 

„Концепция, която служи на компаниите като основа доброволно да интегри-
рат социални и екологични аспекти в своите бизнес стратегии и във взаимоотноше-
нията с всички заинтересовани страни” 

„...Декларирайки своята социална отговорност и доброволно поемайки задъл-
жения, надхвърлящи общите законови и обичайни изисквания, които трябва да се 
спазват при всички случаи, фирмите се стараят да повишат стандартите за социално 
развитие, защита на околната среда и уважение на основните права и приемат да при-
лагат отворено управление, да съгласуват интересите на всички заинтересовани стра-
ни в общ подход за качество и устойчивост.”[3] 

Социалната отговорност е елемент на корпоративната култура, която изисква 
изпълнение на доброволно поетите от фирмите ангажименти, при което личната изго-
да и частно корпоративните интереси отстъпват на заден план и се утвърждава нова 
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визия за корпоративни ценности. Европейската комисия насърчава приобщаващи и 
качествени практики по отношение на заетостта в предприятията. Това се отнася осо-
бено за международните вериги на доставки и свързаното с тях зачитане на човешки-
те права. Гъвкавостта и сигурността на пазара на труда и управлението на многообра-
зието са все по-актуални въпроси, с които компаниите трябва да се занимават. Инова-
циите в областите на грижата за здравето на служителите, бизнес образованието и 
ученето през целия живот, както и екологичните въпроси също са част от програмата 
на КСО, за която се провеждат дискусии с участието на множество заинтересовани 
страни.  

„КСО е израз на разбирането, че всяка организация трябва да поема отговор-
ност за влиянието си върху обществените групи, с които влиза във взаимодействие. 
Това е дълготрайно поет ангажимент от страна на бизнеса да развива своята дейност 
почтено и отговорно, да допринася за икономическото си развитие, но същевременно 
да съдейства за подобряване на живота на своите служители и техните семейства, 
местната общност и обществото като цяло.” (ЕС) 

„Корпоративната социална отговорност е обществено движение, което набира 
сила и влияние заради нарастващите очаквания на гражданите фирмите да поемат 
отговорност за своето влияние върху средата, в която развиват своята дейност. Потре-
бители, служители и инвеститори осъзнават силата, която притежават компаниите и 
полагат усилия на различни нива за глобална промяна, с надеждата, че по този начин 
земята ще стане по-добро място за живеене” (Мрежа за корпоративна социална отго-
ворност). [5] 

Съществуват множество дефиниции и теории за социално отговорния бизнес. 
Според Майкъл Портър, налице е съществена разлика между обикновената социална 
отговорност и тази, която носи стратегически дивиденти на бизнеса. [6] 

 

 
Фиг. №1: Обикновена и стратегическа корпоративна социална отговорност 

Източник: http://www.entrepreneur.bg 
 

Изключително важен е изборът на кауза и стратегия, към която да бъдат насо-
чени ресурсите. Предприемаческите интереси са изцяло насочени към подобряване на 
продукцията, стабилно позициониране на критичния пазар, изграждане на дълготрай-
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ни връзки с клиентите и прозрачност на всички нива на управление. Затова  социална-
та отговорност е много важна. С изграждането на устойчива и взаимно полезна кому-
никация с всички заинтересовани страни се цели не само по-висока икономическа 
ефективност, но и изграждане на стратегическо, устойчиво и ефективно дългосрочно 
сътрудничество. 

Социалната отговорност на бизнеса е многопластова. На първо ниво спазването 
на принципите на корпоративната социална отговорност предполага спазването на 
следните задължения: навременно плащане на данъците, работните заплати, разкрива-
не на нови работни места. На второ ниво КСО предполага осигуряването на адекватни 
условия за работа и живот на работниците чрез повишаване на квалификацията им, 
профилактично лечение, строителство на жилища, развитие на социалната сфера. 
Висшето, трето, ниво на отговорността е извършването на благотворителни дейности, 
в т.ч. подобряване на местната инфраструктура. 

 

По-конкретно Корпоративната социална отговорност може да бъде насочена в 
следните области: 

Общество 
 облагородяване на градската среда; 
 PR дейности със социален ефект; 
 доброволен труд; 
 подпомагане и социална интеграция на сираци, деца и възрастни хора в 
домове; 

 опазване на културно-историческото наследство; 
 качество и безопасност на продуктите; 
 дарения; 
 спонсорства. 

Околна среда 
 контрол върху замърсяването; 
 възстановяване или опазване на околната среда; 
 съхраняване на природните ресурси; 
 рециклиране; 
 разходи за енергийна ефективност и намаляване замърсяването на околната 
среда; 

 управление на въздействието на околната среда и природните ресурси. 
Човешки капитал и условия на труд 

 развитие на здравословни и безопасни условия на труд; 
 обучение и развитие на персонала; 
 подпомагане развитието на кариерата; 
 доброволчески програми за служители; 
 програми за обективно и справедливо заплащане; 
 удовлетвореност и ангажираност на служителите. 

Знание и образование 
 стипендии за подпомагане на хора в неравностойно положение; 
 предоставяне на инструменти, материали за часовете по практика в учи-
лище; 

 осигуряване на платени стажове; 
 насърчаване на младите интелигентни хора. 

Маркетинг, свързан с кауза 
 продуктови дарения.[5] 
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2. Корпоративната социална отговорност в практиката на българските 
предприятия 

Прилагането на принципите на КСО все по – често се среща в практиката на 
българските предприятия. В последното издание на годишните награди за отговорен 
бизнес на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), проведен за 11-та поредна 
година,  56 български компании са взели участие. Компаниите са кандидатствали с 
общо 70 проекта със социална насоченост, реализирани през 2013 г. Проектите ще 
оценява независимо жури от 13 експерти и уважавани личности от бизнеса, правител-
ствения и неправителствен сектор, от науката, дипломацията и медиите, съобщава 
БТА. 

Всеки от членовете на журито оценява самостоятелно номинираните. Оценките 
се сумират в навечерието на церемонията по награждаване, поясни един от членовете 
на журито Елица Баракова - изпълнителен директор на фондация „Помощ за благо-
творителността в България”. 

Категориите, в които са отличени организациите, са „Инвеститор в околната 
среда”, „Инвеститор в човешкия капитал”, „Инвеститор в знанието”, „Инвеститор в 
обществото”, „Награда за маркетинг, свързан с кауза” и „Награда за най-добра 
социална политика на малко или средно предприятие”. 

Идеята е да се популяризират най-добрите практики, каза Ираван Хира – пред-
седател на БФБЛ.[7] 

Статуетката в категорията „Инвеститор в човешкия капитал” получи ЧЕЗ 
България за проекта „ЧЕЗ – инвеститор в здравето и знанието на служителите”. Той е 
част от политиката на компанията за осигуряване на непрекъснати възможности за 
професионално и личностно развитие на служителите. Втората награда бе присъдена 
на Мобилтел за проекта Top Performers Program, който цели да мотивира и признае 
заслугите на професионалистите с изключителни постижения в компанията. С трета 
награда бе отличена Енерго-Про Варна за проекта „Фонд за лечение на служители“, 
който подкрепя финансово и морално служителите на компанията и техните се-
мейства, нуждаещи се от скъпоструващо лечение. Според министъра на труда и соци-
алната политика Хасан Адемов, който връчи наградите в категорията, „корпоративна-
та социална отговорност вече е част от модерната социална политика”. 

Призът в категорията „Маркетинг, свързан с кауза” бе присъден на Ивентас, 
които са партньори на проекта „Човечността има лице” – кампания за набиране на 
средства за ремонт и купуване на оборудване за първия в България детски кабинет за 
бъбречна диагностика. Подгласници в тази категория станаха Каменица с „Каменица 
ФЕН купа” –  най-големият турнир по футбол за непрофесионалисти в България, и 
Компас с инициативата „Поправи детството”, с която от 2008 г. насам  8% от цената 
на продуктите с марка Happy Junior се даряват в подкрепа на каузата на фондация „За 
Нашите Деца” всяко дете да има семейство.  

Голямата награда в категорията „Инвеститор в знанието” отиде при Телерик за 
проекта „Академия на Телерик”. Инициативата предоставя безплатно качествено и 
достъпно за всички възрасти обучение в областта на информационните технологии и 
разработката на софтуер. Мусала Софт грабна второто място с проекта Конкурс по 
програмиране CodeIT – частен национален конкурс по програмиране с 14-годишна ис-
тория. Трето място в категорията зае Еврофутбол с проекта „Готови за успех”, с който 
компанията вече седем години осигурява стипендии за обучение на младежи в нерав-
ностойно положение.  

Първо място в категорията „Инвеститор в околната среда” бе присъдено на 
Екопак България за проекта „3D Екобус”. С помощта на уникалния иновативен моби-
лен образователен център 80 000 деца в 500 училища и 5000 служители в 80 общини 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 145

са обучени в разделно събиране и отговорност към околната среда и обществото. От-
личието дава право на компанията да участва в Бизнес наградите за околна среда на 
Европейската комисия през 2016 г. в Брюксел. Втора награда бе отсъдена на Есри 
България за изработката на онлайн карти и пространствени анализи за всички етапи 
на кампанията на bTV „Да изчистим България за един ден”. Трето място получи ЧЕЗ 
Разпределение България за инвестицията си в опазването на околната среда и биоло-
гичното разнообразие, с която компанията опазва живота на щъркелите и белоглавите 
лешояди.  

Социалният министър Хасан Адемов връчи и наградите в традиционно силната 
категория „Инвеститор в обществото”. Голямата награда заслужи GLOBUL за про-
екта „GLOBUL подкрепя създаването на Дневен център за хора с интелектуални 
затруднения”. Центърът създава подходяща среда за адаптация в обществото на хора-
та с леки интелектуални затруднения, като им осигурява независимост и така подпо-
мага дългосрочното решаване на този значим социален проблем. На второ място бе 
класирана Райфайзенбанк за дарителската инициатива „Избери, за да помогнеш”, с 
която обществено значими проекти на неправителствени организации, болници, паци-
ентски организации и други получават финансова подкрепа. Третото място бе отсъде-
но на Пощенска банка за проекта The No Project/PLAY 4 CHANGE, който цели ин-
формираност за деликатния проблем с трафика на хора с помощта на музика, изкуство 
и социални медии. 

ЕЙМС Хюман Кепитал България грабнаха специалния приз “Най-добра со-
циална политика на малко и средно предприятие” за цялостната си дейност под мото-
то „За отечеството не е направено нищо, ако не е направено всичко (Паисий Хилен-
дарски)“. За целия екип в ЕЙМС Хюман Кепитал корпоративната социална отговор-
ност е желание да промени света наколо не само днес и сега, а устойчиво, като дей-
ностите им със социална насоченост и участието им в различни каузи увличат все по-
вече съмишленици и партньори по пътя към по-добро и единно общество.  

Наградата ENGAGE отиде при СИБАНК за проекта „Синьо лято”, променил не 
само подхода към децата от социалните домове, а и отношението към доброволчест-
вото сред служителите в самата компания. Носителят се определя от Международния 
форум на бизнес лидерите – Великобритания, а призът отличава компаниите, успели 
да ентусиазират и привлекат всички свои служители в социално отговорните си дей-
ности. [2] 

 
3. Потребителско възприемане на корпоративната социална отговорност 
При прилагане на корпоративната социална отговорност, добрият мениджмънт 

изисква отчитане на мнението на клиентите. Добра основа за подобен анализ ни дава 
дипломната работа на Веселина Стефанова студентка МИО във Икономическия 
университет във Варна. Разработката позволява да се проучи възприятието, нагласата 
и поведението на потребителите общо към корпоративната социална отговорност, 
както и към конкретни дейности в тази област на компанията, която е обект на изслед-
ване. Анализът се позовава на данни, събрани от изготвена от автора анкета и разпро-
странена чрез и-мейл, социални мрежи и онлайн средства за комуникация. Целта е да 
се анализира търсенето на КСО в локален аспект, съобразявайки се със специфичните 
характеристики на българския пазар. 

За осъществяването на тази цел чрез въпросника са анкетирани лица от различ-
ни възрастови групи на възраст над 18г., както от мъжки, така и от женски пол с най-
разнообразен социален статус и равнище на доходите. Броят на лицата, които се отзо-
вават, е 188 души. Изследването е проведено в продължение на 8 дни, като съответ-
ния отчетен период обхваща първите осем дни от месец август 2011 г. 
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В настоящата разработка ще обърнем специално внимание на един от основни-
те въпроси, а именно „Какво според Вас е обществено отговорен бизнес?“. Тъй като 
въпросът не предполага еднозначен отговор, респондентите избират максимум шест 
от дванадесет опции, представящи различни характерни социално-отговорно дей-
ности. Получените резултати са обобщени в фигурата:  

 
Фиг. №2: Отговори на въпроса „Какво според Вас е обществено отговорен бизнес“ 

Източник: http://www.csr.bg 
 
Най-разпространеният отговор е „ангажиране със социални дейности в полза 

на обществото“. Този отговор е посочен от 138 анкетирани от общо 188, което се рав-
нява на 73,4% относителен дял от всички анкетирани. Най-често под тази дефиниция 
се разбира облагородяване на градската среда, ПР дейности със социален ефект – под-
помагане на сираци, деца и възрастни хора в домове, т.е. там, където държавата няма 
достатъчно средства, бизнесът подпомага общността. Видът дейност рефлектира и 
върху начина на планирането и осъществяването. Като правило не са обвързани с дъл-
госрочни стратегии, а се решават случай за случай. Тази зачестила напоследък прак-
тика често предизвикван обаче и своята критическа рефлексия. Докато част от компа-
ниите идентифицират социално отговорните дейности с облагородяването на социал-
ната среда и активно се ангажират с тях, други поставят под съмнение дългосрочния 
социален ефект от подобни инициативи. 

Вторият най-посочван отговор е „ангажиране в дейности с дългосрочен со-
циален ефект”. Този отговор посочват 116 от респондентите, което означава, че като 
характерна за социално отговорния бизнес я считат 61,7% от анкетираните. Сред тези 
дейности влизат инвестиции в образование и обучение, привличане на вниманието на 
обществото върху важен социален проблем и перманентно ангажиране на фирмата с 
този проблем. Много често този подход се упражнява от големите чужди фирми, 
които имат разработена корпоративна политика. Към тази група причисляваме и слу-
чаите, когато фирмите се придържат стриктно към корпоративните стратегии на ком-
паниите-майки, които като правило следват по-дългосрочни политики. Друга разно-
видност на дългосрочна стратегия е обвързването на инициативите със сферите на 
дейност на компанията, целящо постигането на мултиплициращ ефект. 
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Разликата от 11,7% в относителните дялове на двата най-често дадени отговори 
може да бъде разгледана по-задълбочено, поради сравнителната прилика между отго-
ворите и въпреки това лесно открояващата се разлика – ангажирането на компанията 
в краткосрочен или дългосрочен период. Анализирането на данните от проучването 
показва, че в мнозинството от случаите отсъства стриктно разграничение между дари-
телство, спонсорство, благотворителност и дейности в полза на обществото. По тази 
причина, когато бизнесът дарява средства в помощ на деца, старчески домове, преодо-
ляване на щетите от наводнения и други, потребителят определя тези действия като 
социално отговорни дейности. В аспекта на този отговор е особено важно да се под-
чертае една тенденция – развитието на благотворителните и социално-отговорни дей-
ности в България от хаотични и разпръснати, към по-структурирани и цялостни дей-
ности. 

Третият най-разпространен отговор е разбирането на социално-отговорния биз-
нес като „грижа за персонала”, който посочват 57,4% от всички анкетирани. Този 
отговор би могъл да включва в себе си много и различни дейности, но може да се 
заключи, че големите фирми, като цяло, са разгърнали диференцирана политика за 
подкрепа на персонала, чрез курсове за квалификация, обучение, социални инвести-
ции посредством облекчен режим на осигуровки и кредитиране, които увеличават ка-
пацитета, професионалния и социалния капитал на работещите. В такъв случай, 
външната подкрепа и оценка за създадената етична бизнес среда във фирмата е от 
особено значение за поощрение на работодателите.[5] 

 
4. Заключение 
КСО става все по-стратегическа дейност, което означава, че най-накрая започ-

ваме да се отдалечаваме от обикновената благотворителност и да възприемаме по-
усъвършенствания подход към това как всъщност правим бизнес и как това се отразя-
ва на заинтересуваните страни, околната среда и обществото”, коментира един от съз-
дателите на международния стандарт ISO 26000 Мартин Нойрайтер. 

Според него, освен че създава лоялност сред потребителите и клиентите, това 
улеснява дейността на компаниите и трябва да се разглежда като инвестиция, а не 
като разход. Значителна промяна на отношението към КСО през тази година прогно-
зира и управителят на “TNT България” Иван Василев. 

“От лъскав фетиш и магнит за сноби тя ще започне да се изпълва със смисъл и 
да придобива гражданственост”, смята той. По думите му компаниите все повече 
осъзнават, че отговорният бизнес е този, който оцелява и се развива. [4] 
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EVA моделът обикновено се използва от инвеститорите за вземане на инвести-
ционни решения за създаване на богатство. Този модел помага на инвеститорите да 
оценят компаниите, дали са създаващи или унищожаващи богатство. С подходящите 
финансови инструменти, портфейлните мениджъри могат да подобрят своите порт-
фейли. Големи компании като Coca Cola, Diageo, Lilly (Eli), Guidant и други използват 
EVA модела за да създават икономическа добавена стойност за техните акционери. 
Global Asset Management и Oppenheimer Capital използват EVA в тяхната селекция на 
акции, изграждане на портфейли и процеси по контрол на риска.  

Като задача поставена пред доклада е да се приложи EVA моделът в български-
те условия. Поставям тази задача, тъй като този модел не е бил прилаган в условията 
на икономиките в централна и източна Европа. Целта на настоящата разработка е да 
се установят топ 5 компании създаващи и топ 5 компании унищожаващи богатство в 
България. Обектите на изследване са публични компании търгувани на българския 
фондов пазар.  

Важна част от това изследване е определянето на елементите, които се изчис-
лява EVA. Самият модел е открит през 1982 г. от Joel Stern и G. Bennett Steward. 
Приложеният в доклада модел е дооформен от James L. Grant, описан в книгата 
“Foundation of Economic Value Added”. За получаването на EVA е нужно да намерим 
Net operating profit after taxes (чиста печалба след данъци), както и цената на капитала. 
Математически се стига чрез следната формула: 

 

(1)   
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За да изчислим колко е цената на капитала трябва да обърнем внимание на 
това, колко е инвестирания капитал и колко е средно претеглената цена на капитала. 

(2)  
 

NOPAT от друга гледна точка е далеч по-тежката част за изчисляване поради 
факта, че счетоводните стандарти в Америка и Европа са различни и трябва да се 
направят счетоводни преобразувания на печалбата преди данъци и лихви (EBIT). За 
настоящата разработка аз съм приложил Bottom-up модела, за да намеря NOPAT. Този 
модел изисква да започна с EBIT, като към него трябва да добавя лихвени разходи по 
лизинги, изменението на LIFO резерва, изменението на акумулирани доброволни 
амортизации, изменението на резервът за лоши кредити и изменението на комулатив-
ните отчисления. Получената стойност преобразуваната печалба преди данъци. След 
това трябва да извадя паричните оперативни данъци, с което достигаме до желаната 
стойност на NOPAT. За по-ясно представяне ще покажа моделът в графичен вид:  

 

 
Фиг. 1. Схема за изчисляване на NOPAT 

 
 
Икономическата добавена стойност представлява годишния еквивалент на нет-

ната сегашна стойност на компанията. От гледна точка на капиталовото бюджетиране, 
инвеститорите трябва да приемат дисконтирана положителна икономическа печалба. 
И обратно да отхвърлят отрицателна икономическа добавена стойност. „Добрата но-
вина“ за акционерите e, че финансовите мениджъри инвестират в реални активи, като 
при това възвращаемостта на капитала след данъци надвишава средно претеглената 
цена на капитала.1 

 
За изчисленията на инвестирания капитал се движа по следната схема: 

                                                            

1 Cheremushkin, S. What’s Wrong with the Economic Value Added?, 2008. 
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Фиг. 2. EVA анализ и нейните компоненти 
 
Противоположно на горното твърдение компаниите, които унищожават богат-

ство имат негативна дисконтирана икономическа печалба. Тук „лошата новина“ за 
акционерите е, че мениджърите инвестират в активи, които нямат възвращаемост над 
средно претеглената цена на капитала. Съществува зависимост между MVA и EVA, 
както за компаниите създаващи, така и за компаниите унищожаващи богатство. Важ-
но е това разделение на компаниите. Според James L. Grant, в своята книга 
„Foundations of Economic Value Added“, познаването на елементите на MVA и EVA на 
компаниите унищожаващи богатство е важно за корпоративните мениджъри, защото 
то дава поглед върху това какво да не правят за бъдещите си инвестиционни решения. 
Важно е да се спомене, че цените на акциите в подобен момент падат, но главният 
проблем е, че цените на корпоративните облигации също падат, заради повишаването 
на риска от неплатежоспособност.2 

В крайна сметка целият анализ на компаниите е в посока на стратегията за рас-
теж на EVA, която търси компании заради техния голям дял на изследователска и раз-
война дейност и на техните пазарни възможности. Тези компании имат странното 
„умение“ да генерират икономическа добавена стойност. За контраст, стратегията на 

                                                            

2 James L. Grant, “Foundations of Economic Value Added”, John Wiley and sons Inc.2003 
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стойност на EVA подчертава важността на селекция на ценните книжа в състава на 
портфейла с компании с атрактивна EVA.  

Поради липса на данни от всичките 149 компании, които се търгуват на БФБ, 
остават 28.  

 

 
 

Фиг. 2. Изменение на EVA и MVA през 2013 за всичките 28 компании на пазара 
 
Вижда се ясна зависимост между EVA и MVA, която е обратна.  
На следващата графика се вижда, че движението на MVA повтаря това на EVA. 

Наблюдава се обаче и закъснение от 1 лаг, което означава, можем да очакваме 
линията на MVA да се обърне. 

 

 
Фиг. 3.  Изменение на EVA и MVA през 5-годишния период за Химимпорт АД 
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Фиг. 4. Корелация между EVA и MVA 

 
На фиг. 4 ясно се откроява отрицателна корелация между EVA и MVA. От тук 

могат да се изведат най-добрите компании на пазара. Ще изследвам компаниите в 
първите 2 от 4 условни групи по 7 компании.  

От първата група включваща Chimimport AD, Bulgarian Telecommunications 
Company AD, Petrol AD, MonBat AD, CEZ Distribution Bulgaria AD, Holding Roads 
PLC, Stara Planina Hold Plc, като над линията са Petrol AD, MonBat AD, Stara Planina 
Hold Plc и Holding Roads PLC.  

 

 
Фиг. 5. EVA/MVA на първите 7 компании на пазара 
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На фиг. 6 се виждат компаниите намиращи се във втора група, която съм 
обособил, в състав от Agria Group Holding AD, CEZ Electro Bulgaria AD, Herti AD, 
Industrial Holding Bulgaria AD, Albena AD, Svilosa AD, Sparky AD-Ruse. Над линията 
се намират само 2 компании - Svilosa AD и Industrial Holding Bulgaria AD. 

От тези първенци в техните групи 4-те компании от първа група са компании 
създаващи богатство, въпреки негативната EVA, тяхната MVA е положителна. Във 
втора група нещата са малко по-различни. Двете компании са неутрални поради 
тяхната 0-ва EVA.  

Пазарът в България подлежи на анализ чрез EVA. За момента се наблюдават 
главно компании, които унищожават богатство, но именно чрез този анализ, менид-
жърите могат да вземат решения, които да подобрят състоянието на техните компа-
нии. Основен проблем при анализът беше липсата на публикувани данни за повечето 
компании, а това играе важна роля върху изследването. 

Настоящото изследване естествено не разреши всички въпроси относно моде-
лът за изчисляване EVA и анализ публичните компании листвани на фондовата борса. 
То остави открит въпросът дали този анализ е достатъчен за вземане на инвестицион-
ни решения. Основното, което може да се каже тук е, че инвеститорът трябва да пог-
ледне отвъд числата. Още повече, че пазарната добавена стойност като част от стой-
ността на компанията е извън контролът на мениджърите. Съществуващите сили на 
потребителско търсене, технологичен напредък, правна регулация икономиката като 
цяло и геополитическите промени предопределят част от измерителите. Въпреки това 
този модел работи успешно в големи компании, тъй като той е най-малко някакъв 
ориентир. Именно този момент е основна насока на бъдещи изследвания и продължа-
ване на работата по темата на разработката. 
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I.  Въведение 
 

Още от древността хората се стремят да направят работата си в ежедневието 
по-лека и приятна. По тази причина се създават помощни механизми, които да облек-
чат този процес. 

Понятието робот се появява през миналия век в драмата „Разумните универсал-
ни роботи” на чешкия писател Карел Чапек, който влага смисъла на копие на човека с 
нечовешки способности [2]. Основната задача при създаването на роботи е да се ко-
пират функциите на човека, но те да дават още по-голяма производителност отколко-
то е възможно в природата. Това, от своя страна, има много положителни и отрица-
телни страни. Един от плюсовете е, че хората ще се освободят от досадната измори-
телна работа и ще имат време за повече творчески дейности. Така например, препода-
вателите биха използвали ръката робот, за да изписва вместо тях дългите формули по 
дъската. 

През 1956г. пред света бива представен модерният робот Unimate, дело на изо-
бретателя Джордж Девол и инженера Джоузеф Енгелбергер [2]. Двамата обсъждат 
труда на Айзък Азимов, „Аз, роботът”, където писателят формира трите закона, на 
които трябва да се подчинява роботиката: „Роботът не може да причини вреда на 
човек или с бездействието си да допусне на човека да бъде причинена вреда. 
Роботът е длъжен да се подчинява на човека, ако това не противоречи на Първия 
закон. Роботът е длъжен да се грижи за собствената си безопасност, ако това не 
противоречи на Първия и Втория закон.” 

 
II. Модел и основни части 
 

В средата за програмиране Matlab манипулаторът бива изобразен в 3D вариант, 
тъй като по този начин се работи по-лесно с нея. Моделът се състои от няколко части 
и е създаден по подобие на човешката ръка. За разлика от нея, обаче, е много по-
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ограничен по отношение свободата на движение. Обектът притежава шест степени на 
свобода: три транслации (праволинейни движения) по осите X, Y и Z, а останалите са 
ротационни движения. Положението в пространството се определя чрез параметрите 
на транслациите и ротациите. За сравнение, човешката ръка притежава тридесет сте-
пени на свобода: седем в областта на рамото и лакътя, а останалите двадесет и три са 
в зоната на дланта и пръстите.  

Представеният модел (фиг.1) се характеризира с отворена кинематична верига. 
Това представлява система от минимум три на брой звена, свързани помежду си чрез 
една двоица. Двоицата е съвкупността от две звена. Друга особеност на ръката робот е 
движението, което извършва. То се нарича регионално в областта от рамото до кит-
ката и локално при хващача.  

 

 
Фиг.1. Модел на ръка робот в MATLAB 

 
Манипулаторът е изграден от няколко части, най-малката от които е звеното. 

По вид то бива: твърдо, гъвкаво (верига, ремък) и еластично (пружина) [1]. Две звена 
съставляват една двоица, която образно казано е ставата при манипулатора. Минимал-
ното ограничение е едно на брой, а неговата липса означава, че тялото е напълно сво-
бодно, т.е. притежава шест степени на свобода. От друга страна, двоицата може да бъ-
де ограничена най-много до пета степен, което означава, че ще изпълни само един тип 
движение – ротация или транслация по някоя от трите оси. Целта на робот от този вид 
е да възпроизведе движението на човешката ръка при различни манипулации. Зве-
ната, които са свързани в система чрез кинематични двоици образуват кинематична 
верига. По вид тя бива отворена и затворена. В първия случай всяко звено участва в 
състава на поне две други двоици, а при втория – звената участват само в една двоица, 
пример за което е човешката ръка. Когато кинематичната верига притежава статична 
основа и извършва движение по минимум едно от звената си, а движението на остана-
лите би могло да бъде предвидено, се дефинира понятието механизъм. [1] 
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III. Изисквания 
 
За правилното си функциониране ръката робот трябва да се подчинява на ня-

колко изисквания. Най-важното сред тях е конструкцията на робота. За предпочитане 
е отворената кинематична верига (фиг.2) поради по-голямото работно простанство, 
което предоставя. Пълноценното двжение на предмет с произволна форма в тример-
ното пространство изисква ръката, която го държи да притежава шест степени на сво-
бода. По тази причина предимство имат двоиците от пети клас (фиг.3) [1], които имат 
едно относително движение. Те са съставени от седем звена, свързани чрез шест 
двоици по подходяш начин. Последното звено извършва шест независими движения. 
Поради удобната структура е необходим само един двигател, който се поставя в стой-
ката на механизма. Разграничават се три типа движения: регионални, локални и гло-
бални. Първият тип се наблюдава при ръката на човека при раменната и лакътната 
стави. Работният орган на робота се премества от едно място на друго, т.е. трябва да 
осигури съвпадението на една точка от китката с желана точка от пространството. 
Локалните действия съвпадат с тези на китката. Те придават ъглова ориентация и 
имат по-малък обхват на действие. По големина се приближават до тази на човешката 
ръка. Глобалните движения придвижват цялото тяло на робота и са характерни за ро-
бокарите. В случая на ръката робот основни са първите два типа движение. Същин-
ската ръка се представя чрез регионална система, а китката – чрез локална. Механиз-
мът ще извършва движение, наподобяващо начина, по който човек хваща химикал 
или молив, премества го от изходното му положение до друга площ, където чертае оп-
ределен символ. [2] 

 

           
Фиг. 2. Отворена кинематична верига Фиг. 3. Двоица от пети клас 
 
Според координатната система манипулаторите се делят на шест групи, показа-

ни на фигура 4. Роботът, работещ в правоъгълна координатна система изпълнява само 
праволинейни движения по осите X, Y и Z. Неговата работна площ е сравнително ог-
раничена. От значение са единствено началната и крайната дестинация. Манипулато-
рът, работещ в цилиндрично пространство притежава по-голяма свобода на действие. 
Движенията, които се изпълняват в този случай са две транслации по осите Y и Z и 
една ротация около оста Х. Колкото по усложнен става механизмът на робота, тол-
кова по-скъп е той поради факта, че всяка нова степен на свобода прибавя допълни-
телно звено, което има своите ресурси – двигател, кабели, сензори. 
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Фиг. 4. Видове роботи според координатната система 

 
Налични са два основни типа движение – позиционно и траекторно. За ръката 

робот са характерни и двата вида. Първият от тях се проявява в зоната на хващача, 
когато той улавя молив и го отвежда на определено място, където да изпълни своята 
операция – да начертае символ. Траекторното движение се наблюдава при движение 
на цялото тяло на робота. Тъй като представеният модел притежава статична основа, 
този процес ще се изпълни в областта на същинската ръка, когато тя започва да се 
движи от изходното си положение до обекта – молива. Начинът на изпълнение също 
се разделя на два типа – роботът ще измине траекторията си или по права линия, или 
по крива. 

 
IV. Развитие 

 

От началото на миналия век до наши дни на дневен ред е темата роботите да се 
доближават все повече до своя създател, човека. В тази област голямо приложение 
намира изкуствения интелект, който представлява част от информатиката, чиято зада-
ча е изграждането и управлението на интелигентни системи, имитиращи природата. 
Ръката робот е устроена по такъв начин, че  не може самостоятелно да реши каква 
операция трябва да извърши. По тази причина предварително се задават входни дан-
ни, параметри и алгоритми с помощта на които да изпълни заданието си. В този 
аспект генетичните алгоритми (ГА) намират своето поле за работа. При манипулатора 
те служат за оптимизиране на траекторията.  

Положението на хващача пряко зависи от ъглите, които отделните звена обра-
зуват с повърхнината, върху която е поставен робота. В интерфейса на програмата в 
MATLAB се задава техния диапазон (фиг.5). Показан е и кода, който служи за изобра-
зяването на ъгъла Theta1. По аналогичен начин се въвеждат възможните стойности на 
останалите ъгли: 

 
LD = 105; % Left, задават полето, където се намират данните 
HT = 18;  % Height 
BT = 156; % Bottom 

%  GUI бутони за Theta 1. 
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t1_slider = uicontrol(K_p,'style','slider',...  
    'Max',160,'Min',-160,'Value',0,... 
    'SliderStep',[0.05 0.2],... 
    'callback',@t1_slider_button_press,... 
    'Position',[LD BT 120 HT]); 
t1_min = uicontrol(K_p,'style','text',... 
    'String','-160',... 
    'Position',[LD-30 BT+1 25 HT-4]); % L, от най-долния край, W, H 
t1_max = uicontrol(K_p,'style','text',... 
    'String','+160',... 
    'Position',[LD+125 BT+1 25 HT-4]); % L, B, W, H 
t1_text = uibutton(K_p,'style','text',...  % Това се прави поради наличието на текст в uicontrols  
    'String','\theta_1',.   
    'Position',[LD-100 BT 20 HT]);  
t1_edit = uicontrol(K_p,'style','edit',... 
    'String',0,... 
    'callback',@t1_edit_button_press,..  'Position',[LD-75 BT 30 HT]);%L,B,W,H 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Фиг. 5. Част от интерфейса 
 
Положението в пространството на манипулатора се задава чрез входните пара-

метри и полярни координати, които играят роля при движението в пространството, 
както е зададено при Forward Kinematics. След това стойностите се преобразуват, за 
да достигнат крайната цел. По този начин се определят Link1 – Link7: 
 

 a2 = 650; 
        a3 = 0; 
        d3 = 190; 
        d4 = 600; 
        Px = 5000; 
        Py = 5000; 
        Pz = 5000; 
  
        %Начална позиция. 
        t1 = 90; 
        t2 = -90; 
        t3 = -90; 
        t4 = 0; 
        t5 = 0; 
        t6 = 0; 
         
        % Forward Kinematics 
        T_01 = tmat(0, 0, 0, t1); 
        T_12 = tmat(-90, 0, 0, t2); 
        T_23 = tmat(0, a2, d3, t3); 
        T_34 = tmat(-90, a3, d4, t4); 
        T_45 = tmat(90, 0, 0, t5); 
        T_56 = tmat(-90, 0, 0, t6); 
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        % Преобразуване от link frame на base frame 
        T_02 = T_01*T_12; 
        T_03 = T_02*T_23; 
        T_04 = T_03*T_34; 
        T_05 = T_04*T_45; 
        T_06 = T_05*T_56; 

         
        % Реални крайни стойности на звената 
        Link1 = s1.V1; 
        Link2 = (T_01*s2.V2')'; 
        Link3 = (T_02*s3.V3')'; 
        Link4 = (T_03*s4.V4')'; 
        Link5 = (T_04*s5.V5')'; 
        Link6 = (T_05*s6.V6')'; 
        Link7 = (T_06*s7.V7')'; 

 
В бъдещето развитие по проекта алгоритъмът на ръката робот ще бъде дораз-

вит, използвайки генетичните алгоритми. В този случай параметрите ще бъдат зада-
дени във вид на низ, който при ГА се представя като хромозом. За целта се оптимизи-
рат няколко критерии по следната формула (1):  

 
 

   (1) 

 
                  (2) 

 

  

където i = l, ..m, а m е броят критерии, които ще бъдат оптимизирани. Оптималното 
решение се постига, когато стойността на u(t) минимизира функцията за равенство на 
динамичната система J(u). Освен това се налагат някои изисквания, които гарантират 
правилното изпълнение на процеса. Динамиката на движението се задава чрез фор-
мулата:  x’=a(x,u,t), където x е векторът на моментните стойности, u – на контрола,  
a – нелинеен вектор на състоянията и контрола. На формула (2) са предсставени 
ограниченията, на които трябва да се подчинава функцииите x(t) и u(t), които опреде-
лят променящото се състояние и контрола съответно. Параметърър Ui представлява 
минималните и максималните сили, генерирани от захранващия двигател. Освен това 
в бъдещото развитие по проекта представеният модел в MATLAB ще бъде доразвит в 
една определена работна площ, където да изпълни своята задача. Генетичните алго-
ритми са начинът, по който ръката робот ще намери оптималния път до обекта – мо-
лива и ще работи възможно най-ефикасно. 
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Заключение: 
 

В заключение, моделирането на ръка робот е начинание, което има за цел не са-
мо да изгради подходящ симулационен модел  в средата за програмиране MATLAB, 
но и да намери реалната полза от този тип манипулатор. Представеният доклад е пър-
вата стъпка по дългия път на роботиката. 

 
Докладът е част от проекта „Оптимални техники при създаването на 

симулационни модели”, финансиран от Бургаския свободен университет. 
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Abstract: The article examines the analysis of and creation of 3D geometry and simulation 
of the model. 
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Независимо от непрекъснатото развитие и усъвършенстване на задвижванията, 
зъбните предавки заемат значително място в конструкциите благодарение на редица 
техни преимущества: компактност; висока надеждност; относителна дълготрайност; 
висок коефициент на полезно действие; постоянно предавателно отношение; големи 
диапазони на изменение на кинематичните и динамичните им характеристики и др. 

Като възлов елемент в задвижванията, различни машини и устройства се явяват 
редукторите. Те намаляват честотата на въртене на входящия вал и увеличават въртя-
щия момент като ги редуцират до необходимите. 

През последните години редукторостроенето у нас бележи непрекъснато разви-
тие. Създадени са много нови фамилии редуктори с показатели на световно равнище. 
Умелото им прилагане в машиностроенето води до комплексно решаване на задачите 
на техническия прогрес. Големи възможности по отношение на намаляването на раз-
мерите и масата на редукторите, увеличаване на предавателното отношение, повиша-
ване якостта на зъбните колела, намаляването на шума и повишаване на коефициента 
на полезно действие предлагат планетните редуктори с циклоидно зацепване. 

Компютърните технологии позволяват комбиниране на индустриалните знания 
и най-добрите практики с автоматизацията на процесите в една система. С програм-
ния продукт NX се подрежда целия процес на разработка на инструменти: от кон-
струирането на детайла до разположението му в асемблираните инструменти и при-
способления, през конструирането на инструментите и приспособленията до тяхното 
валидиране. 

Siemens NX представя нова дефиниция за CAD производителност чрез уникал-
ната High Definition 3D (HD3D) технология, допълвана от мощните инструменти на 
Subdivision Surfaces за моделиране на свободни форми. Синхронната Технология 
(Freeform Syncronous) ускорява процеса на проектиране и намаляване на разходите 
при вземането нa по-добри конструктивни решения. В допълнение, NX предлага пъл-
на оперативна съвместимост със Solid Edge ST, което създава възможности за изграж-
дане на гъвкави решения с CAD лицензии на Solid Edge, интегрирани в общ работен 
поток с NX CAM.  
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Целта на статията е да се анализират циклоидните предавки и да се създаде  3D 
геометрия на модела, както и симулация, която се осъществява чрез специално проек-
тираните “вълшебници“. С тяхна помощ се извършва бърз анализ на силите на зацеп-
ване и контактните напрежения между профилите на колелата.  

Коригираните предавки с вътрешно цевно епициклоидно зацепване намират 
все по-широко приложение поради някои неоспорими достойнства, като висок КПД, 
малки габарити, голям коефициент на препокриване и др.   

В техническата литература под коригирани цикло-предавки се разбират предав-
ки с вътрешно цевно-епициклоидно и цевно-хипоциклоидно зацепване с разлика в 
броя на зъбите на двете колела единица- z2 – z1 = 1. Те се използуват в някои видове пла-
нетни зъбни механизми, хидродвигатели, зъбни помпи и др. 

Зъбната предавка от фиг.1.1а е съставена от епициклоидно зъбно колело 1 с 
външни зъби и цевно колело 2 с вътрешни зъби, а предавката от фиг. 1.1б – от цевно 
колело 1 с външни зъби и хипоциклоидно зъбно колело 2 с вътрешни зъби. 

 

 
   а/                      б/ 

Фиг. 1. Коригирани    а/ – цевно-епициклоидна и  
 б/ – цевно-хипоциклоидна зъбни предавки 

 
За профил на зъбите на епициклоидното колело се използва еквидистантна кри-

ва на скъсена епициклоида. За профил на зъбите на хипоциклоидното колело се из-
ползва еквидистантна крива на скъсена хипоциклоида.  

Зъбите на цевните колела са оформени като цеви с радиус цr .[4]. Трудност при 
създаването на такива предавки е съставното цевно колело. За изработването му се 
изисква точна координатна обработка на отворите, прецизно изработване на цевите и 
трудно сглобяване на отделните елементи. За получаването му е необходимо и раз-
лично машинно оборудване. Като цяло се намалява якостта на колелото  се увеличава 
възможността за дефектиране. 

Посочените недостатъци могат да се избегнат като се проектират нов вид цик-
лоидни предавки – верижно-епициклоидна и верижно-хипоциклоидна – фиг.2 [3]. 
Използването на стандартни възли, примерно предавателни механизми и трансмисии, 
е ограничено или не може да се реализира. Ето защо има смисъл от пригаждането на 
някои технически решения към специфични условия на действие на устройствата, 
както и от разработването на нови варианти. 

Предавката от фиг.2.а. се състои от две намиращи се на водилото Н епицикло-
идни колела 1 с външни зъби, ексцентрично изместени на 180°  и зъбно колело с вът-
решни зъби 2, представляващо ролкова верига – Z2. 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 епициклоидното 
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колело с външни зъби е еквидистантна крива на скъсена епициклоида и се получава 
като обвиваща крива на последователните положения на формообразуващата окръж-
ност с диаметър dц = dp на ролковата верига.  

 

   
                      а/                                                                б/ 

Фиг. 2. Кинематични схеми на а/ – верижно-епициклоидна и 
 б/ – верижно-хипоциклоидни зъбни предавки 

 
Предавката от фиг.2.б. се задвижва от водилото Н. Състои се от две монтирани 

на водилото верижни колела 1 с външни зъби – Z1, ексцентрично изместени на 180о. 
Колелата представляват ролкова верига и зацепват с неподвижното колело 2 с вът-
решни зъби – Z2. Профилът на колелото 2 представлява еквидистантна крива на скъ-
сена хипоциклоида. Разликата в зъбите Z2–Z1 =1 определя голямото предавателно от-
ношение на предавката.  

Верижно-епициклоидната и верижно-хипоциклоидната зъбни предавки са с 
точно зацепване. Зъбите на колелата и ролките на веригата се намират в непрекъснато 
зацепване, поради което “изскачане” на веригата не е възможно. 

Геометрията на зъбните колела от цевно-хипоциклоидната, цевно-епициклоид-
ната,  верижно-епициклоидната и верижно-хипоциклоидната предавки [2] се опреде-
лят с помощта на основни параметри:  

 Модул  –  m;  
 Брой на зъбите на  колело с външни зъби – z1; 
 Брой на зъбите на  колело с вътрешни  зъби – z2; 
 Коефициент на радиуса на формообразуващата окръжност  –  rц*; 
 Коефициент на изместване на изходния контур – x. 

Стандартът предвижда с оглед увеличаване на допустимата двигателна сила, 
предавана от веригата, изпълнението и като едноредна, двуредна и триредна 

По време на работата си веригата или се разрушава, или се износва в шарнири-
те. Износването на веригата трябва да се има в предвид при изчисляването на предав-
ката, като се изберат такива параметри на веригата, които в най-голяма степен да й 
осигуряват достатъчна дълготрайност и по-дълга износоустойчивост. 

Преди да се престъпи към методиката на пресмятане на зъбните колела се опре-
делят  изходните данни: z1 или z2, P, rp: 
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където:    
- P – стъпка, това е разстоянието между едноименните страни на два съседни 

профила (зъба) измерено по делителната линия (окръжност). 
- rp – линеен параметър на средната линия на изходния контур (отговаря на 

делителната окръжност). 
Компактността, простотата на конструкциите на фрикционната предавка с два 

един след друг съставни елемента, както и  ниската себестойност и възможностите за 
гъвкав избор на предавателни числа, възможността за нулиране на изходящата ско-
рост при претоварване, определят предимствата на фрикционните предавки със стан-
дартни търкалящи елементи (фиг. 1). 

Определянето на предавателното отношение се извършва чрез метод на спома-
гателна кинематична инверсия, известен като метод на Вилис.  

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 техничес-
ка документация. Това улеснява ежедневните проектни задачи чрез функции и въз-
можности, които увеличават скоростта и точността при работа и пестят време. Внася-
нето на изменения в изделието моментално се отразява в технологичния процес или 
технологичната карта, което позволява значително съкращаване на времето, необхо-
димо за въвеждане на изменението в производството. 

Нека се разгледа как се получават някой от детайлите на сборката – Редуктор 
циклоиден с цевно- епициклоидно зацепване, както и самото асемблиране.  

 
А. Конструиране на базово построение чрез инструмент „Extrude” 
Инструментът “Extrude” служи за създаване на обемисто тяло чрез „изтегляне” 

от скица, която може да се създаде предварително чрез инструмента „Scetch in Task 
Environment”. Вторият вариант, за изчертаване на скица е чрез активиране на бутона 
„Scetch Section”, който се намира в опционния прозорец на инструмента „Extrude” – 
фиг. 3. 

 

 
 

Фиг. 3. Изчертаване на леглата на  зъбите  на детайл “Венец” 
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След приключването на чертежа, се избира бутона „Finish Scetch”. Отново 
програмата отвежда в 3-D и се визуализира опционния прозорец на инструмента 
„Extrude”. В полето „Specify Vector”, се посочва вектора, по който ще се „изтегли” 
детайла от начертана скица. След задаване на необходимия размер в полето 
„Distance”, трябва да се определи как програмата да различава това тяло, което ще се 
създаде. За целта е необходимо да се избере опция от полето „Boolean”. Вариантите, 
който предлага програмата са следните:  

- Unite – няколко създадени тела, обединени в едно. 
- Subtract – изчертаният детайл да се изреже (за целта е необходимо да се 

промени посоката на вектора, по който ще се изтегли детайла). 
- Intersect – изрязва или оформя тяло при пресичането на два чертежа или 

две предварително създадени тела. 
- Inferred – запазва скицата на изчертания детайл. 
В този случей се използва опцията „Unite”, защото желаният резултат трябва 

да е плътно тяло. 
 
 

 
 

 
Фиг. 4. Оформяне на  зъбите на сборката “Венец-зъбен” 

 
 

Б.  Създаване на фаски с инструмента „Chamfer” 
За създаване на фаски се използва инструмента „Chamfer“. Опцията „Select 

Edge“ изисква задаване ръба на детайла, който ще бъде с фаска. Ако има повече от 
еди ръб с еднакви фаски (както е в случая) може да се маркират едновременно. От 
падащият списък „Cross Section“ се избира вида на фаската – симетрична, асимет-
рична или с ъгъл различен от 45°. В полето „Distance“ се задава дълбочината на 
фаската – фиг. 5. 
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Фиг. 5. Създаване на фаски на детайл „Ос ДЦР-011.0045.14 
 

В. Мултиплициране на детайли чрез инструмента „Patern Future” 
За мултиплициране на детайли и обекти е нужно да се активира инструмента 

„Pattern Feature“. Избира се опцията „Select Feature“ и обекта, който ще се мулти-
плицира. Чрез опцията „Specify Vector“ се избира оста на ротация, в случая ос Y. 
Задаването на точката, която да служи за център на ротацията, става посредством 
опцията „Specify Point“, в случая началото на координатната система, което е и 
геометричния център на фигурата в равнината XZ. Броя на желаната мултипликация и 
ъгъла на ротиране (за мултиплициране по пълна окръжност 360°) се задават в 
полетата „Count“ и „Span Angle“ – фиг. 6. 
 

 
 

Фиг. 6.  Мултиплициране на зъбите на детайл “Венец” 
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NX 8.5 е CAD софтуерен продукт с пълна приемственост към CAM системите 
чрез инсталиране на допълнителен модул. Чрез тях се забелязват скрити дефекти при 
проектирането на бъдещите изделия, възможност за промяна на конструкцията, пре-
махване, замяна или допълване на елементи, промяна на габаритите на изделието, 
промяна на дизайна и др.  

 
Г. Създаване на общ вид (сглобяване) на редуктор с циклоидно зацепване 

чрез модул Assembly 
За създаването на нов файл за сглобяване, трябва да се избере бутона New от 

Standard toolbar или от Menu bar: File >> New, след което се появява диалогов про-
зорец в модален режим, т.е. докато не изберете шаблон на новия проект или не натис-
нете бутона „Cancel“ главната програма е недостъпна. В този случай се използва вто-
рата възможност  „Assembly“. 

Инструмент „Add Component“ от хоризонталната палитра на долния край на 
екрана се използва за създаване на сборна единица – фиг. 7. 

 

 
 

Фиг. 7. Добавяне на болт към сглобката 
 
 

Д. създаване на аксонометрични изгледи чрез инструмента “Exploded 
view” 

 

Активира се опция „Exploded view”, която се намира в модул Assembly. 
Посочва се бутон „New explosion”, задава се име на аксонометрията. Активиране на 
опцията „Edit explosion” върху детайла, който ще се премести (позиционира). В 
опционния прозорец на инструмента се посочва вектора, по който ще се премести 
детайла. В полето „Distance” се определя разстоянието, с което ще се премести 
детайла от началната си точка – фиг.8. 
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Фиг. 8. Аксонометричен изглед на цикло редуктор  

 
Модулът асемблиране предоставя широк спектър от нова и подобрена функци-

оналност за повишаване ефективността при конструиране и намаляване времето при 
проектиране. С неговите инструменти за бърза навигация в моделната йерархия се 
осигурява директен достъп до всеки възел и детайл в контекста на асемблирания мо-
дел – фиг.9. и фиг. 10.  

Ефективното използване на цифрови симулации може да помогне на развой-
ните екипи да намалят много от текущите си разходи и произтичащия риск от пред-
ставянето на нови продукти.  

 

 
 

Фиг. 9. 3-D модел на редуктор с цевно-епициколоидно зацепване 
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Фиг.10. 3-D модел на редуктор с верижно- епициклоидно зацепване 
 

Направена е Motion Simulation чрез програмният продукт NX на трите  вида 
цикло предавки, която включва пълен набор от инструменти за анализ на скорости, 
ускорения, въртящи моменти, траектории и др. 

 

 
 

Фиг. 11. Създаване на кинематичен анализ между детайлите 
 цевно колело-епициклоидно колело 

 
Програмата изследва силата, с която си взаимодействат детайлите от началото 

на симулацията до самият и край – фиг. 11. 
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Abstract: Cooperation have traditions in the social economic life of the Bulgarian nation 
during the XX century. Ideas are shown in the report, the application of which will lead to 
growth in the trust towards the coоpеrations in order them to be beneficial to their own 
members and even those on market. 
 

Keu words: Market economy, coоpеrational law, natural/ physical person, types of 
cooperations, hospitals. 
 
 

1. Уводни бележки 
В условията на пазарното стопанство от началото на ХХ в. до средата на 40-те 

години кооперациите заемат достойно място в стопанския живот на страната. Към 
1948 г. функционират над 3000 кооперативни сдружения, чиято мисия е чрез дейност-
та си да подпомагат стопанската инициатива на своите членове. След 1948 г. мисията 
на кооперациите е свързана с потребностите и интересите на държавното планово сто-
панство. За целта се създават и кооперативни форми, които най-добре удовлетворяват 
неговите потребности – ТКЗС, потребителните кооперации - Наркооп и ТПК. 

В съвременната пазарна среда обаче кооперативният сектор не получи голямо 
развитие. С настоящия доклад си поставяме за цел да обърнем внимание на някои 
законови предпоставки, които биха позволили кооперациите да играят по-активна ро-
ля в социално-икономическия живот на страната. 

 
2. Законът за кооперациите от 1991 г. и неговата роля за развитието на 
кооперативния сектор 

Конституцията на Република България от 1991 г. гарантира еднакви възмож-
ности за изява на всички граждани и юридически лица в условията на изграждащото 
се върху основата на свободната пазарна инициатива стопанство на страната. В чл. 19, 
т. 4 се казва, че “законът създава условия за коопериране и други форми на сдружава-
не на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански напредък” [1]. 

Независимо от категоричността на конституционния текст кооперативният сек-
тор не получи подобаващ размах, въпреки че още в 1991 г. е изработен и приет нов за-
кон за кооперациите, който през 1999 г. е доуточнен. Защо се получи така? 
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Една от предпоставките за развитие на кооперативния сектор в края на XX век 
е преструктурирането на стария кооперативен модел и регистрирането на новите 
кооперации в съответствие с изискванията на Закона за кооперациите от 1991 г. 

 

След пререгистрацията им в пазарната среда започват да функционират новите 
земеделски, потребителни и трудовопроизводителни кооперации, в които кооперато-
рите участват със свои труд. Оцелелите в условията на прехода земеделските коопера-
ции се укрепват в организационно, финансово и стопанско отношение. Те намират 
добра защита на целите и интересите си чрез създаването на регионални между коопе-
ративни сдружения. 

Дейността на пререгистрираните трудовопроизводителни кооперации е свърза-
на с извършването на редица услуги на населението, между които: шивашки, фри-
зьорски, транспортни и др.  

Потребителните кооперации се изявяват в сферата на търговията. Някои от тях, 
за да оцелеят, развиват и селскостопанска дейност като зеленчукопроизводство, ово-
щарство, животновъдство или извършват услуги на населението – сладкарство, хлебо-
производство и др.  

Законът за кооперациите е обновен 1999 г., а някои негови текстове се доуточ-
няват през 2007 и 2008 г.  

Според чл. 1 на Закона за кооперациите от 1991 г. кооперацията се дефинира 
като „доброволно сдружение на физически лица с променлив брой членове, които 
чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват стопанска и друга дейност за задово-
ляване на интересите си” [2]. Законът от 1999 г. и корекциите към него от 2007 и 2008 г. 
поддържат възприетото от 1991 г. определение, но с известни допълнения. Според тях 
кооперацията се дефинира като „доброволно сдружение на физически лица с промен-
лив капитал и променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество 
осъществяват търговска дейност за задоволяване на техните икономически, социални 
и културни интереси“[3]. Съвременната кооперация с водещата си търговска дейност 
е обърната към пазара, а членовете й участват в нея със собствен труд.  

В европейските страни обаче кооперацията се явява и като обединение на хора 
със собствен бизнес. Тя изпълнява функцията на икономически посредник за задово-
ляване на техни общи интереси, т.е. извършва им определена услуга – предоставяне 
на кредит, доставка на необходими им суровини и материали и др. Така кооперацията 
не само запазва, но и развива тяхната индивидуална собственост [4, с. 8]. За да изпъл-
нява успешно такава мисия, българската кооперация трябва да се разглежда и като 
сдружение на стопани, които чрез него подпомагат постигането на собствените си 
икономически цели. Това от своя страна поставя въпроса за лицата, които имат право 
да учредяват кооперация.  

Според Закона за кооперациите от 1991 г. и неговите изменения и допълнения 
от 1999, 2007 и 2008 г. се възприема, че кооперациите са сдружения само на физичес-
ки лица, което ограничава посочената възможност. За разлика от него, Законът за 
кооперациите от 1907 г. като възприема австро-унгарския и немския опит утвърждава 
създаването на кооперации не само от физически, но и от корпоративни юридически 
лица (дребни и средни собственици). В тази връзка едно от условията за разрастване-
то на кооперативния сектор днес е предоставянето на възможност да се сдружават 
физически и юридически лица. Само така лица, които имат дребен бизнес или са зе-
меделски стопани ще могат да бъдат конкурентни и на по-големите сдружения. 

В този смисъл Проектозаконът за кооперациите от 1999 г. държи сметка за ис-
торията на българската кооперация. В него кооперативното сдружение се дефинира 
като „доброволно с променлив капитал и променлив брой членове – физически и кор-
поративни юридически лица, които чрез взаимопомощ и сътрудничество извършват 
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стопанска, социална и културна дейност за задоволяване на своите интереси” [4, с.33]. 
В него по-добре са откроени и формулирани не само чии интереси кооперацията ще 
обезпечава на първо място с дейността си, но и от какво естество са. Освен това уточ-
нява се смисъла на понятието корпоративно юридическо лице – еднолични търговци, 
събирателни дружества и дружества с ограничена отговорност. 

Въвеждането на корпоративни лица като членове на кооперацията разширява 
територията на заинтересованите среди – собственици и други лица, които биха се 
възползвали от нейните възможности. Тя ще се окаже шанс за лица от дребния и сред-
ния бизнес да заемат ниши в стопанската и социално-културната сфера, които все още 
не са заети или тези дейности се извършват други категории собственици (форми на 
сдружаване), с не особено качество. 

В тази връзка опитът на кооперациите от началото на XX в. до четиридесетте 
години ще представлява за тях истински интерес. Не малка част от създаваните през 
този период кооперации имат за основна задача извършването на услуги на членовете 
си, които водят собствени стопанства. Убедителен пример в това отношение е земе-
делската кредитна кооперация. Тя извършва следните услуги: кредитно-влогова, до-
ставя стоки от първа необходимост, преработка и продажба на готовата им продукция.  

Защитавана от нас идея не противоречи на практиката в европейските страни. 
Например, в сега действащите в Германия и Австрия закони за кооперациите се до-
пуска създаването на три типа кооперации по отношение на членството в тях: на физи-
чески лица; от физически лица и кооперативни членове – кооперации и други търговци по 
смисъла на търговския закон; кооперативни сдружения с характер на съюзи [4, c. 8]. 

Образуването на Европейско кооперативно дружество е възможно също от най-
малко пет физически лица и юридически лица (на частното или публичното право), 
които са установени в най-малко две държави членки или са под юрисдикцията най- 
малко на две такива държави [5, c. 226]. 

Фактори за развитие на кооперативния сектор, от създаването на нови коопера-
ции до стабилното функциониране на съществуващите, са заложените в Закона за 
кооперациите от 1991 и 1999 г. правни възможности за самофинансиране на тяхната 
дейност. Законът за кооперациите в чл. 36 позволява на всяка кооперация по решение 
на Общото й събрание да образува взаимоспомагателна каса за членовете си, а „по 
решение на Общото събрание и с решение на Българската народна банка при условия 
и ред, уредени в специален закон, може да извършва влогово-кредитна дейност” [6]. 
Досега е уреден с правилник само редът за създаване и функциониране на взаимоспо-
магателните каси. Регламентирането на правния статут на взаимоспомагателните каси 
дава възможност и се създават следните организации на кредитни кооперации: Коопе-
ративен съюз „Съюз на популярните банки” със седалище гр. Русе; Кооперативен 
съюз „Асоциация на популярните каси в интернет” със седалище гр. Пловдив и Фе-
дерацията на Взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски 
стопани. Те са обединени в Българската асоциация на кооперативните кредитни 
организации. Създаването на кредитните кооперации като взаимоспомагателни каси е 
едно възраждане на традициите на кредитно-влоговите организации, съществували от 
началото на XX в. до петдесетте му години. И ако бъдем по-точни в някои отношения 
се доближават до дейността на съществувалите до 1948 г. български кооперации 
популярни банки. 

Създаването на кредитните кооперации като взаимоспомагателни каси могат и 
трябва да се разглеждат като форма на сдружаване, която подкрепя успешното стар-
тиране на самостоятелна стопанска дейност на дребните стопани в България. Кредит-
ните взаимоспомагателни каси са с възможности да се обособят като самостоятелни 
кооперативни форми с влогово-кредитна дейност. 
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Остава обаче все още нереализираната възможност кооперациите да имат отдел  
за кредитна дейност. Това право, дадено на кооперациите, не е регламентирано със 
специален закон на БНБ.  

Друг фактор за разрастване на кооперативния сектор е насърчаването на коопе-
ративната форма на сдружаване от страна на държавата чрез специалните си закони. В 
чл. 1 на Закона за кооперациите се вменява това като задължение на държавата. Друг 
е въпросът доколко тя работи в тази насока с постоянство и настойчивост.  

Например в Закона за корпоративното подоходно облагане в раздел V са раз-
гледани специфичните правила за определяне облагаемата печалба на кооперациите 
[7]. А това е стимул за финансовата стабилност на кооперациите. 

В Закона за банките в чл. 2 се заявява, че разпоредбите му не се прилагат за 
взаимоспомагателните каси, каквито се създават и функционират и към кооперациите 
[6]. Въз основа на него и правата, които дава Закона за кооперациите за създаването 
на взаимоспомагателни каси, възникват влогово-кредитните кооперации в края на XX 
и началото на XXI век. 

От своя страна Законът за лечебните заведения без чл. 5, ал. 1 разрешава създа-
ването на лечебни заведения не само по Търговския закон, но и по Закона за коопера-
циите [8]. Тази възможност на този етап е трудно осъществима, защото кооперация 
могат да създават само физически лица. Спецификата на здравното обслужване на на-
селението и финансовото обезпечаване на една здравна кооперация изисква сдружа-
ване не само на физически, но и на корпоративни юридически лица. Това е поуката и 
опита на здравните кооперации от 30 години на XX в. Например Плевенската коопе-
ративна болница е създадена през 1935 г. като сдружение на всички кооперации и 
кооперативни централи в Плевенския регион. 

Държавата традиция да се подпомага кооперативния сектор чрез специализира-
ните закони, може и трябва да бъде разширена и в други сфери. Например грижите за 
отглеждането на подрастващите сега е поверена на детски градини и ясли, които са 
държавна, общинска и частна собственост. А защо да не се създадат и кооперативни 
детски градини, след като има желание у родители да се организират в родителски 
кооперативи и съвместно да отглеждат и се грижат за своите деца. 

 

3. Заключение 
Кооперациите са завоювали своето място и авторитет в социално-икономи-

ческия живот на българския народ през ХХ в. Те и днес в условията на пазарното сто-
панство са търсена форма на сдружаване особено в селското стопанство и търговията. 
В доклада се изказват идеи за разширяване на доверието към възможностите им. 
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За да говорим за корпоративни медии, както и каки промени претърпява печа-
тът през XXI век, трябва да си отговорим на един много важен въпрос, а именно какво 
е довело до появата на тези промени. Без съмнение катализатор на всяка промяна е 
комуникация и по-специално публичната. Публичната комуникация от своя страна е 
следствие от трансформацията на обществото и превръщането му в мрежово такова. 
Този нов вид общество възниква като резултат от появата на информационната техно-
логична революция. Благодарение на новите технологии се установява един нов мрежови 
строй, който ни прави свидетели и участници в едно самоорганизиращо се общество. 

В новото самоорганизиращо се общество ключови фактори са доверието и кон-
трола.  И за да подплатя думите си ще Ви цитирам автора  на „Възходът на мрежовото 
общество“ – Мануел Кастелс според, който най-съществената промяна в съвременния 
свят е драматичният упадък на неговата автономия, падането на границите, глобали-
зацията и загубата на контрол. В следствие на тези промени в края на XX век се ражда 
едно ново явление – Информационната икономика. Тя е глобално явление, което при-
тежава способността да функционира като едно цяло в реално време и в планетарен 
мащаб. За да могат новите открития да навлязат изцяло в средата и се изисква тотална 
промяна на културата и нивата в обществото. Едно от важните следствия от интелек-
туализиране и глобализиране на икономиката е промяната на технологичната пара-
дигма. Главната особеност на новата технологична парадигма е, че при нея суровина е 
информацията. Технологиите въздействат върху информацията, а не просто информа-
цията, оказва въздействие върху технологиите, както се е случвало до този момент. 
Но най-важното от всички тези промени е раждането на световната комуникационна 
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мрежа – Интернет, която от екзотична услуга бързо се превърна във водеща хиперме-
дия. Нещо повече Достъпът до Интернет, особено във времена на политически кризи и 
вълнения, е основно  човешко право – според Организацията на обединените нации (ООН).  

„Улесняването на достъпа до Интернет за всички хора, с колкото е възможно 
по-малко ограничения на онлайн съдържанието, трябва да бъде приоритет за всяко 
правителство”, се казва още в доклада, създаден от Франк Ла Ру – специален доклад-
чик на Съвета за човешки права към ООН. 

Всъщност най-важният резултат от възхода на публичната комуникация в раз-
цвета на мрежовото общество е появата на социалните медии. Пример за тяхната сила 
е случилото се във Филипините. На 20 януари 2001 година президентът на Филипини-
те Джозев Естрада става първият държавен глава загубил властта си под натиска на 
интелигентната тълпа (smart mob). Повече от милион жители на Манила, мобили-
зирани и координирани, чрез вълни от текстови съобщения се събират на площада 
„Властта на народа“ за мирни демонстрации с което свалят режима на Маркес. 
Десетки хиляди филипинци се събират на площада на светлините само за час, след 
като първото съобщение е било излъчено. В рамките на 4 дни се събират повече от 
милион граждани на протест. Този и още много подоби примери са доказателство, че 
социалните медии дават най-важното в ръцете на хората, нещо което не е било тяхна 
привилегия до този момент – контрола. 

Социалните медии и съответния софтуер са разработени и популяризирани в 
медийното пространство през 2004г. От една страна осигуряват широк достъп на хо-
рата до свободни мрежови ресурси, където всеки един посетител има възможност да 
създава, да редактира и да допълва съдържание, от друга страна съдържанието трябва 
да отговаря на определени стандарти, за да бъде публично достъпно. Тези, нови ме-
дийни феномени се наричат още web 2.0, или интерактивни медии. Web 2.0 се свързва 
с изграждане на уникална социална среда, където всеки един е потенциален създател 
на съдържание или приложение. В този виртуален свят аудиторията контролира съоб-
щенията. Организации, които искат да имат по-голямо влияние трябва да се обърнат с 
лице към хората, да вземат активно участие в техните интерактивни разговори. Това е 
началото на така наречените корпоративни медии. Тези медии процъфтяват именно 
заради спада на доверието на обществото към традиционната преса и медийният мо-
нопол, основна причина за които е световната финансова криза и свиването на рек-
ламните бюджети за печатните издания, без които на практика те не могат да същест-
вуват. Може да се каже, че по принцип, тези медии, не са социални /само се наричат 
така/, а са ориентирани към модерния бизнес, като приходите от тези медии за компа-
нии като Google, Apple, Yahoo, Facebook са наистина колосални, изчисляват се на де-
сетки милиони долара. Някои наблюдатели на социалните медии твърдят, че без тяхна 
помощ съвременните компании са обречени на провал.  

Социалните медии дават най-важното в ръцете на хората – контрола. Според пред-
седател на БАПРА за 2012г. (Българска асоциация на PR агенциите) – Александър Дурчев  
„В една след традиционна медийна епоха на PR-специалистите и журналистите ще се 
наложи да бъдат максимално честни, диалогични  и ясни с публиките си. Новите медии 
изискват от нас да сме много по-емпатични и чувствителни към публиките си. Брандовете 
на са собственост на компанията, те са собственост на хората. С развитието на социални 
медии хората стават все по-изискващи, все по-дейни, което означава, че диалога който 
съществува в Интернет създава усещането, емоцията за марката.“ 

Типичен пример е случая Coca Cola. Собствениците на бранда дълго време не 
са обръщали внимание на случващото се в социалните медии и в частност facebook. 
Докато един ден един от заместник директорите в компанията не решил да провери за 
какво всъщност става дума и с потрес установил, че съществува facebook страница на 
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Coca Cola с 4 милиона фена. Това им дало да разберат, че той разговора си върви със 
или без тях и решили, че е по-добре да се включат и участват в него. Откупили стра-
ницата от създателя, но го оставили да работи като главен администратор. Това 
всъщност е началото на историята на най-голямата корпоративна страница с над  
50 милиона фена. 

Благодарение на тези фен страници всъщност се заформя един нов вид журна-
листика, а именно Бранд журналистиката. Тя все още не е достатъчно позната в 
България. Причината е проста – тя е ново явление не само за българските географски 
ширини, но и за целия останал свят. Това, разбира се, се променя с всеки изминал ден, 
защото тази нова маркетингова техника определено има какво да предложи на 
бизнеса. Историята й започва с Лари Лайт. Той е шеф на маркетинга в Макдоналдс 
(Chief Marketing Officer) и е първият човек, който говори за Бранд Журналистика 
(Brand Journalism). Годината е 2004, а Лари Лайт заявява, че традиционният, масов мар-
кетинг вече не работи и че „никоя реклама не може да разкаже цялата история“. Лайт 
определя Бранд журналистиката като техника за отразяване какво се случва с даден бранд 
по света и  същевременно, като начин за създаване на комуникационна реклама, която е в 
състояние по всяко време да разкаже цялата история на даден бранд (марка). 

Една от популярните дефиниции, която разкрива колко различен е този нов 
комуникационен свят, идва от CreativeAgencySecrets, според която за да разберем как-
во е Бранд журналистика ние трябва да си представим „свят, в който брандовете каз-
ват истината, рекламистите действат като публицисти, а цялата комуникация се из-
вършва в реално време“. 

Бранд журналистиката означава прозрачност, оценяване на истинската полза от 
новините, както и загриженост за аудиторията и нейните страхове, и опасения. Тя 
включва пълния мултимедиен арсенал (HD видео, фотография, разказване на истории 
под формата на текстов материал) и представя по подходящ начин истории, които са 
действителни, балансирани, добре проучени, увлекателни и завладяващи публиката. 
Разказвайки истории, тя подканя към двустранна комуникация между потребителите 
и техните любими брандове. Благодарение на социалните медии разполага с идеална-
та платформа тази комуникация да се случи. 

С нейното прилагане се цели, както да се разкажат истории за успехи, така и да 
се представят на публиката и трудностите, и предизвикателствата, с които се сблъсква 
бранда по време на своето съществуване. Крайният резултат е „обвързване“ на потре-
бителите с миналото, настоящето и бъдещето на марката. 

В една среда в която достъпа и контрола на информация са в ръцете на аудито-
риите, доверието се губи много лесно. А какво е една медия без доверието на ауди-
торията си? В това отношение най-ощетени са печатните медии и по-специално тра-
диционната преса. Интернет разшири този съд благодарение на бързия достъп до 
информация и проверката на фактите. Една от основните причини за загуба на дове-
рието в пресата е икономическата криза. Свиването на рекламния пазар вследствие от 
кризата прави медиите по-зависими от рекламодателите и правителствата. Дали по-
ради тази причина или не България се срива до стотно място в тазгодишната класация 
за свобода на словото на международната организация „Репортери без граница”, 
които са публикували новите данни на сайта си. Миналата година страната също от-
беляза спад до 87-ма позиция. Според данните България е последна в класацията от 
държавите-членки на Европейския съюз, като на 99-о място е Гърция. По-голяма сво-
бода на словото обаче е отчетена в Еквадор, Габон, Монголия и др. Едно изследване 
наречено Балкански медиен барометър – България 2012 г. Разкрива стряскащата 
реалност и ни отговаря на повечето от въпросите свързани с битката между печатните 
медии и интернет в България. В него се посочва, че рекламният пазар е достатъчно 
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голям, за да поддържа разнообразие от медийни компании. Преди да се почувстват 
ефектите от световната икономическа криза, рекламният пазар в България е регистри-
рал ръст, като пиковите стойности са били през 2008 г. През този благоприятен пе-
риод редица чуждестранни инвеститори влизат на българската медийна сцена. След 
2008 г. пазарът започна да се свива. Дори и при отчетено слабо покачване на броя на 
реклами през 2011 г. в сравнение с 2010 г., реално в медиите са постъпили по-малко 
приходи в резултат от поевтиняването на рекламата. Най-засегнати от кризата са пе-
чатните издания, при които отливът от реклама е най-осезаем (около 6% за 2011 спря-
мо 2010 г.). За разлика от пресата, Интернет рекламата се увеличава (около 15% за 
2011 спрямо предходната година) и вече достига около 8% дял от общия пазар. Като 
цяло, рекламният пазар не е достатъчно голям, за да осигури икономическа независи-
мост на съществуващите многобройни медийни компании. Сериозен проблем са прак-
тиките на натиск върху медиите от страна на рекламодателите. Трудно могат да се ви-
дят например критични медийни материали срещу един от най-големите рекламодатели.  

Дали заради подобни статистики и проучвания или поради друга причина, но 
интеграцията на печатните издания към техни online подобия вече е факт и по нашите 
географски ширини. Вестник Дневник е първата медия в България, която извърши 
пълна интеграция между своята печатна и online версия. Всички 70 журналисти, 
работещи за вестника, вече са активни автори и в неговия сайт, като резултатът е 
значително увеличения брой и честота на публикуваните статии. Дневник online вече 
не е огледало на печатната медия, а напълно пълноценна online медия, която публи-
кува новините в момента, когато се случват. Същевременно продължаваме изключи-
телно успешната практика да публикуваме в Интернет и пълната печатна версия на 
вестника. Само за сведения тиражът на хартиения носител на изданието е бил между 
12-15 000 хиляди копия. А в момента online изданието се радва на 38 745 уникални 
четения и 131 846 влизания на ден в платформата. 

И за да обобщим двата вида медии имат своите предимства и недостатъци, 
свързани с тяхното финансиране и реклама. Рекламата в една печатна медия е глав-
ният начин за нейното финансиране, същото важи и за някой онлайн издания. Ето за-
що, за да се преценят добре качествата на двата вида информационни носители при 
съпоставката им, трябва да се разгледат основните елементи обвързани с рекламата в 
тях. Това са аудитория, рекламодатели и приходи от реклама. Аудиторията на едно 
издание е обвързана с неговия тираж, а той от своя страна с приходите от реклама. 
Основното предимство на печатните варианти е, че имат голям брой вторична 
аудитория – хора, които ще прочетат един екземпляр на вестник или списание след 
неговото закупуване. Електронните варианти от своя страна изчисляват съвсем точно 
информация от рода на колко потребители са прочели изданието, кога са го направи-
ли, колко време са отделили на дадена статия и други показатели. При хартиените но-
сители подобни данни се получават доста по-трудно и не винаги съдържат достоверна 
информация. При онлайн изданията до известна степен се дава пълна свобода и бърз 
достъп до желаната от всеки един човек информация, както и възможност за мнения и 
коментари веднага по всякакви теми в създадените форуми, което привлича все пове-
че читатели на вестници към Интернет вариантите им и е причината аудиторията им 
постоянно да нараства. Именно динамичната обратна връзка и възможността за ди-
ректна и мигновена реакция с мнения и коментари от страна на читатели и автори е 
като че ли най-голямото предимство на онлайн вариантите пред печатните издания. 
Рекламодателите, предпочели онлайн изданията и Интернет като канал за предаване 
на своето съобщение до потребителите, значително нарастват през последните някол-
ко години не само по света, но и в България.  
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Изследването има за цел да проучи мнението на бизнеса по отношение на сила-
та на социалните медии за директен контакт с настоящи и потенциални клиенти за 
сметка на традиционната преса. 

 

 

 

 
 

Изследването е минималистично между 60 фирми в сферата на туризма, 
строителството и услугите в цяла България. 

Но до каква степен Интернет представлява заплаха за печатните медии?  
За кратък период в Съединените Щати, преди известно време, фалират близо 

16 списания. Във всеки един от тези случаи издателите са предпочели да оставят 
уебсаитовете и да затворят печатните издания. Този факт в известен смисъл говори за 
посоката, в която се развиват нещата. Нарастващите потребители на Интернет, от дру-
га страна са една от причините за загуба на част от постоянната аудитория на печат-
ните издания. Основанието за това е лесният и бърз достъп до най-разнообразна ин-
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формация. За това спомага и нововъведението на Facebook - Facebook Editions. Какво 
представлява то? На практика това са специални приложения, създадени за най-голе-
мите новинарски медии. Чрез тях потребителите на социалната мрежа на Марк 
Зукърбърг ще могат да се информират за всички важни събития по света, докато об-
щуват със своите приятели. Общо 12 медии, измежду които CNN, The Daily и 
Washington Post, вече са проявили интерес към Facebook Editions. По всяка вероятност 
новата платформа ще допълва вече съществуващите им фен страници, които предла-
гат постоянна и актуална новинарска информация. Именно такива платформи в бъде-
ще ще се превърнат в най-големият проблем, срещу който ще трябва да се изправи 
печатната индустрия.  

В комуникацията целта определя средствата. Революция в която казваме край 
на традиционните медии е прекалено силно казано. На пазара има много хора едни от 
тях ползва интернет, други не, т.е. добрият микс между традиционни и социални ме-
дии е това, което печели. Затова бъдещето е в така наречените Крос медии. 

Какво представляват Крос медиите и какви предизвикателства поставят пред 
журналистите? 

Журналистите, които работят в схемите на крос медията, се налага да преценя-
ват спецификата на едната и на другата медия. В случай на онлайн медия това би оз-
начавало “да се осъзнава значението на мрежата и интерактивността”. Крос медията 
създава ново съдържание и стойност, тя не е добавка и допълнение,  стратегия. Стра-
тегическият подход се отнася до начина, по който се предлага информацията. Изкуст-
вото се състои в това да се намери интелигентна, мрежова, комуникативна и интерак-
тивна форма на производство и управление на съдържанието. Към задачите и изкуст-
вото на журналистическата професия ще спада да вземат решение кое съдържание къ-
де ще стои най-добре. Медийният консултант Штефан Бюфел предлага пет тези за 
вестника на бъдещето, свързан с крос медията. Бъдещето на вестника, казва той, не е в 
крос медията, а в близостта до потребителя. Това е първата му теза. Задачата е да се 
достига до изгубени и до нови сегменти на читателите. Крос медията не е целта, тя е 
средството за постигане на целта, а тя според него е една единствена: доближаване до 
читателя, за да се запазят старите връзки и за да се стигне до младежката аудитория. 
Втората теза гласи, че печатният вестник ще е добавка към мрежата и мобилната ко-
муникация, а не обратно. Актуалните новини ще се получават през Интернет и мобил-
ните апарати. Печатният вестник ще трябва да добавя анализ и коментар. Третата теза 
е, че журналистът на бъдещето ще трябва да има отлична оценка по предмета „мрежо-
ва култура“. Следователно образованието по журналистика трябва да включва усвоя-
ването на технически и концептуални умения за работа и постигане на максимален 
ефект за предлагане в мрежа. Четвъртата теза е, че журналистът на бъдещето трябва 
да владее всички канали на комуникация и най-вече този на обратната връзка. Управ-
лението на обратната връзка с публиката при нейното активно участие е изключител-
но важна задача. Петата теза гласи, че качественият журналист на бъдещето се нуждае 
от способността да спори и критикува. Отворените форуми и присъствието на актив-
ни блогъри в медийното пространство е предизвикателство за съвременния журна-
лист. Изпълнен с търпение към вечните „мърморковци“, той би трябвало да умее да 
отсява смисленото и полезно опониране и да доизгражда ефекта от мрежовото общу-
ване чрез диалог. Изводът за мениджмънта на медийните организации е, че крос ме-
дийните стратегии в медийния мениджмънт се планират обикновено в рамките на раз-
витието на медийната марка, при което се осъществява оптимално използване на ре-
сурсите, добро позициониране в пазара и устойчива връзка с потребителите. 

 

Научен ръководител: 
ас. Милен Филипов 
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БЕДНОСТТА  –  КЪДЕ  СМЕ  НИЕ ?  
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T H E  P O V E R T Y  –  W H E R E  A R E  W E ?  

 

Aleksandar Aleksiev 
Plamena Chakalova 

Burgas Free University 

 
Abstract: Poverty is general scarcity or dearth, or the state of one who lacks a certain 
amount of material possessions or money. Absolute poverty or destitution refers to the 
deprivation of basic human needs, which commonly includes food, water, sanitation, 
clothing, shelter, health location or society in which people live. Poverty reduction is a 
major goal and issue for many international organizations. According to Gallop 
International poverty is the third biggest problem that the world is facing. 
 
Key words: poverty, income, tax, economical problem, hunger, social gap, poor and rich 
 
 

Според годишното световно допитване на „Галъп Интернешанъл” най-важният 
проблем, пред който е поставен света е корупцията. За България е бедността и раз-
ликата между бедни и богати. Първите 10% от най-богатите българи притежават 
41,5% от съвкупните парични доходи на домакинствата в страната. Последната група 
или най-бедните 10% в България се „радват” на 1,8% от съвкупния доход. Тенден-
циите, които се наблюдават, са рязкото обедняване на средните прослойки, дистан-
цията между най-богатите и най-бедните се увеличава, нарастват регионалните раз-
личия. В групата на най-богатите попадат домакинствата с чист паричен доход над 
2080 лв. Докато при останалите домакинства, включени в изследването, различията в 
рамките на групата не са значими, то сред тези с най-високи доходи се отличават 2% 
най-богати, които разполагат с над 14 хил. лв. на месец.  

Според „Галъп” тези 2% най-богати притежават 21% от чистите доходи в стра-
ната, което е белег за силното социално разслояване. В условията на криза най-силно 
е засегната средната класа. Това са основно хора, които са разчитали само на доходи 
от труда си, посочват от „Галъп”. Социолозите отбелязват и нови тенденции в нагла-
сите в обществото – преди кризата ръстът на доходите на домакинствата се е свързвал 
с надежди и претенции за подобряване на социалния статус. Сега тенденцията е на 
свиване на разходите и оцеляване. 

С бедност се обозначава състояние на липса или намаляване на благосъстоя-
нието на отделен индивид, група индивиди или общества. Това е невъзможността да 
се задоволят основните нужди на индивида, заради липса на доход, за закупуването на 
основните продукти и услуги или заради липса на достъп до подобни услуги. Относи-
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телна бедност се отнася до падането под един определен праг на бедност, като този 
праг варира за всяка страна. Според Световната банка през 2008 г. 1,29 милиарда са в 
състояние на абсолютна бедност. 

 
Измерване на бедността: 
 

• Праг на бедността – величината на дохода, под който хората се считат за 
бедни; 

• Абсолютен праг – определя се от стойността на стоките и услугите, необхо-
дими за физическото и социалното оцеляване на индивида; 

• Относителен праг – процент от средното равнище на доходите в страната. 
Обикновено 60%. 

 
Бедността в света: 

 

Държава  БВП на глава от населението 

Конго 348 $

Либерия  456 $

Зимбабве  487 $

Бурунди  615 $

Еритеа  735 $

Нигер 771 $

Того  899 $

Афганистан  956 $

Мозамбик  1085 $

Етиопия  1093 $

България 15932 $
 
 
• 842 милиона или 1/8 от населението на света нямат достатъчно средства за 

закупуване на храна; 
• 552 милиона от тях живеят в Азия; 
• Всеки 10 секунди умира дете от болест причинена от глад; 
• 1,4 милиарда души живеят с 1.25 долара или по малко. 
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България сравнена с други държави: 
 
Държава  Средна работна заплата 

Люксембург  4089 $

Норвегия  3678 $

Австрия  3437 $

САЩ 3263 $

Великобритания  3065 $

Белгия  3035 $

Швеция  3023 $

Ирландия  2997 $

Финландия  2925 $

Южна Корея  2903 $

Франция 2886 $

Канада 2724 $

България  509 $
 
Според изчисления на КНСБ процентът на намиращите се под прага на 

бедността в България за 2012 е 27%. В България по отношение на бедността за бедни 
се приемат хората, които: 

• нямат достатъчно доходи за задоволяване на основни материални потреб-
ности от храна, облекло, жилища и т.н.; 

• имат ограничен достъп до социални услуги като образование и здравеопаз-
ване; 

• нямат възможности за личностно развитие и избор за подобряване на жиз-
нения стандарт. 

 
При анализа на бедността в страната централно място заема понятието „линия 

на бедността“. Линията на бедност е величината на дохода или разхода на хората в 
левове, под който те се считат за бедни. Тя служи за разделяне на бедните от „не 
бедните“ в обществото и за формиране на социални политики. Линиите на бедност, 
изчислени по един и същи метод, се различават в резултат на различната степен на 
социално-икономическо развитие на отделните страни. 

Традиционен метод – методът на потребителската кошница е най-често използ-
ван у нас. За бедни се считат тези домакинства (лица), които имат доход под опреде-
лен минимум, гарантиращ задоволяването на тесен кръг от основни потребности. 

В България е прието изчисляването на два прага на бедност – социален мини-
мум и екзистенц-минимум, които по същество са различни степени на жизнен стан-
дарт. Първият включва по-широк набор от основни стоки и услуги, а вторият само 
тези, които осигуряват физиологичното съществуване на индивидите. 
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Статистики: 
България е на 61-о място (от 178 места) с 65.7 точки по икономическа свобода в 

ежегодно изследване, което правят американската фондация „Херитидж” и вестник 
„Уолстрийт джърнъл”. Страната ни е в групата страни, чиито икономики са оценени 
като “умерено свободни”. По последни данни изпреварваме Румъния (65.5 точки), 
Турция (64.9 точки) и Франция, Португалия (64.5 точки). 

България е на 57-о място в Индекса на човешко развитие на ООН, който 
обхваща 186 страни. Индексът на човешкото развитие (ИЧР) на ООН оценява нивото 
на бедността, грамотността, образованието, очакваната продължителност на живота и др. 

Българите могат да закупят само 215 литра бензин на месец със средната си ра-
ботна заплата. За сравнение гражданите на Люксембург могат да си купят 2400 литра 
за месец, а норвежците – 2300 литра. 

България е на 37-о място в света по брой на автомобили, сочат данни на ООН. 
Според данни на асоциацията за първото полугодие на тази година у нас са продадени 
8 971 нови автомобила.  

13 млрд. евро е сивата икономика в България. Делът на сивата икономика сред 
европейските държави е най-голям в България – 31,2 на сто. 

България е първа в света по изживяване на американската мечта и по-конкрет-
но в частта за притежаване на собствен дом. 87 процента от българите са собственици 
на жилищата си. Така е представена страната ни в карта, която показва „в какво всяка 
държава е първа в света”. 94 процента от собствениците на жилища у нас живеят в 
тях, а 5 процента ги отдават под наем. Процентът на собственост на жилища в САЩ е 
65,4, а в Германия е едва 42 процента. 

Българите живеят в собствени, но пренаселени жилища. Това показват данни 
на европейската статистическа служба Евростат, която се позовава на информация на 
Националния статистически институт. Средното ниво в страните от ЕС по липса на 
достатъчно лично пространство в дома е 17,3%. 

Броят на българите, живеещи под прага на бедността, се е увеличил с 80 хиляди 
през последните три месеца, спрямо предходното тримесечие. Това показва изследва-
не за издръжката на живот, проведено от КНСБ. Данните сочат, че линията на бедност 
през последното тримесечие е 212 лева, а с доход под нея живеят 23,5% от българ-
ските домакинства. Около 1,695 млн. българи живеят с доход до 212 лева месечно. От 
друга страна, 3,2 млн. души разполагат с доход до минималната работна заплата, като 
техният брой е намалял с около 500 хиляди за последните три месеца. 

 
Извод: 
„Великите нации никога не обедняват поради разточителството и неблагоразу-

мието на частни лица, но много често обедняват в резултат на разточителството и 
неблагоразумието на държавната власт.” Адам Смит 
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Abstract: ShareMath е образователен уеб сайт с изцяло математическа насоченост. 
Основната му цел е синтез на математическата теория за ученици и студенти на 
едно място, като по този начин се цели да се улесни достъпът до математически 
ресурси в интернет пространството. 
 
Keywords: math, mathematics, share, theory 

 
 

 
 

1.  Същност и цели 
 
ShareMath е образователен уеб сайт, чиято основна цел е да съхранява матема-

тическата теория на български език за ученици и студенти. Сайтът се стреми да пре-
достави безплатен достъп до всички потребители, желаещи да обогатят познанията си 
в сферата на математиката. Като допълнение е добавена секция „Форум“, в която по-
требителите имат възможност да питат и обсъждат различни въпроси и проблеми.  
Основен проблем в търсенето на ресурси в интернет пространството е, че доста малка 
част от тях са систематизирани и категоризирани на едно място в полза на потребите-
лите, а специално на български език информацията е още по-малко. Именно по тази 
причина се породи идеята за проекта. 

 
2.  Основни функции 

 

•  Раздел „Теория“  
В този модул се съдържа качената математическа теория и формули, 
като информацията е категоризирана и систематизирана. Добавянето на 
теория се осъществява чрез администраторския панел, до който има 
достъп само администратора на сайта.  
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• Раздел „Задачи“  
Тук се съдържат конкретни примери, отговарящи на даден теоретичен 
урок. Целта е не просто да се предоставя „суха“ теория, а и готови ре-
шени примери, които да улеснят разбирането на същността на математи-
ческия проблем. 

 

• Раздел „Форум“  
Изключително обемен модул за реализация, чрез който комуникацията 
между потребителите относно различни математически проблеми се 
улеснява значително. Форумът е изцяло авторска разработка, като един-
ствено се използва готовият модул – plug-in-ът CKEditor, който служи за 
създаване на нова тема/ коментар и съдържа в себе си функции за 
добавяне на LateX математически формули, MathJax съдържание (което 
е същото като LateX, с единствената разлика, че формулите се ви-
зуализират чрез HTML/CSS, а не чрез JPEG изображение). 

 
•  Раздел „Администраторски панел“  

Накрая последен в списъка, но не на последно място по важност – адми-
нистраторският панел. Той играе централна роля в управляването на съ-
дъжанието на сайта, тъй като чрез него се създават/ редактират/ изтриват 
различни елементи от съдържанието на сайта. Например такива са: кате-
гории, под категории, теми, мнения във форума, добавяне на теория и за-
дачи, управление на потребителски акаунти и др.  

 
3.  Използвани технологии 
• Програмният език Microsoft Visual C# с Visual Studio 2013 
• ASP.NET MVC 5 – server-side programming 
• JavaScript (Ajax, jQuery) – client-side programming 
• HTML, CSS (Bootstrap) – presentation layer 
• SQL Server 2012 – database layer, Entity Framework – ORM (Object Relational 

Mapping) за връзка към базата данни. 
 
4. Заключение 

 

Разработената система ShareMath дава възможност на потребителите да полу-
чават достъп до силно специализирана информация, която е структурирана и предста-
вена по оптимален за възприемане начин. За по-доброто усвояване на материала 
спомагат и решените практически задачи, както и форумът, в който потребителите 
могат да споделят впечатления от системата, да търсят решения на проблеми и да си 
оказват взаимопомощ. 
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В своята непосредствена форма демокрацията е състояние, при което гражда-
ните могат да влияят върху управляващите, които упражняват властта от тяхно име, а 
гражданското общество предоставя механизмите и пространството за ефективно уп-
ражняване на това влияние. 

Способите и процедурите предвидени в българското законодателство за граж-
дански контрол в управлението са изключително важна гаранция за отстояване на за-
конните интереси на лицата, и за защита на техните права в сферата на администра-
тивната дейност на органите на местно самоуправление и на местната администрация. 
Посредством от предвидените от закона форми за граждански контрол в местното 
самоуправление отделния гражданин е защитен от доминиращия авторитет на тези 
органи и на администрацията която ги подпомага. Липсата на такъв контрол би могла 
да доведе до своеволия на органи и на служители на местната администрация, до из-
даване на незаконни актове и осъществяване на неправилни действия, засягащи закон-
ните интереси и права на гражданите. Възможността за участие на гражданите в об-
щественото управление на държавата се гарантира от Конституцията и от законите на 
Република България – като Закон за местното самоуправление и местната админист-
рация, Закон за предложенията, сигналите, жалбите и молбите и ар. Голямото значе-
ние на гражданския контрол върху администрацията е подчертано и в стратегическите 
документи за присъединяването на България към ЕС. 

Доброто управление е пряко обвързано със структурите на гражданското об-
щество. То трябва да се търси в жизнената връзка със структурите на гражданското 
общество, тъй като преди всичко не е нищо друго освен ефективно и ефикасно реша-
ване на социалните проблеми. Доброто управление не е дело на управляващите, а на 
обществото, включващо и управляващите. 
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Формите на гражданският контрол в управлението/местното самоуправление, 
са регламентирани в различни нормативни актове. Формите биват: 

Искове за обезщетения – Държавата и общините отговарят за вредите, причи-
нени на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или 
бездействие на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на ад-
министративната дейност. Искът за обезщетение се предявява пред съда по мястото 
на увреждането или по местожителството на увредения срещу органите, от чиито не-
законни актове, действия или бездействие са причинени вредите. Исковете се раз-
глеждат по реда, установен в АПК. При смърт на увредения неговото право на обез-
щетение за имуществени вреди се наследява, а за неимуществени вреди – само ако е 
било предявено пред съд от увредения. Отговорността на виновните длъжностни лица 
спрямо държавата за изплатените обезщетения се осъществява при условията и реда, пред-
видени от Кодекса на труда, Закона за държавния служител или в друг закон или указ. 

Оспорване на индивидуални административни актове – Гражданите могат 
да оспорват индивидуални административни актове на органи на местното самоуправ-
ление, с които се създават административни права и задължения, или се засягат права 
или законни интереси на отделни лица или организации непосредствено по-горестоя-
щият административен орган. С жалбата може да се оспори както законосъобразност-
та, така и целесъобразността на административния акт. Гражданският контрол в мест-
ното самоуправление може да се простира не само върху административните актове, 
но и върху тяхното изпълнение. АПК предвижда възможност за оспорване от страна 
на гражданите на незаконосъобразни действия по изпълнение на административни ак-
тове и решения. 

Обжалване на принудителни административни мерки и административни 
наказания – За предотвратяване и преустановяване на административните наруше-
ния, както и за предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях могат 
да се прилагат принудителни административни мерки. Случаите, когато могат да се 
прилагат тези мерки, техният вид, органите, които ги прилагат, и начинът за тяхното 
приложение, както и редът за тяхното обжалване от гражданите се уреждат в съответ-
ния закон или указ. Наказателните постановления издадени от органи на местното 
самоуправление във връзка с установени административни нарушения подлежат на 
обжалване от гражданите пред районния съд, в района на който е извършено или до-
вършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския 
районен съд. Обжалването на наказателното постановление става чрез наказващия ор-
ган /кмет на община, район, кметство или упълномощени от тях длъжностни лица/, 
който го е издал. Районният съд в състав само от съдия разглежда делото по същество 
и се произнася с решение, с което може да потвърди, да измени или отмени наказател-
ното постановление. Решението подлежи на касационно обжалване пред Администра-
тивния съд на основанията, предвидени в НПК, и по реда на АПК. 

Допитване до народа – Прякото участие на гражданите в решаването на общо-
държавни и местни въпроси се осъществява чрез провеждането на:  

* местен референдум – такъв се произвежда само по въпроси от местно зна-
чение, които са от компетентността на органите на местното самоуправле-
ние и за които това изрично е предвидено в закон. Референдумът се произ-
вежда в отделна община, район, кметство или населено място. Чрез местен 
референдум не могат да се решават въпроси на общинския бюджет и данъч-
ното облагане по Закона за местните данъци и такси, за решаването на кои-
то със закон е предвиден специален ред;  
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* общо събрание на населението – то се използва за пряко участие на гражда-
ните при решаването на местни въпроси в общини, райони, кметства, насе-
лени места и квартали на населени места. На основата на решението на об-
щото събрание кметът издава заповед, в която конкретизира мероприятията 
за неговото изпълнение или внася предложение в общинския съвет за прие-
мане на съответно решение или наредба. Ако кметът на общината счете, че 
решението на общото събрание на населението не е в интерес на общината, 
той може да спре неговото изпълнение и да отнесе въпроса в общинския съ-
вет, който разглежда въпроса в едномесечен срок и отменя или потвържда-
ва спряното решение;  

* подписка – чрез нея гражданите на община, район, кметство, населено мяс-
то, квартал правят предложения до общинския съвет за решаване на важни 
въпроси на общината. Подписката се представя на председателя на общин-
ския съвет. Той е длъжен да уведоми общинските съветници за внесената 
подписка и в едномесечен срок да свика заседание на съвета за нейното раз-
глеждане. Общинският съвет обсъжда постъпилите чрез подписка предло-
жения и взима решения по тях по общия ред, установен в ЗМСМА, освен 
ако в специален закон не са установени други изисквания. Наблюденията в 
отделни общини на Република България показват, че допитванията до на-
рода, като форма на граждански контрол в местното самоуправление все 
по-често се използват, но резултатите от тях не се взимат в предвид от 
централните държавни органи. 

Питания, становища и предложения на граждани – Гражданите могат да 
присъстват на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, като заемат 
специално определените от тях места. Те могат да се изказват, да отправят питания, 
становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общин-
ската администрация, представляващи обществен интерес, и да получават отговори по 
ред, начин и срок, определени в правилника за организацията и дейността на общин-
ския съвет. Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и 
становища в комисиите на общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите 
приемат доклади, становища и препоръки, които се предават в общинския съвет и на 
съответните заинтересовани лица. 

Съдействие от национален омбудсман – Националният омбудсман се застъп-
ва в предвидените в закона средства, когато с действие или бездействие се засягат или 
нарушават правата и свободите на гражданите от държавните органи, органите на 
местно самоуправление и техните администрации, както и от лицата, на които е въз-
ложено да предоставят обществени услуги. Дейността на омбудсмана е публична. 
Държавните и общинските органи и техните администрации, юридическите лица и 
гражданите са длъжни да предоставят информация, поверена им по служба, и да оказ-
ват съдействие на омбудсмана във връзка с жалбите и сигналите, които са изпратени 
до него. Жалби и сигнали до омбудсмана могат да подават физически лица без разли-
ка на гражданство, пол, политическа принадлежност или религиозни убеждения. 
Омбудсманът ги приема, като прави проверки по тях. Той отговаря писмено на лице-
то, което го е сезирало в едномесечен срок. Омбудсманът има правомощия да отправя 
предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред 
съответните органи, техните администрации и лицата на които е възложено да предо-
ставят обществени услуги. Той има право да изразява публично мнения и становища, 
включително в средствата за масово осведомяване, но няма право да огласява обстоя-
телствата, станали му известни при изпълнение на негови функции, които са държав-
на, служебна или търговска тайна или са от личен характер. Резултатите от извърше-
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ния правен анализ на действащото законодателство показва, че на този етап не съ-
ществува специфична правна уредба на взаимодействието между националния омбуд-
сман и местните обществени посредници. Последните не са организационно или 
функционално подчинени на националния омбудсман. В тази връзка е приемлива те-
зата, че запазвайки своя институционален суверенитет и националния омбудсман, и 
местните обществени посредници следва да координират своите действия за защита 
правата и свободите на гражданите, включително при разглеждане на конкретни слу-
чаи. 

Съдействие от обществен посредник – Защитата на правата и законните инте-
реси на гражданите може да се осъществява и чрез института на обществения посред-
ник. Той се избира с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници и 
съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на 
местното самоуправление и местната администрация. Организацията и дейността му 
се уреждат с правилник, приет от общинския съвет. 

 
Съществуват няколко групи проблеми, които могат да възпрепятстват опитите 

за граждански контрол: 
 

Проблем „Лошите фондации” – Гражданското общество в България е 
принудено да се бори с възникналата представа за дейността на неправителствените 
организации като антиправителствени, като неподлежащи на държавен контрол в 
смисъл на проводници на чужди интереси.  

Теорията и практиката – Основата, върху която стъпва гражданският конт-
рол, е съществуващата нормативна база. Противоречието възниква тогава, когато ня-
кои неща изглеждат възможни на теория, но много трудно могат да се реализират на 
практика.  

Сблъсък с нормативната рамка – Гражданското общество изпреварва норма-
тивната база, регулираща неговите дейности.  

Сблъсък с държавата – Отношенията на неправителствените организации с 
държавната власт във всички общества са свързани с конфликт на интереси; формите 
на граждански протест почти не срещат разбиране от властта. 

Право на мнение – Плурализмът на мненията е универсална теоретична 
постановка за гражданския контрол. Това в частност означава, че „страна” в конфлик-
та може да бъде дори самото обществено мнение (ср. въпроси като правото на аборт, 
смъртното наказание). Защото неправителствените организации в една или друга сте-
пен са изразители на алтернатива. Тази дейност е граждански контрол върху страте-
гиите за обществено развитие и може да предизвика обществена съпротива.  

Международно финансиране за проекти – чужди пари за проекти в България 
предизвикват безпокойство (доколко безкористни са преследваните цели). Подозре-
нията взимат критични стойности, когато става дума за проект за граждански контрол 
с „чужди пари”. Ако целите и дейността по проект с „чужди пари” не противоречат на 
националното законодателство, въпросът за целесъобразност (според партийни, иде-
ологически и пр. представи) изобщо не стои. 

Самоограничаването – Засега гражданският контрол се интерпретира – дори 
от неправителствените организации – предимно като реакция срещу конкретни дейст-
вия и намерения. Възможностите на гражданския контрол са в много по-широк спек-
тър – от местното равнище (училищни, църковни и пр. настоятелства), до национал-
ното – контрол върху използването на финансови средства за обществени нужди; лан-
сиране на алтернативи, програми за развитие и пр. Гражданският контрол върху дър-
жавата е може би най-интересният теоретичен аспект в цялата конструкция на отно-
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шенията общество - държава. За практически цели обаче трябва да е ясно, че на 
контрол подлежат всички официални и неофициални властови структури и авторите-
ти – не само централната и местната власт, но и „вторият сектор”, т. е. предприема-
чеството; политически сили и лидери, църкви, профсъюзи и граждански структури 
(настоятелства, фондове и пр.). 

Проблем „Администрация” – Администрацията не приема лесно диалога с 
гражданското общество като диалог между равни, тъй като източникът на авторитет 
на институциите е законът. Гражданският контрол трябва да е подготвен за последи-
ците от подобна позиция.  

Стрес от конфликта – Конфликтът е честа последица при всеки опит за граж-
дански контрол. Противоречията между неправителствените организации от една 
страна, и държавната и местната власт, са факт. Тези противоречия са естествена 
характеристика на гражданското общество. От степента на подготвеност за открит 
диалогичен подход към централната и местната администрация, дори и когато има 
риск от конфронтация, е ясен показател за „еволюцията” на властта. 

Политизация – Политизирането съпътства трайно взаимоотношенията с 
властта и често извежда дейността на неправителствените организации от чисто граж-
данския контекст. Редица от неправителствените организации в своите действия (по 
силата на своите цели) са принудени да влязат в режим на конфронтация с админист-
рацията. Само че при поляризиране на обществените отношения в страната това неза-
бавно ги конституира като страна в конфликта „за”-”против” (партия, правителство, 
идеология). В тези случаи неправителствените организации – дори когато запазват 
чисто програмните си цели – вече не са схващани само като неправителствените орга-
низации. Поради факта, че се занимават с остри, болезнени за обществото проблеми, 
запазването на „непартийна” позиция се оказва понякога просто невъзможно.  

Проблемът „Държавен служител” – За диалога са необходими две страни. 
Ако можем да говорим за някакви успехи на гражданския контрол в България, те се 
дължат в някаква степен и на другата „страна”. Търсенето на точната пропорция на 
заслугите е вреден и безсмислен подход. На равнището на думите представителят на 
администрацията може да бъде описан враждебно – като „бюрократ” или „чиновник”. 
Враждебността може да е обяснима, но често не отчита важен фактор за мотивацията 
на държавния служител: всяка администрация има регламентирани права и задълже-
ния, обвързани с отговорности (административна, финансова, наказателна). Другата 
страна – опонентът в неговия опит за граждански контрол – изглежда като самодеец 
поради простия факт, че не носи подобна отговорност. 

 
Какво би могла да стори местната власт, за да стимулира развитието на граж-

данското общество у нас? Да направи своето управление максимално прозрачно за 
гражданите, като използва всички възможни начини за тяхното информиране: 

* На ниво Общински съвет – неговите заседания трябва да бъдат максимално 
публични (чл. 28 от Закона за местното самоуправление и местната адми-
нистрация), като техният дневен ред бъде предварително огласен. Това дава 
възможност на заинтересованите граждани да се срещнат предварително с 
избрани от тях съветници и да изложат своето становище и желания. 
Гражданите и гражданските сдружения трябва да имат свободен достъп до 
Председателя на общинския съвет, който би могъл да включва в дневния 
ред разглеждането на предложени от тях актуални проблеми. 

* На ниво Кмет – Кметът и неговият екип, като изпълнителен орган на мест-
ното самоуправление, ежедневно е заобиколен от проблемите на граждани-
те. Специалистите в администрацията са хората, които трябва да осъщест-
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вяват постоянен контакт с гражданите и гражданските сдружения, занима-
ващи се с касаещи тяхната сфера проблеми. От особено значение са връзки-
те на кмета с масмедиите и установените от него форми за контакт с тях. 
Редовните пресконференции, директните интервюта или становища на кме-
та по „парливи” проблеми са много необходими. Добра практика е самият 
кмет да стимулира активността на гражданите и гражданските формирова-
ния, като анонсира добрите резултати от съвместни дискусии или дейности. 

Местните власти трябва да отворят своето управление към гражданите и граж-
данските организации, да приемат тяхното участие в процесите на анализ на си-
туацията, идентифициране на проблемите, подреждането им по приоритет, както и в 
процеса на вземане на решения и тяхното реализиране. По този начин гражданите ще 
станат съпричастни към общинското развитие и обективно ще оценят възможностите 
за разрешаване на конфликтите. 

* Да организира широкомащабни дискусии при определяне приоритетите на 
местното развитие и приемането на общинските бюджети. Това е особено 
актуално сега, при силен финансов дефицит, когато е необходим консенсус 
при определяне на приоритетите. 

* Да стимулира в определени случаи формирането на граждански сдружения. 
Колкото по-отворени са местните власти към взаимодействие с граждански 
сдружения, толкова по-успешна е тяхната политика. Неправителствени ор-
ганизации биха могли да сътрудничат активно и във взаимен интерес с ор-
ганите на местната власт в процеса на формиране на гражданско общество 
и постигане на гражданска (активна) демокрация в нашата страна. 

 
Гражданското участие в управлението е тема, широко дискутирана и в страните 

с установена демокрация, поради факта, че това е непрекъснат и водещ към усъвър-
шенстване процес. Споделянето на опит и успешни практики от различни страни ще 
убеди представителите на местната власт и неправителствените организации, че като 
процес гражданското участие е абсолютно необходимо, защото това е начина за ус-
пешно информиране на гражданите, обективно проучване на общественото мнение, 
разрешаване на конфликти и определяне на приоритети. 
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Abstract: This text is an attempt to examine the fundamental ideas behind the separation of 
private and public law. They are supported by examples of existing legislation. The aim is to 
show the relationships between private and public law 
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1. Въведение 
Като встъпителни думи за темата, би следвало да се направи преглед на по-об-

щия и всеобхватен въпрос за метода на правно регулиране в двата големи дяла на 
българската правна система Частно и Публично право. Различията в тях се основават 
най-вече на метода, с който се уреждат отношенията между субектите. Относно пред-
мета има случаи, при които отграничаването им само според тази характеристика е 
невъзможно. В частното право е характерен диспозитивният метод, за публичното, то-
зи на власт и подчинение. Това е делението на правната система според метода. Освен 
това мога да бъдат отбелязани и следните различия между тях, а именно. 1/ субектите 
в съответните правоотношения (и за двете е типично участието на физически лица 
(ФЛ) и юридически лица (ЮЛ), но в публичното ЮЛ имат двойно качество – на дър-
жавен орган в публични правоотношения и на ЮЛ в частни такива; 2/ Източници на 
съответните отрасли, които са сходни в основата на дяловете (и в двете източник са 
нормативни актове били те законови или подзаконови, но за частното право е харак-
терно наличието на неписани източници като правния обичай, обичай в практиката, 
етичните категории (добросъвестност, добри нрави, справедливост). 3/ Въпреки че 
процесуалното право спада към публичното право, то съществува съществена разлика 
между отделните под отрасли – принципите на които почиват са сходни, но за различ-
ния „вид” процесуално право е налице акцент върху различен принцип като за граж-
данския характерни принципи са тези на диспозитивното начало и състезателното на-
чало, докато в останалите два процеса са типични други принципи в административ-
ния (служебно начало, бързина и процесуална икономия и др.), а в наказателния (раз-
криване на обективната истина и правото на защита и др.); наличието на администра-
тивна фаза (задължителна или не) се среща само в административния процес. Има и 
други различия, но те не са обект на текста, горните редове целяха само да покажат 
част фундаменталните разлики между частното право и публичното право. 

При по-внимателно вникване виждаме, че между тях няма такова рязко разде-
ление – напротив. В трудовото право съществуват различни методи на правна регула-
ция – 1/ централистичен и децентралистичен, 2/императивен и диспозитивен и 3/ на 
равнопоставеност и власт и подчинение. Темата касае последното деление – съгласно 
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него част от отношенията в отрасъла се регулират като между равнопоставени 
субекти (работодател – работник), а друга с характерния за публичното право на власт 
и подчинение (Инспекция по труда – работодател). Преплитането между тях понякога 
стига до съществуването на почти гранични отрасли. Такъв е Осигурителното право – 
в него отношенията по набиране на паричните вноски се урежда с метода на власт и 
подчинение, а за разходване също що се отнася до т.нар. Задължително осигуряване 
(основно и допълнително) и съгласно метода на равнопоставеност (при допълнител-
ното доброволно). 

 
2. Изложение 
I. Основна теза в доклада е, че в съвременното право рязко разграничение меж-

ду частно и публично право не съществува, дори напротив – те навлизат в постоянни 
взаимовръзки. Стриктно противопоставяне, дори е недопустимо поради функциите на 
съвременната държава като единствен субект, създаващ правила, уреждащи отноше-
нията в обществото. Държавата ги осъществява посредством 1/законодателна уредба; 
2/чрез държавни органи; 3/чрез обществени организации, на които държавата пре-
хвърля част от своите функции. Въпреки сходните начини за регулация на социалните 
отношения частното и публичното право имат съществена разлика въплътена в идеята 
за двата отрасъла. В основата на публичното право стои идеята за регулиране на по-
ведението на гражданите. Цели се да се постигне едно положение, при което се прави 
опит да се съчетаят интересите на всички правни субекти ФЛ и ЮЛ. Макар подобно 
съчетаване да е обективно невъзможно, идеята е че държавата е като стояща над и съ-
щевременно защитаваща тези интереси, като следва да създаде условията за това. Не 
успеха на тази диалектика е в основата на анархизма, но това е тема на друг текст. 
Примери за невъзможност за съчетаване на интересите са доста – на длъжник и креди-
тор, на престъпник и обществото, на длъжник и държавен орган и т.н. Във всички те-
зи случаи от едната страна са налице множество субекти носители на това качество, а 
срещу тях противостоят множество носещи противостоящето. Но изхождайки от 
философския принцип „единство и борба на противоположностите” то за да се поддържа 
каквото и да е било единство в обществото, държавата има „нерадостната роля” да се 
опитва и дори трябва в известна степен да успява да поддържа някакъв баланс.  

От другата страна стои идеята на частното право. Съгласно нея в основата на 
всяко правоотношение стои задоволяването на личен интерес от страна съответния 
субект. При него основен движещ мотив е набавянето на блага (материални и духов-
ни), които се произвеждат от ФЛ, били те групирани в едно ЮЛ или в качеството им 
на самостоятелни субекти. Като такива те могат да бъдат както субекти без търговско 
качество (като работници/ служители, държавни служители и т.н.), така и носители на 
такова. ЕТ са само ФЛ, а не са колективен субект на търговското право. В основата на 
този отрасъл стоят принципи като свободна стопанска инициатива, право на труд, 
право на собственост и т.н. Правата и съответстващите на тях задължения са продик-
тувани именно от нуждите на човека като биологично същество (в публичното право-
то водеща е природата на човека като социално същество). Той е доставчик и потре-
бител на тези блага като с цел държавата и държавните органи да бъдат част от този 
оборот им се признава качеството на ЮЛ – изрично посредством закон или като тео-
ретична конструкция (при държавата).  

II. След тези съждения за същността на двата големи правни дяла ще се разгле-
дат техни проявления. Ще се разгледат няколко примера за „стиковане” между граж-
данско и публично право, които следва да аргументират застъпената позиция, че ряз-
ко отграничаване между частно и публично право няма. Ще се направи опит за града-
ция на примерното изброяване на отношенията между тях. 
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2.1/ Данъчното право също, едно от крайните проявления на публичното, е ог-
ледално на частното. Данъкът представлява едно субективно право на вземане от 
страна на държавата, което е безвъзмездно и невъзвръщаемо като при неплащане под-
лежи на принудително изпълнение. Все пак от гледна точка на данъчното право „до-
ходите” възмездните сделки осъществявани в частното право, както и факта на собст-
веност, са предмет на облагане (чл. 8, ал. 1 ЗДДФЛ, чл. 12, ЗКПО, чл. 1, ЗМДТ).  
Данъчните закони предоставят определени облекчения, с които се намалява вече оп-
ределения размер на данъка. В много случаи те представляват извършване на правно 
действие от частното право – при извършване на дарение (чл. 22, ЗДДФЛ), за лица 
сключили брак и недостигане на определена възраст (чл.22 а ЗДДФЛ) и др. В това 
право се наблюдава по-плътно преплитане между частно и публично право. За разли-
ка от оста наказателно – частно, тук не става дума за едно деяние с различни последи-
ци в различните клонове. Напротив първичните отношения – гражданските обуславят 
възникването и развитието на вторичните – данъчни.  

2.2/ Правото на Европейския съюз (ПЕС), което е част от публичното право, 
урежда отношения между държавите членове, но също така неговите актове (регла-
менти и директиви в хипотезите на непосредствено и пряко действие) пряко регули-
рат отношенията между ФЛ и ЮЛ. В този смисъл ПЕС е с една стъпка напред спрямо 
Международното право, което за да регулира отношения в частното право трябва да 
мине по определен ред на сключване и ратификация. Напротив законодателните про-
цедури на Парламента и Комисията, в случай, че завършат с приемането на акт се 
прилагат пряко след изтичане на vacatio legis от публикуването им в Официалния 
вестник на ЕС. Регулацията от страна на съюза е на множество нива, които биха 
могли да са обект на отделен текст. Като примери за пъстротата може да се посочи – 
1/ Хартата на основните права в Европейски съюз (ХОПЕС) предоставя права в сфе-
рата на частното право (право на встъпване в брак (чл. 9), право на свободно сдружа-
ване (чл. 12), свобода при избор на професия и труд (чл. 15) и др.); 2/Пряко действащи 
норми от ДЕС и ДФЕС като защита на конкуренцията (чл. 101 и 102 ДФЕС); 
3/вторичното право на ЕС – вече споменатите регламенти и директиви, сред тях – 
Регламент 44/2001; Регламент 650/2012; Регламент 4/2009 и т.н. С оглед на процесите, 
които водят до обединяване на държавите членове на ЕС в образование, което вече 
надхвърля рамките на съюза и според някои автори придобива вид на федерация, то 
ПЕС ще играе все по-голяма роля при определяне на отношенията в частното право. 
Като своеобразен лакмус за недалечното бъдеще на отношението ПЕС – частно право 
е това, че КМЧП намира все по-малко приложение в отношенията между на държави-
те от ЕС, за сметка на вторичното право.  

2.3/ Има четири системи за образуване на ЮЛ. Нормативна – при нея законо-
дателят създава условията и реда за учредяване на съответното ЮЛ. Тя се подразделя 
на 1/чисто нормативна – не е нужен властнически акт на държавен орган и 2/норма-
тивно – контролна при нея се упражнява контрол за законосъобразността на учредява-
нето, като ЮЛ се вписва в нарочни регистри. Разпоредителна – типично за нея ЮЛ 
лице се създава с акт на държавен орган. Разрешителна – характерното при тази сис-
тема е че се спазват установени отнапред условия и ред за учредяване, но се изисква 
акт на държавен орган за създаването на съответното колективно образование. Норма-
тивната клони повече към частното право, при нея намесата на държавния орган е са-
мо с цел контрол. Относно разпоредителната, тя има „публично” начало поради акта 
на държавния орган. Тук ще разгледаме разрешителната, именно при нея смесването 
на частно и публично право е най-голямо, защото Фактическия състав (ФС) включва в 
почти еднаква степен законоустановени изисквания и волеизявление на държавен ор-
ган. Има два основни органа БНБ и КФН, които се занимават с издаването на лицензи 
при регистрация на ЮЛ, които подлежат на специален режим. И двата се създават 
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чрез отделни закони, които уреждат правосубектността, управлението и правомощия-
та им. Те освен лицензиране се занимават и с контрол върху дейността на съответните 
ЮЛ на специален режим1. БНБ се създава със ЗБНБ и издава лицензи за банка – Глава 
III Лицензиране и разрешения, Раздел I Лиценз за банкова дейност – чл. 13 и сл. от 
Закон за кредитните институции (ЗКИ). Тя осъществява също така и надзор дейността 
на търговските банки Глава XI от ЗКИ. Чл. 101 от ЗКИ определя неправомерните 
действия на банките и налагането на санкции, като най-тежката е отнемане на лицен-
за. С отнемането му банката не може да осъществява повече банкова дейност. БНБ 
осъществява и надзор при опасност от неплатежоспособност, правилата за обявяване 
в несъстоятелност на банка също за специални2 спрямо общия режим на ТЗ. КФН се 
образува чрез ЗКФН. Тя издава лицензи на застрахователни дружества (чл. 29 Кодекс 
на застраховането (КЗ) и осигурителни дружества3 (чл. 122 Кодекс на социалното оси-
гуряване (КСО). Както и БНБ тя упражнява контрол спрямо застрахователите чл. 297, 
КЗ и за осигурителите (глава XXXI, Раздел I). Същото се отнася и за обявяването в не-
състоятелност при застраховател (Глава XII, Раздел II) и за осигурителите (Дял V, 
Глава XXXVIII). Този неизчерпателен преглед все пак е достатъчен, за да се направи 
извода, че тук преплитането е още по-пълно. Така е защото се касае за правоотноше-
ния между ЮЛ на търговското право осъществяващи дейност, която засяга широк 
кръг субекти. Обществен интерес е тези отношения да се гарантират с високо ниво на 
сигурност, така че да не се увреди множеството влогодатели, застраховани или осигу-
рени лица. 

3/ Дотук разгледаните примери показваха в една или друга степен наличието на 
допирни точки между двата отрасъла, при които обаче всеки запазваше своя облик. 
По-долу ще се разгледат отделни актове и норми, при които се наблюдава буквално 
смесване между частно и публично право.  

3.1/ Съгласно чл. 10 ЗСПЗЗ се възстановяват правата на собствениците или тех-
ните наследниците върху земеделски земи преди образуването на трудовокооператив-
но земеделско стопанство  и други случаи уредени от ЗСПЗЗ. Видно е че тук уредбата 
касае материални правни норми4. Процедурата по възстановяване включва подаване 
на заявление пред съответната Общинска служба по земеделие (ОСЗ) като към него 
трябва да се приложат доказателства за собствеността на имота. Въз основа на този 
ФС службата се произнася с решение. В случай, че се уважи заявлението собственост-
та върху земеделската земя преминава върху подателя на. ОСЗ е административен ор-
ган към Областна дирекция „Земеделие” по този начин тя е част от Министерство на 
земеделието и храните. Решението на ОСЗ е типичен пример за правопораждащ юри-
дически факт осъществил се извън гражданското право с гражданскоправни последици.  

3.2/ Чл. 1 от Закон за отговорността на държавата и общините за вреди 
(ЗОДОВ) предвижда, че „държавата и общините отговарят за вредите, причинени 
на граждани и юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или без-
действие на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на адми-
нистративна дейност.”. Тук също е налице явно смесване между частно и публично 
право. Държавата и общините могат да действат в качеството си на 1 държавен орган – 
признатите им от правния ред публични функции, които те при наличието на опреде-
лени предпоставки не са само могат, но и са длъжни да изпълняват (т.нар. компетент-
                                                            

1 Този режим обхваща регистриране под определена правно организационна форма, налице 
АД),  управителните органи, преобразуването и др. 
2 Уредени са в Закон за банковата несъстоятелност 
3 Режима на дружествата за допълнително – задължително и допълнително – доброволно 
осигуряване е сходен, различията не са от значение за разглежданите в текста въпроси. 
4 Засягат се права и задължения на граждани и ЮЛ на частното право. 
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ност на държавния орган). 2/ Като ЮЛ за общината това е изрично предвидено в чл. 
136, ал. 3 от Конституцията, докато държавата се приема в гражданскоправната 
теория, че е с неограничена правосубектност, защото тя самата си я създава5. В това 
си качество те действат като страна в частноправни отношения6. Нормативна подкре-
па на частноправната правосубектност на държавата дава чл. 60 от КМЧП. Имущест-
вените вреди вследствие на деликт се регулират от облигационното право. Пресечната 
точка е ЗОДОВ, който урежда гражданскоправните последици от действията на дър-
жавата и общините като публично правни органи. ЗОДОВ е специален закон по отно-
шение на общите състави за имуществена отговорност – чл. 45 и сл. от ЗЗД. Основа-
нията дали даден акт е незаконосъобразен се съдържа в чл. 146 от Административно 
процесуалния кодекс (АПК), който е типичен административно правен закон. АПК в 
чл. 178 урежда сключването на споразумение пред административен съд като начин 
за прекратяване на съдебното производство. Доколко споразумението по чл. 178 може 
да се разглежда като административно правна фигура на съдебната спогодба на ГПК, 
която пък има своя извънсъдебен вид в ЗЗД не е обект на изследване. Все пак и при 
трите има съвпадане на волеизявления на две срещу поставени страни, които посред-
ством отстъпки избягват7 или прекратяват вече възникнал и достигнал определена 
процесуална фаза спор8. Това е типично разрешение за частното право. В публичното 
това, че административен орган отстъпва от позиция, която може и да успее да защи-
ти пред административния съд е съществена новост. В споразумението трябва да 
участват всички страни по делото. Съда с определение го потвърждава като по този 
начин обезсилва административния акт и прекратява делото. Потвърденото споразу-
мение има силата на влязло в сила решение. При отказ да се потвърди определението 
подлежи на обжалване с частна жалба. 

3.3/ Относно процесуалните аспекти съществуват моменти на крайна липса на 
единомислие от страна на законодателя, по отношение на това, кои материалноправни 
отношения какъв режим да следват. В горепосочения случай, касаещ уредбата на въз-
становяване на собственост върху земеделски земи по ЗСПЗЗ, се наблюдава „обърква-
не” и от процесуална гледна точка – 1/ съобщаването на решението на ОСЗ става по 
реда на чл. 37 и сл. от гражданско процесуалния кодекс (ГПК); 2/ обжалването им е 
пред Районен съд, който се произнася по същество чл. 14 ал. 3 ЗСПЗЗ; 3/ реда на 
оспорване е по АПК9. Производство образувано въз основа на типичен специален 
закон, спрямо общия уреждащ режима на собственост, започва по административен 
ред – индивидуален административен акт (на ОСЗ в качеството й на административен 
орган), съобщаването и оспорването са по гражданскоправен ред – ГПК и пред 
Районен съд, като продължава отново по административен ред, който не предполага 
административна фаза (във вид на задължителна или доброволна) като реда за изпъл-
нение следва да е по АПК10. Друг пример за подобно объркване срещаме в ЗОДОВ – 
общият ред при дела по ЗОДОВ се определя в чл. 1, ал. 2, а именно – по АПК. 
Изключенията са при – 1/ чл. 2, ал. 1 и 2 – задържане под стража, домашен арест (ко-
гато са били отменени), принудителна административна мярка – задължително лече-
ние (когато се отмени) и при други случаи на нарушение на Европейската Конвенция 
на Защита на Правата на Човека и Основните свободи (ЕКЗПЧОС) и в частност на 
                                                            

5  Режима на ФЛ и ЮЛ се определя по ред създаден от държавата. 
6  Били те освен гражданскоправни още и търговски, трудови и др. 
7  Извънсъдебната спогодба по ЗЗД. 
8  Това е допустимо и в трите случая. 
9  Пред Административен съд и ВАС, след систематическото тълкуване на чл. 81 и 131 АПК. 
10 Чл. 268, ал. 1, като хипотезите не са предвидени в изключенията на чл. 269. 
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права по чл. 5 пар. 2 – 4 от ЕКЗПЧОС; 2/ При искове за неспазване на т.нар. „разумен 
срок” при решаване на съдебни дела – чл. 6 пар. 1 от ЕКЗПЧОС. Те предвиждат реда 
за разглеждане да не е по АПК, а по ГПК. Но в последния случай (бавно правосъдие) 
и наличие на приключило производство, реда трябва да се предхожда от процедура 
предвидена в глава III „a” от ЗСВ – Закон за съдебната власт  (чл. 8 ал. 2 във вр. с чл. 2 
„б” ал. 1 ЗОДОВ). По този начин се получава следния процесуален ред – 1/ по общия 
ред – материалните предпоставки в облигационното право11; 2/ по чл. 2, ал. 1 и 2 – 
ГПК, като за останалите хипотези на чл. 2 реда е по АПК; при 3/ бавно правосъдие и 
приключило производство реда е административна фаза (Глава III „а” от ЗСВ) и 
последната от уредбата на това процесуално правоотношение отново е в ГПК. Редът 
за изпълнение при всички хипотези на ЗОДОВ е ГПК12. Тук сме изправени сме пред 
смесица между производства, при това доста странна – редуване между процесуални 
отношения между ГПК и АПК без каквото и да е било основание. Разбира се разреше-
нието – изпълнението на частни вземания и вземания за вреди, да е по реда на ГПК, е 
оправдано, тъй като институтът е типичен за Облигационното, а не за административ-
ното право, но в останалата си част законодателните разрешения будят недоумение. 
Тук е мястото да се добави, че вземанията на държавата, касаещи данъци и задължи-
телните осигурителни вноски предвидени в КСО се изпълняват по реда на ДОПК.  

 
4. Заключение 
В доклада се направи опит за представяне на въпроса за съотношението между 

частно и публично право. По-конкретно акцента е върху допирните точки на тези 
иначе противоположни като идея дялове на правото. В подкрепа на чисто теоретична-
та позиция, понякога излизаща от правната наука се приведоха примери от действа-
щото законодателство. Поредността на излагането им беше структурирано от по-об-
щите „пресичания” до етап, в който отделянето им би повлияло сериозно на регула-
цията на даденото отношения, съответно дадената група отношения.  Следва да се има 
предвид, че рязко отграничаване при уредбата на отношенията в съвременното право 
е недопустима и че законодателят ни следва определена линия при уредбата на 
обществените отношения. Все пак има случаи, при които смесването между едното и 
другото право водят до сериозно объркване. Пример би бил случая, при който при не-
спазване на изискването за преминаване през административната фаза по ЗСВ се за-
веде иск за вреди от бавно правосъдие по реда на ГПК, на какво основание граждан-
ски съд ще върне искова молба поради неспазване на административна фаза, каквато 
гражданското ни производство не познава? Въпреки, че смесването е естествено, то е 
редно да има само един „преход” от административно в частно (или обратно). В про-
тивен случай правомерното развитие на правоотношението е поставено в риск от 
прекалено теоретично „усложняване”, което би могло да доведе практически до не-
правилно правоприлагане. 

В бъдеще допирните точки биха могли да доведат до съществуването на гра-
ничен отрасъл, съчетаващ характеристиките на сегашното публично и частно право. 
 
 
Литература: 
 

[1] Сталев, Ж. Българско гражданскопроцесуално право. П. 2012 

                                                            

11 Вреда, противоправно поведение (което се извежда от неспазване на акт в административно-
то право), причинна връзка и вина. 
12 Аргумент от чл. 269, ал. 2 от АПК. 
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Abstract: Bulgaria's accession to the Schengen area is one of the priorities of several 
Bulgarian governments. However, seven years after accession of Bulgaria to the EU our 
country can not meet the criteria for inclusion in the Schengen area. What, however, would 
be the pros and cons of including Bulgaria, this is the topic of this work. 
 
Key word: Republic of Bulgaria, Schengen, SIRENE, positives  

 
Присъединяването на Република България към Шенгенското пространство е 

приоритет на вече няколко български правителства. Въпреки това седем години след 
членството на България в ЕС нашата страна все още не е изпълнила критериите за да 
се присъедини към Шенген. Според нас трябва,  обаче да си  зададем въпроса  „ Какви  
са плюсовете и  минусите за България от едно евентуално  включване към  Шенген? 
”Това е и  предметът на настоящият труд.  

Някои  от тези ползи за нашата страна произлизат  като член  на  ЕС без да е в 
Шенген. Същото може да се каже и  за някои от негативите. Решихме да разделим 
ползите и негативите на две основни групи. Първата група включва ползите и негати-
вите за самата държава и нейните органи, а втората група обхваща ползите и  негати-
вите за  гражданите на Република България. 

Шенген или по – точно  Шенгенското споразумение е подписано през 1985 г. 
на борда на кораба „Принцеса Мария-Астрид”, край брега на малкото градче Шенген 
в Люксембург (близо до границата с Франция и Германия) от пет страни членки на 
Европейската общност – Белгия, Холандия, Люксембург, Франция и Германия. В мо-
мента Шенгенското пространство обхваща 25 държави – 22 страни-членки на ЕС и 
три асоциирани страни – Норвегия, Исландия и Швейцария. 

На 15-16 октомври 1999 г., в изпълнение на Договора от Амстердам, в Тампере 
(Финландия), Европейският съвет приема редица мерки с оглед създаването на общо 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие в рамките на Европейския съюз. 
Свобода, която обхваща свободното движение на хора, убежището и законната имиг-
рация, правосъдие, което обхваща както гражданскоправните, така и наказателноправ-
ните въпроси и сигурност, която включва борбата с тероризма, престъпността, трафи-
ка на наркотици, търговията с хора, незаконната имиграция.  
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Безспорно  може да се каже, че  именно в международното полицеиско сътруд-
ничество се изразяват  и  най-големите ползи за нашата държава и нейните органи. 
Разбира се нашата държава и  сега се ползва от международното полицейско сътруд-
ничество  в рамките на ЕС, но като  част от  Шенгенското пространство ще може да го 
ползваме  в по-различен  формат  и обем. Полицейското сътрудничество в Шенген въ-
вежда някои компенсаторни мерки и форми на сътрудничество, които държавите 
членки прилагат в борбата с трансграничната престъпност и нелегалната миграция 
след премахването на проверките по вътрешните си граници.  

Тези мерки предоставят по-добри възможности за трансгранично сътрудни-
чество между правоприлагащите органи и представляват успешен баланс между необ-
ходимостта за бърза реакция при противодействие на престъпността и зачитане на на-
ционалния суверенитет. Формите на сътрудничество и мерките, разписани в Шенген-
ската конвенция, са се превърнали в еталон за международното полицейско сътрудни-
чество, наказателното правосъдие и граничния контрол. Те са възприети в редица дву-
странни и многостранни споразумения за сътрудничество, като много държави са 
признали тяхната полезност. 

Нормативна база за полицейско сътрудничество между държавите-членки на 
Шенген. Правната рамка в областта на полицейското сътрудничество в шенгенското 
пространство включва конвенции, рамкови решения, директиви и регламенти на 
Европейския парламент и/ или на Съвета на Европейския съюз, двустранни и три-
странни споразумения между държави членки с общи граници и вътрешното законо-
дателство на държавите. Тези нормативни източници целят унифициране на правила-
та и повишаване ефективността в предотвратяването, разкриването и разследването 
на престъпления в шенгенското пространство. 

Полицейското сътрудничество е регламентирано в Дял ІІІ „Полиция и сигур-
ност“, Глава І „Полицейско сътрудничество“ на Конвенцията за прилагане на споразу-
мението от Шенген (КПСШ). Разпоредбите на алинеи 1, 2 и 3 на чл. 39, както и чл. 46, 
отнасящи се до обмен на информация между страните членки, са заменени от Рамково 
решение на Съвета 2006/960/ПВР, известно като Шведска инициатива. Документът 
има за цел опростяване на обмена на информация и данни между правоприлагащите 
органи на страните-членки на Европейския съюз. 

Трябва да се спомене разбира се, че полицейското сътрудничество се осъщест-
вява в контекста на запазването на националния суверенитет на държавите членки. 
Основните общностни правни актове, които го регламентират, установяват набор от 
принципи (процедури, компетентни органи, възможни упълномощавания, канали за 
връзка и т. н.), чието възприемане се подчинява на националното право. 

Пполицейско  сътрудничество в Шенген между държавите членки, прилагащи 
напълно правото от Шенген, включва следните форми на взаимодействие между ком-
петентните полицейски органи:  

 обмен на информация за целите на превенцията и разкриването на тежки 
престъпления (чл. 39 и чл. 46 – впоследствие заменени от разпоредбите 
на Рамково решение 2006/960/ПВР); 

 трансгранично наблюдение (чл. 40 от КПШС, изменен с РР 2003/725/ПВР 
от  02.10.2003 г.); 

 трансгранично преследване (чл. 41 от КПШС); 
 изграждане на директни средства за комуникация в граничните райони 

(чл. 44 от  КПШС); 
 събиране на данни за чужденци, пребиваващи в хотели или места за 

обществен  подслон (чл. 45 от КПШС и чл. 28 от ЗЧРБ); 
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 изпращане на офицери за връзка по силата на двустранни споразумения 
(Рамково  решение 2003/170/ПВР от 23.03.2003 г.); 

 контролирана доставка (Акт за ратификация от 2004 г. на Втория допъл-
нителен протокол на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказа-
телноправни въпроси). 

Обменът на информация безспорно е едно от най-големите предимства за на-
шата държава и нейните органи в борбата с трансграничната престъпност. Той се осъ-
ществява от компетентните за всяка страна членка органи по канали за обмен на ин-
формация на три организации Интерпол, Европол, СИРЕНЕ чрез офицерите за свръз-
ка и контактните центрове за полицейско и митническо сътрудничество въз основа на 
двустранни и многостранни споразумения, по електронна поща или факс и всеки 
надеждно защитен начин, при който може да се установи автентичността на искането 
за предоставяне на информация. 

Държавите-членки на МОКП Интерпол, обменят информация чрез глобалната 
телекомуникационна система I 24/7, и свързват всички 188 бюра на Интерпол. 
Държавите-членки на Европол, обменят информация чрез системата СИЕНА, като се 
спазва принципът информацията да е свързана с престъпления от мандата на Европол, 
да се отнася за най-малко две държави членки и да касае трансгранична престъпна 
дейност. Чрез бюрата СИРЕНЕ се обменя информация между държавите, прилагащи 
изцяло правото от Шенген, свързана със сигналите в ШИС, както и с трансграничното 
полицейско сътрудничество в Шенген.  

Достъпът до Шенгенската информационна система е друго едно много важно 
предимство за нашата страна. Шенгенската информационна система (ШИС) е обща 
информационна система на държавите, прилагащи изцяло правото от Шенген, за из-
дирване на лица и вещи и за недопускане на нежелани чужденци. Шенгенската ин-
формационна система включва централна и национална част. Централната ШИС 
(ЦШИС) е система за автоматизирана обработка на данните, въведени в нея и пред-
назначени за упълномощените органи на всички страни членки от Шенгенското спо-
разумение. Практическото й предназначение е свързано с предаването към правоохра-
нителните служби на държавите членки на сигнали за лица и предмети, спрямо които 
следва да бъдат предприети специфични мерки, уредени в шенгенското законодател-
ство. Въведените сигнали в ШИС са на основа на въведените национални сигнали от 
упълномощените органи на държава членка. Обменът на информация чрез системата 
цели опазване на обществения ред и сигурност и изпълняване на разпоредбите на 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение. Националната част на 
ШИС (НШИС) представлява национално копие на базата данни на страните членки от 
Шенгенското споразумение. Достъпът до данните в ШИС ще се осъществява в зави-
симост от конкретните правомощия на националните органи. Проверки в ШИС ще се 
извършват чрез АИС „Издирвателна дейност“, АИС НМАП и ВИС. 

Друг важен елемент от системата за международно  сътрудничество са бюрата 
СИРЕНЕ - ДМОПС. СИРЕНЕ е транслитерация на абревиатурата от английски език 
SIRENE (Suplementary Information Request at the National Entry – Искане на допълни-
телна информация по националните сигнали). Бюро СИРЕНЕ работи в денонощен ре-
жим (24/7). То е специализирано оперативно звено в структурата на Дирекция „Меж-
дународно оперативно полицейско сътрудничество“ на МВР. Във всяка държава член-
ка функционира национално Бюро СИРЕНЕ, което осъществява непрекъснат обмен 
на информация с бюрата СИРЕНЕ на другите държави членки 24 часа в денонощието. 
Бюрата СИРЕНЕ предоставят допълнителна информация, свързана със сигналите в 
ШИС, и съгласуват предвидените за изпълнение мерки. В резултат компетентните 
национални органи предприемат необходимите действия като задържане на издирва-
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но лице; отказ за влизане в шенгенското пространство на лице; установяване на лице, 
обявено за безследно изчезнало; издирване на вещи; дискретно наблюдение или спе-
цифичен контрол на лице или МПС. Бюрата СИРЕНЕ обменят и данни от значение за 
полицейското и съдебното сътрудничество и координират трансгранични операции. 
Функциите и дейността на Бюрото СИРЕНЕ и националните органи във връзка със 
сигналите в ШИС са разписани в ПРАВИЛА за работа на Бюрото СИРЕНЕ и потреби-
телите с право на достъп до данните в Националната Шенгенска информационна сис-
тема, утвърдени от министъра на вътрешните работи.  

Всяка държава, която разполага с възможност за обмен на информация по по-
сочените канали, има право да прецени по кой от тези канали ще извършва обмен на 
информация. Информацията се обменя чрез отправяне на искане до компетентни пра-
воприлагащи органи на други държави членки чрез единните точки за контакт. МВР 
на Република България осъществява обмен на информация чрез Дирекция „Междуна-
родно оперативно полицейско сътрудничество“.  

Обменът на информация между правоприлагащите органи на държавите-член-
ки на Европейския съюз, е уреден с Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 
декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения. Разпоредбите на 
решението са въведени в националното законодателство в Раздел ІІІ „а“ на Закона за 
МВР. Целта на тези разпоредби е опростяване и ускоряване на обмена на информация 
и данни между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз, 
при противодействие на замисляни или подготвяни престъпления или при заплахи за 
обществения ред и сигурност. Не може да не се обърне и внимание на определените  в 
тези нормативни актове срокове за предоставяне на информация: 

 до осем часа – при спешно искане за информация, свързана с престъпле-
ния по чл. 36 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за 
арест, от информационен фонд на МВР; 

 до седем дни – за информация, свързана с престъпление по чл. 36 от 
Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, от информаци-
онен фонд на МВР; 

 до четиринадесет дни – за всички останали случаи. 
Сроковете започват да текат от момента на постъпване на искането. 
Други важни дейности, които е част от международното полицейско сътрудни-

чество и  са в изключителна полза за нашата страна са трансграничното наблюдение и 
трансграничното преследване. Компетентността за изпращане и изпълнение на молби 
за правна помощ за допускане на разследване чрез трансгранично наблюдение и 
контролирани доставки е запазена за Върховната касационна прокуратура по силата 
на член 476, ал. 6 и 7 от НПК. След получаване на молба за трансгранично наблюде-
ние и/ или контролирана доставка Върховната касационна прокуратура допуска или 
отказва изпълнението им и възлага на Националната следствена служба да извърши 
разследването в качеството си на орган по чл. 194, алинея 1, точка 3 от НПК. Транс-
граничното наблюдение и контролираната доставка са специални разузнавателни 
средства съгласно чл. 172, ал. 1 от НПК.  

Правната рамка за прилагане на трансгранично наблюдение и контролирана до-
ставка включва:  

 член 172 – член 177 от НПК; член 476, ал. 4 от НПК;  
 членове 2, 5, 10а от ЗСРЗ.  

Актът за ратификация на Втория допълнителен протокол на Европейската кон-
венция за взаимопомощ по наказателни дела, приета на 20 април 1959 г. в Страсбург – 
като допълнителен източник поради факта, че Протоколът на тази конвенция урежда 
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правните връзки по съответни случаи на някои страни-членки на ЕС, като България, 
Чехия, Белгия, Естония, Литва, Латвия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия; 

Конвенцията за взаимопомощ по наказателни дела между страните-членки на  
Европейския съюз, приета на 29 май 2000 г.; 

Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на Шенгенското споразумение от 
14  юни 1985 г.; 

Трансграничното наблюдение е дейност на специализирани правозащитни ор-
гани от държави, прилагащи законодателството от Шенген, за трансгранично 
негласно следене на лице, за което има събрани фактически данни, обосноваващи по-
дозрения в извършване или съучастие в определени престъпления. Трансграничното 
наблюдение е проследяване на лица, преминаващи през граница или граници на дър-
жави в шенгенското пространство, за определен период от време, без осъществяване 
на контакт между наблюдаваното лице и проследяващите служители. Видовете транс-
гранично наблюдение са обикновено и неотложно. Трансграничното преследване съ-
що е уредено в Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген. Предвидена 
е и възможността служителите на една страна да продължат преследване на лице на 
територията на друга държава членка без предварително разрешение поради спешни 
обстоятелства не е боло  възможно да се уведоми предварително.  Служителите, кои-
то извършват преследването, задължително трябва да влязат във връзка с компетент-
ните правоохранителни органи на държавата членка, на чиято територия се извършва 
преследването, най-късно в момента на преминаване на границата. Преследването 
може да се прекрати, ако държавата, на чиято територия то се извършва, поиска това. 
По молба на служителите, които извършват преследването, местните компетентни 
органи задържат преследваното лице с цел установяване на самоличността му или 
арестуването му. 

Както посочихме наред с плюсовете за държавата има за гражданите. Като едно 
от най-големите предимства за българските граждани ще бъде, че с отпадането на 
контрола по вътрешните граници ще се облекчи допълнително свободното предвиж-
ване през територията на съюза. С въвеждането на обща визова политика, пък ще се 
създаде предпоставка за по-лесното премахване на визовият  режим за някои  държави  
(например за САЩ). 

Безспорно  наред с плюсовете за нашата страна ще има и негативи от включва-
нето  и  в  Шенгенското  пространство. Един от тези  минуси  или  по-скоро  негатив е, 
че като външна граница на ЕС нашата страна може да се превърне в буферна зона 
легални и нелегални имигрантски  вълни, а също така и за бежанци. Разбира се е необ-
ходимо  да  поясним, че този  негатив не произлиза за нашата страна толкова от при-
съединяването към Шенгенското пространство, колкото от факта, че така или иначе 
сме външна граница и докато това не се промени оставаме първата страна през,  която 
бежанците и имигрантите преминават. Този  факт, обаче създава големи проблеми за 
нашата държава и нейните институции. Поради липсата на достатъчно финансови  
средства не можем да се справим с този проблем. Това показва и практиката от по-
следната година и половина. Ние нямаме необходимите условия за да посрещнем тол-
кова много чужди граждани, които идват без нищо със себе си. Нямаме изградена ин-
фраструктура. Нямаме способности  да им осигурим  минимални битови и хигиенни  
условия, да им  осигурим някакви  прилични  парични  помощи. Всичко това води  до  
рязкото увеличаване на престъпността. Увеличи се броя на кражбите и грабежите. 
Като  малко облекчение може да кажем, че засега повечето от чужденците нямат на-
мерение да остават в нашата страна поради  икономическото положение тук, но дока-
то продължават процедурите за получаване на статут те са проблем  на нашата страна. 
Друг един сериозен според нас минус е, че наред със свободното предвижване на сто-



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 205

ки, хора, капитали, работна ръка през вътрешните граници на съюза, именно точно  
тази  липса на граничен  контрол по вътрешните граници създава едни  доста големи 
възможности за по-лесен трафик на хора, наркотици, оръжие, културно исторически 
ценности, акцизни стоки. Също така смятам, че наред със свободното движение на 
гражданите се облекчава и  предвиждането на международни престъпници. Като друг 
един минус, който можем да посочим е, че при включването на България в 
Шенгенското пространство ще се наложи да се затегне и визовият режим спрямо ня-
кои  държави на, които, обаче гражданите представляват един сериозен процент от 
туристите, които посещават нашата страна. Това са предимно гражданите на Русия и 
бившите съветски  републики, както на Сърбия и Македония. Към този момент може 
да се каже, че режима за получаване на туристически визи за гражданите на тези  дър-
жави е доста облекчен. Смятаме, че въвеждането на по-строг визов режим може да до-
веде до отказ на тези граждани да посещават нашата страна като туристическа дести-
нация и да се преориентират към други държави. Това ще нанесе според нас сериозен 
удар по нашата икономика в която туризма е основен отрасъл и генерира както се-
риозен процент приходи съответно и постъпления в бюджета, така и създава голям 
брой работни места. Този негатив може да се каже, че засяга и двете страни, както  
държавата защото по този начин ще намалеят постъпленията в приходната част на 
бюджета, ще се увеличи безработицата, която и без това не е малка. Също така ще за-
сегне и обикновените граждани и бизнесът.  

Не може да се пропусне и факта, че Шенген не урежда правото на работа в дру-
гите страни-членки. Нещо повече свидетели сме как след, като отпадна основанието 
за ограничения на трудовият пазар в старите страни членки по-известно като „прави-
лото 3+2+2” някои от тези държави налагат допълнителни ограничения и изисквания 
за достъп до техният пазар на труда. Освен това проблем за българските граждани, 
както вече посочихме са и имигрантите. На този етап трябва обаче да признаем, че 
поради икономическото положение в нашата страна не са много желаещите да 
останат у нас. При едно бъдещо по-добро развитие на ситуацията в нашата страна, тя 
може да стане притегателен център за много трудови  имигранти. При такава ситуа-
ция може да се окажем в положението в, което се намират западноевропейските стра-
ни в момента. Това разбира се е едно предположение, което може да се осъществи в 
бъдеще. На този етап за българските граждани единствените негативи, които търпят 
от пребиваването на имигранти на наша територия са свързани с отделянето на допъл-
нително финансиране за издръжката им докато трае престоят им в България, както и 
от повишаването на престъпността. Това разбира се не са никак малки проблеми, 
които биха повдигнали някои доста важни въпроси в нашето общество. По наше 
скромно мнение проблемите свързани с имиграцията било тя легална или  не, както и 
бежанските вълни ще става все по-сериозни и актуални. Това ще изисква отделянето в 
бъдеще на все по-големи ресурси, както финансови така и човешки.  

Според нас членството на Република България в ЕС и евентуалното и присъ-
единяване към Шенгенското пространство ще носи повече негативи от колкото по-
зитиви, поне докато не се оправи социално-икономическото положение в нашата 
страна. 
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Abstract:  Bulgaria's membership in NATO is undoubtedly considered one the most 
significant events in recent history. In 2014 - th year are the tenth anniversary of 
membership. Ten years is a long enough period of time to take stock and ask ourselves 
"what won and what lost the membership of Bulgaria?" and "What are the benefits and 
negatives for our country from this membership?" 
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Членството  на Република България в НАТО (NATO – North Atlantic Treaty 
Organization – англ. ез., Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN – фр. ез.)  
безспорно се смята за едно от най-значимите събития от най-новата ни история. Ши-
роко прокламирано като важно за бъдещето на нашата страна, фактическото членство, 
обаче логично повдигна въпроса „Какво спечели и какво загуби България от това 
членство?”. Отговорът на този въпрос е многозначен и трябва да се погледне от раз-
лични  аспекти след вече десет годишното ни членство. 

Но първо малко история. След разпада на СИВ и  Варшавският  договор, както 
и след изтичането на системата от договори за сътрудничество и взаимопомощ в об-
ластта на сигурността и отбраната между бившите социалистически страни възникна 
проблема как България ще гарантира националният си суверенитет и ще се защити от 
евентуална военна интервенция. НАТО беше една възможна алтернатива за решение 
на този проблем. За първи път на тази тема се заговори на 23.06.1990 г., когато 
Соломон Паси внася в Народното Събрание предложение за присъединяването на 
Република България към Северноатлантическият договор. Близо  месец след това на 
13.07.1990 г. с Декларация на Министерството на външните работи Република 
България приема поканата за установяване на редовни дипломатически връзки с 
НАТО, отправена с Лондонската декларация на държавните и правителствените ръко-
водители на Алианса от 06.07.1990 г. През август 1990 г. посланикът на Република 
България в Кралство Белгия  г-жа Леа Коен получава правомощия да поддържа 
дипломатическите връзки с НАТО. На 15 ноември 1990 г. се състои и първото посе-
щение на български външен министър –  Любен Гоцев в Главната квартира на НАТО. 
На 04.04.1991 г. в България се основава Атлантическият клуб. Това е първата непра-
вителствена атлантическа асоциация в страна, която не членува в НАТО. От октомври 
1992 г. Атлантическият клуб е асоцииран с Асоциацията на Атлантическия договор, 
първоначално със статут наблюдател, а след това и като пълноправен член. На 
30.04.1991 г. става второто посещение на български министър-председател  (Димитър 
Попов) в Главната квартира на НАТО. През същата година се състои  и първото  посе-
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щение в България на Главен секретар на НАТО – Манфред  Вьорнер. През месец 
ноември на същата година е и  посещението  на първият  демократично  избран прези-
дент на Република България д-р Желю Желев за участие в среща със Северноатланти-
ческият  съвет. Няколко години по-късно на 14.02.1994 г. се подписва Рамковият до-
кумент с, който България се присъединява към инициативата на НАТ „Партньорство 
за мир”. Преговорите и стъпките за пълноправно членство на страната в политически-
те и военните структури на Алианса вървят трудно най вече поради липсата на на-
ционален консенсус по този въпрос, както на политическо ниво така и в обществото. 
Честата смяна на правителствата, които са с различна политическа ориентация дава и 
различни приоритети във външно-политическият курс на страната. Едва през 1997 г. 
се осъществява съществен напредък в този  процес, новоизбраният президент Петър 
Стоянов при  посещение в Главната квартира на НАТО в Брюксел заявява твърда по-
зиция за присъединяването на България към Алианса. Малко по-късно – правителст-
вото приема – Национална програма за подготовка и присъединяване на 
България към Северноатлантическият съюз. На 08.05.1997 г. Народното Събрание 
приема Декларация за национално съгласие, която определя присъединяването на 
България към НАТО като основен приоритет за страната. През 2000 г. България се 
включва в създаването на Вилнюската група като част от процеса  на политическа 
солидарност и сътрудничество на страните кандидатки за членство в НАТО. На засе-
дание на Северноатлантическият съвет в Прага на 21.11.2002г. е взето решението 
седемте страни кандидатки да бъдат поканени да започнат преговори за членство. На 
26.03.2003 г. на извънредно заседание на Северноатлантическият съвет в Брюксел 
постоянните представители на деветнадесетте страни-членки на НАТО подписват 
протоколите към Северноатлантическият договор за присъединяването на България, 
Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия, Словения в присъствието на тогаваш-
ният  външен министър на България г-н Соломон Паси. Това е и най-голямото разши-
рение на Алианса на изток. На 18.03.2004 г. Народното Събрание ратифицира Север-
ноатлантическият договор. На 29-ти март същата година документите за присъединя-
ване на седемте страни са депозирани във Вашингтон. Тази дата се счита за датата на 
приемане на Република България в НАТО. 

Разбира се по времето на водене на преговорите за членство Република 
България поема ангажимент за участие в няколко мисии и операции на НАТО свърза-
ни с миро опазване и мироoналагане. Нашата страна от 1997 г. до наши дни подържа 
контингент в Босна и Херцеговина, който охранява щаба СФОР в Сараево. През 1998 г. 
по повод на кризата в Косово Народното събрание приема декларация с, която одоб-
рява политиката на правителството в подкрепа на действията на НАТО за решаване на 
кризата. На 28.04.1999 г. Република България сключва споразумение с НАТО за тран-
зитно преминаване на територията на страната на въздухоплавателни средства на 
Алианса за нанасяне удари по Сърбия въпреки негативните мнения в обществото по 
този  въпрос. По-късно през 2000 г. година изпращаме и  контингент  в Косово. След 
атентатите от 11.09.2001 г. и след като Сащ и оглавената от тях антитерористична 
коалиция започват „глобална война с тероризма” България предоставя летище 
Сарафово като временна база за самолети, който да презареждат във въздуха самоле-
тите атакуващи позициите на талибаните в Афганистан. А от 2002 г, до 2014 г. под-
държаме две роти в състава на ISAF в Кабул и  Кандахар. В Ирак участвахме също  с 
контингент от 2003 г. до 2008 г. Тези  мисии според мен са може би първите негативи 
за страната ни още от преди тя да стане член на НАТО, а и след това. Тези мисии 
костваха изключително много на нашата страна, а от друга страна ползите от участие-
то ни са меко казано незначителни да не използвам по-силна дума. На първо място 
издръжката на мисиите в периода, когато подържахме и четирите контингента едно-
временно излизаше около половината от бюджета на МО. Отделянето на толкова го-
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лям финансов ресурс безспорно забави реализирането на някои важни проекти и прог-
рами за развитието на въоръжените сили. На второ място тези  мисии  костваха на на-
шата страна и няколко жертви от личният състав. Освен  това поддържането на ми-
сиите зад граница костваше и сериозно натоварване на армията ни от гледна точка на 
липсата на материална, ресурсна и техническа обезпеченост. Това проличаваше в 
липсата на  съвременни транспортни самолети, които да извършват регулярни полети 
за поддръжка контингентите. Липсваха също и съвременни  средства за комуникация, 
модерни колесни и верижни транспортьори за защита на личният състав. С годините 
някои от тези проблеми бяха отстранени, но както казах с цената на няколко човешки 
живота. От друга страна „войната с тероризма” съвсем не е завършила нито е спечеле-
на. Също така светът не е станал кой  знае колко по-безопасен, а може би и обратното. 
Не може да се пропусне и едно от използваните оправдания за изпращането на кон-
тингент в Ирак, че нашето участие в Ирак ще спомогне за връщане на иракският  
дълг. В последствие под натиска на САЩ България и няколко други държави  бяха 
„помолени” да опростят този дълг в името  на следвоенното възстановяване на Ирак. 
От друга страна подкрепата, която Република България оказа на САЩ, както и  учас-
тието на нейни  войски в Афганистан  и  Ирак, може да се каже, че я превърна от уважа-
вана в арабският свят страна и добър търговски партньор в окупатор и съюзник на 
„омразните американци”. Това разбира се няма как да не се отрази негативно за нашата 
страна, както и да я постави в „списъкът с потенциални цели на ислямските терористи. 

Както казах вече Република България участваше в мисии на НАТО още преди 
фактическото и членство за да се докаже като надежден партьор. Освен това нашата 
страна трябваше да изпълни и редица критерии и модернизации на военната техника 
преди да бъде приета за пълноправен член на Алианса. Повечето от тези критерии и 
модернизации може да се каже, че се препокриваха с плановете за модернизация на 
нашата армия, като нови средства за комуникация, цифровизация на системите за 
управление и комуникация, модернизация на наличната техника, преминаване от на-
борна към кадрова военна служба. Някои от тези критерии, обаче са свързани  само и  
единствено с постигането на оперативна съвместимост между нашите въоръжени 
сили и с тези на останалите държави от НАТО. Това изискване налага замяна на голя-
ма част от годното за използване оборудване и  въоръжение на нашата армия със за-
падно такова1. Процесът за постигане на оперативната съвместимост коства на стра-
ната ни много финансов ресурс, но все още не е завършен2. И към настоящият  мо-
мент вече десет години след членството ни нашите въоръжени сили не са постигнали 
необходимото ниво на съвместимост. Това създава сериозни затруднения при провеж-
дането на съвместни операции, учения и мисии. Този факт би предизвикал по мое 
мнение една доста интересна дискусия с нашите политици и управляващи, които 
постоянно твърдят колко надежден партньор е България. Освен това България може 
да се каже, че беше заставена от САЩ да направи огромни съкращения във въоръже-
ните си сили. Безспорно след края на „Студената война” България се оказа с една 
изключително голяма армия3. Логичен бе въпросът какво да се прави с толкова голяма 
армия. На първо място издръжката на тази армия и то наборна, вече не беше по сили-
те на държавата. Също така голяма част от техниката вече беше морално и технически 
остаряла и не отговаряше на изискванията на 21-ви век. Логичното решение беше да 
                                                            

1 Предимно американско 
2 Все още нашите бойни самолети не се разпознават като „приятелски” от нашите съюзници, 
както и обратното поради, което нашите ВВС не могат да участват в мисии извън граница. 
Същото се отнася и за радарите ни. 
3 Както и всички страни членки  на Варшавският договор 
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се съкрати ненужната техника, както и личния състав с цел реализиране на икономии. 
Но в процеса на тази  трансформация на българската армия имаше и няколко намеси 
от външна страна при съкращаването на някои видове оръжия. Такава една намеса 
имаше при вземането на решението за унищожаването на „най-страшното” ни оръ-
жие, оперативно-тактическите ракети СС-23 „Скъд”. Като САЩ заяви, че унищожава-
нето им е задължително условие за да бъде приета България в НАТО. В българското 
общество се зароди дебат на тази тема. В крайна сметка тези  ракети бяха унищожени, 
отново без да се вземат предвид обществените нагласи и мнения, както и тези на спе-
циалистите в тази област. Което на практика почти заличи ракетните войски на 
България, въпреки, че именно този род войски подържаше паритет във въоръжението 
на балканите. Политици и военни  заговориха, че България ще получи компенсация за 
сметка на унищожените ракети. Говореше се за парично обезщетение или за достав-
ката на техника с аналогични бойни способности, която да замени тези системи. До 
ден днешен нашата страна не е получила и един лев обезщетение. Подобни алогични 
съкращения имаше и във ВВС, като натискът за замяна на руските самолети с такива 
западно производство продължава и до днес. Като САЩ непрекъснато се опитва да 
„пробута” на България самолети Ф-16 втора употреба, като у нас се лансира идеята, че 
поради недоброто финансово състояние на страната ни една такава сделка би била 
правилна. Друг е въпроса до  колко  една такава сделка е рентабилна при  условие, че 
има поне още две три  възможни  алтернативи4 и дали в този случай не е валидна ста-
рата английска поговорка „Че не сме толкова богати да купуване евтиното”. Едно та-
кова „извиване на ръцете” на суверенна държава и поставяне на условия граничещи с 
ултиматуми според мен  е нарушаване на нейния суверенитет. 

Когато говорим за ползите и негативите от членството на България в НАТО 
няма как да не се обърне внимание на това на, което нашите политици и обществени-
ци се уповаваха, когато лансираха идеята за членството на Р България в НАТО. А 
именно  чл.5 от Устава на НАТО. Въпросният чл. 5 гласи:  

 Страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от 
тях в Европа или Северна Америка ще се разглежда като нападение срещу  
всички  тях  и всяка страна се съгласява, че при такова нападение, в силата на 
правото за индивидуална или колективна самозащита, признато от чл. 51 от 
Устава на ООН, ще окаже помощ на нападнатата страна или страни, пред-
приемайки незабавни действия, каквито смята за необходими, индивидуално 
или съвместно с други страни, включително използването на въоръжени си-
ли,  за възстановяване и поддържане на северноатлантическата област. 

На първо четене за обикновеният човек текста на този член звучи най-малкото 
внушително. При един по-внимателен и задълбочен прочит, обаче може да се стигне 
до извода, че формулировката на чл. 5 предполага едно доста широко тълкуване от 
стана на държавите членки. Ако, се анализа текста става ясно, че използването на во-
енни сили като ответна реакция на евентуално нападение над една страна или група 
страни не е зададено императивно. Т.е. това не единствената и задължителна реакция. 
Не е и установен екзистенц минимума от действията, които трябва да предприемат 
страните членки. Разбира се трябва да се отбележи и факта, че когато е приеман Уста-
ва през 1949 г. геополитическата ситуация е била съвсем  различна. В света има  дву-
                                                            

4  Една такава алтернатива е модернизацията на един от двата налични модели изтребители 
Миг-21 и Миг-29 по подобие на това, което направиха Словакия, Полша и Румъния. Друг въз-
можен вариант е примера на Чехия и Унгария, които ползват самолети SAAB  JAS – 39 Gripen  
на оперативен  лизинг. 
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полюсен модел, две супер сили – САЩ и СССР, а по-късно и два военно-политически 
блока НАТО и Варшавският договор. Споменът от ВСВ е още съвсем пресен, а 
„Студената война” е в разгара си. Врагът е бил един и евентуално нападение се е 
очаквало  само от него. Погледнато от тази гледна точка една такава формулировка на 
чл. 5 е била не само логична, но и задължителна. В тази ситуация определено не може 
да имам никакви съмнения, каква би била реакцията на останалите страни при евен-
туална атака, а именно използване на въоръжени сили. Днес, обаче ситуацията е доста 
по-различна. Въпреки, че СССР и Варшавският договор вече не съществуват, Русия 
официално не е враг, а повечето от бившите социалистически страни вече са членки 
на НАТО и рискът от глобален конфликт е минимален, това не означава, че няма нови  
предизвикателства. Опитът показва, че в края на 20-ти и началото на 21-ви век кон-
фликтите са на първо място регионални и локални, а причините за тях са предимно 
етно-религиозни. Това са едни доста трудни  за регулиране конфликти. Т.е.според мен 
бихме били изправени пред  доста различни реакции от страна на съюзниците. Някои 
биха изпратели протестни или дипломатически ноти, осъдителни деклариции, други 
може да изпратят хуманитарна или медицинска помощ. За мен би представлявало го-
лям интерес да наблюдавам реакцията на няколко държави: Литва, Латвия, Естония, 
Люксембург, Исландия. Те са най-малките държави и имат малочислени армии5, а 
въздушното им пространство се охранява от другите съюзници на ротационен прин-
цип. Относно Люксембург поради географското си разположение тя трудно би била 
обект на агресия, но за прибалтийските републики положението е доста интересно. Те 
имат обща граница с Русия между тях е разположен руският анклав Калининград. 
Приемането им в НАТО беше прието доста остро от страна на Русия. А през 2005 г. се 
случи и първият инцидент, когато руски изтребител се разби на територията на Литва. 
Този инцидент породи скандал между НАТО и Русия, но по-интересно беше, че сис-
темата за ПВО на НАТО не реагира изобщо на нарушителят. С оглед на развитието на 
събитията в този  регион през последните години смятам, че положението на тези три 
държави ще става все по-сложно. Естествено смятам, че ако една държава членка бъде 
обект на  военна агресия то една страна ще окаже военнa подкрепа. Смятам, че тази 
страна ще е САЩ. В защита на моето твърдение смятам  да приложа факта, че в 65 
годишната история на НАТО чл. 5 е задействан само веднъж и то от САЩ, като 
реакцията беше военна интервенция в Афганистан. Смятам също и че, САЩ не биха 
допуснали някоя от п-малките страни-членки на НАТО (като нас) да стане обект на 
военна агресия, както и да претърпи поражение. Това би било сериозен удар по авто-
ритета на НАТО, а и по този на САЩ. От тази гледна точка можем да кажем, че да 
България е защитена като част от колективната система за отбрана на НАТО. Друг е 
въпроса, че в началото на 21-ви век заплахите за сигурността на държавите от евроат-
лантическото пространство са от съвсем друг характер.  

НАТО не дава отговор и на един друг много важен въпрос, а именно как 
Алианса урежда конфликти между самите страни-членки? Историческият опит показва, 
че Алианса няма изграден механизъм за предотвратяване и решаване на такива кон-
фликти. Пример за това е спорът между Гърция и Турция за остров Кипър, както и за още 
няколко острова в Средиземно море. Този факт беше спестен на българското общество 
въпреки, че не е никак маловажен. Особено що се касае до балканските страни членки на 
НАТО. Почти всяка една страна от Балканският полуостров може да има териториални 
претенции към своите съседи, базирани на етнически и религиозни основи. Това се до-
казва вече над двадесет години с няколкото войни, които прекроиха картата на балканите. 

                                                            

5 А Исландия дори  няма армия 
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Безспорно, обаче може да се изтъкне един  много голям  плюс от членството ни 
в НАТО и той  е, че като член на този съюз Република България почти не делегира 
права на структурите на Алианса за разлика от ЕС, където делегирането на правомо-
щия на институциите на съюза са в изключително голям обем. Разбира се казаното се 
отнася за нормалното функциониране на НАТО и неговите органи и структури. Това 
не се отнася за казаното от мен малко по-горе, което се касае двустранните отношения 
между САЩ и новите страни членки на Алианса. Друга полза от членството на наша-
та страна в НАТО е, че през годините на прехода държавите членки на ЕС гледаха на 
членството в НАТО, като на една стъпка в правилна посока за страните кандидатки за 
членство в ЕС. Като на една предшестваща членството в ЕС стъпка показваща, че 
новите демокрации са станали по-сигурни и по-надеждни. Това е един неоспорим 
факт, който се потвърждава с това, че всички нови страни членки на ЕС преди това 
станаха членки на НАТО. В този ред на мисли не може да не се обърне внимание 
конфликта в отношенията между европейските страни членки на НАТО, които са и 
членки на ЕС и САЩ. Този конфликт безспорно е породен от няколко причини. 
Агресивната политиката, която провежда САЩ. Стремежа им да решават всяка криза 
непременно със сила. Нежеланието им да се съобразяват с ООН, както и да действат 
без мандат на Съвета за Сигурност на ООН, както и все още да се проявява като 
едноличен  лидер на Алианса без да се съобразяват със съюзниците си. През 2001 г., 
когато САЩ се позова на чл. 5 от Устава на НАТО всички европейски държави в знак 
на солидарност и съпричастност я подкрепиха в инвазията в Афганистан. Не така 
стояха нещата, обаче две години по-късно през 2003 г., когато Сащ нападна Ирак без 
мандат от Съвета за сигурност и при наложено вето от страна на почти всички членки 
на Съвета6. По-късно всички нови демокрации подкрепиха Сащ, като изпратиха и 
контингенти в Ирак. Като други примери бих посочил използването на бази  и летища 
за трансфери на затворници за разпитване обвинени за терористи на територията на 
няколко европейски държави. Също така скандалът от края на миналата година с 
подслушването на държавните ръководители на няколко западноевропейски държави, 
както и неприятното изказването на Помощник-държавният секретар на САЩ за 
Европа и Евразия Виктория Нюланд по адрес на ЕС в телефонен разговор с посланика 
на САЩ  в Украйна. По мое мнение нашата страна само трупа негативи от тези свои 
действия в подкрепа на американската политика и действия. Нашата страна трябва да 
избере своя стратегически партньор за напред, като  трябва да се отчетат много  добре 
ползите и негативите. Все пак не ЕС, а Сащ все още налага визови ограничения за 
пътуване на български граждани и не само на тях. Не САЩ дава милиарди евро за 
развитието  на нашата страна, а ЕС и не на последно място не САЩ защитава в по-
малка или в по-голяма степен  интересите на страните членки. От друга страна САЩ 
не одобрява процесите на трансформация, които протичат в ЕС. Стремежа на ЕС да 
хармонизира в максимална степен позициите на страните членки и да изгради обща 
позиция по  въпросите на външната политика и сигурността не се харесва особено 
много на САЩ. Това е така поради съществените разминавания във вижданията по  
решаване на проблемите свързани със сигурността. Нов проблем в отношенията меж-
ду ЕС и САЩ е и изграждането на общо европейски сили за бързо реагиране, както и 
изграждането в бъдеще на европейски въоръжени сили. Това според мен е един сигу-
рен знак, че в бъдеще европейските страни членки на НАТО ще преразгледат своето 
членство. Това разбира се повдига въпросът какво е бъдещето на НАТО? Този  въпрос 
съществува още от края на „Студената война”. След разпада на СССР и Варшавският 
                                                            

6  По това време България беше член  на Съвета за Сигурност  и гласува с „ да” за инвазията 
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договор формално отпадна и причината за съществуването на НАТО. Този дебат вър-
ви с пълна сила вече повече от двадесет години. Въпреки обявената от Сащ нова све-
товна заплаха, а именно тероризмът след вече близо тринадесет годишна война с него 
стана ясно, че НАТО като военно-политически съюз в този си формат е неефикасен и 
неефективен  в борбата с тероризма. Създаден в друго време и при други условия, за 
широко мащабни военни операции срещу ясен противник. В сегашната обстановка 
при условията на скритост и партизански действие формированията на НАТО не ус-
пяват да се справят. Ясно е, че Алианса трябва да се трансформира, но в каква посока? 
И ние като страна членка трябва да направим правилният избор, който да отговаря в 
най-голяма степен на националните ни интереси. 

Друг един проблем, който  възникна след членството ни в НАТО е искането от 
страна на някои западни съюзници (САЩ) за изграждането на военни бази или на 
такива за съвместно ползване на територията на страната ни. Това разбира се е свър-
зано с преориентирането на целите и интересите на САЩ още по-наизток. Решението 
за даване на такива бази има две страни. На 26.06.2006 г. споразумението със Сащ е 
ратифицирано от Народното Събрание, отново въпреки негативните настроения сред 
обществото. Като първите американски военнослужещи пристигат през 2007 г.. Нега-
тивно е отношението на нашето общество по този  въпрос и то с право. В нашата стра-
на не е имало чужди войски дори по времето на „Студената война”, а кое налага това 
сега? А и друг е и въпроса защо  ние даваме разрешение за американски  бази, когато 
нашите съюзници от западна Европа от години  повдигат въпроса за изтеглянето на 
американските войници  от тяхната територия.  

 Да безспорно изграждането на такива бази е свързано със строително-ремонт-
ни работи, което може да ангажира български фирми в извършването на тези дейнос-
ти. Това беше изтъкнато и от нашите управници, също така те заявиха, че освен  с из-
граждането САЩ ще инвестира и в прилежащата инфраструктура като ж.п. линии, 
пътища, ще се създадат и работни места за наши граждани в самите бази. Изследвай-
ки, обаче практиката на САЩ в изграждането на такива съоръжения и по – точно как 
те извършват почти всичко сами твърде вероятно е участието на български  фирми да 
бъде съвсем малък процент, също така и американски военни заявиха, че базите, кои-
то ще се изграждат в източна Европа няма да са толкова големи колкото в западна 
Европа, което може да означава само едно, че няма да има и нужда от голям брой до-
пълнителен обслужващ персонал. Заявено беше и, че с откриването на базите ще се 
създадат предпоставки и за развитието на местната икономика в районите около ба-
зите. Това също не се реализира и вече са налице първите фалити на местни търговци 
изтеглили банкови заеми за да развият или построят ресторанти и магазини в райо-
ните около базите, поради факта, че наред с всичко друго американците си носят и 
храната Да разбира се не може да се отрече, че там където базите ще се ползват  съв-
местно извършените инвестиции ще бъдат от полза за нашата страна поради липсата 
на финансови ресурси за да я изградим самостоятелно. Също така за да функционират 
нормално тези  бази  освен  ресурсно и техническо обезпечаване трябва да се осигури 
и тяхната сигурност от почти всички видове заплахи. Изграждането на системи, които 
да осигурят тази сигурност индиректно ще засегне и околните на базите населени 
места. Т.е. може да се каже, че те ще се ползват  един  вид от тази сигурност. Голям 
негатив за нашата страна от създаването на тези бази би  бил  факта, че разполагането 
на американски  войски на наша територия прави тези бази потенциална мишена за 
терористични атаки. Примери в защита на това твърдение има доста в близкото и не 
толкова близкото минало. Друга опасност от функционирането на тези бази е риска от 
екологична проблеми. Негативен факт е и възможността тези бази да бъдат използва-
ни за евентуална атака срещу Иран. Ако  това се случи България отново ще затвърди 
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негативното мнение за нея сред страните от арабският всят. И безспорно ще повиши 
риска от терористични атаки на наша територия, а както вече за жалост стана ясно 
нашите служби почти не са в състояние да предотвратят терористичен  атентат. 

Във връзка с чуждите бази на наша територия много важен е и въпроса за про-
словутият американски ракетен щит. Това по мое му е една доста деликатна тема. За 
разполагане на компоненти от този ракетен щит на своя територия заявиха съгласие 
отново няколко от новите демокрации включително и България7. Като нашите поли-
тици  заявиха, че България трябва да иска да бъде част от този  щит  и  на нейна тери-
тория да бъдат разположени компоненти от него. На този етап, обаче не е взето реше-
ние за разполагане на територията на нашата страна. Чехия, обаче се отказа под силен 
обществен натиск, което според мен  трябва да направи и България. Полша и  Румъ-
ния, обаче не са се отказали,  като базата на румънска територия ще е на 50 км. От 
границата с България в базата Девеселу. Големият въпрос е срещу кого всъщност е 
насочен  този  щит? САЩ заявяват, че той  ще брани Европа от Иран8. Да, обаче фак-
тите говорят  друго. Първо  Иран не еднократно заяви, че няма никакво намерение да 
напада, който и да било. Осен това тя се съгласи и да ограничи ядрената си програма. 
Освен това тази програма е под международно наблюдение, и според независими на-
блюдатели Иран разполага с по-малко от 5% от необходимото им количество за на-
правата на ядрено оръжие. А и, ако се погледне на разположението на компонентите 
на този ракетен щит по територията на Европа може да не се направи извода, че той е 
насочен не толкова към Иран колкото към Русия. На това мнение е и самата Русия 
която реагира остро на тези действия. Първо руското правителство заяви, че Русия 
може да излезе от договора за ограничаване на стратегическите ядрени арсенали. Ос-
вен това тя предприе и  съответни  контра мерки, като приемането на въоръжение на 
нови междуконтинентални балистични ракети, както  и други  видове въоръжение. Не 
може да се пропусне и факта, че тези бази най-вероятно ще бъдат поставени в страте-
гическите военни  планове като потенциални цели при евентуален  военен  конфликт. 

В заключение мога да кажа, че вече след почти десет годишно членство в 
НАТО за Р България имаше повече негативи от колкото ползи. Смело мога да заявя, 
че нашата страна не е станала по-сигурна отколкото, която и да е друга страна. Нега-
тивите за България се изразяват с много фактори, като участие в мисии, които смятам, 
че не засягат пряко националните ни интерес. Сериозни  финансови разходи за да се 
покрият натовските изисквания, както и загуба в жива сила. Може да се каже и, че 
индиректно имаме и частична загуба на национален суверенитет под формата на 
„извиване на ръце” за взимане на решения в някои области, както и с разполагането 
на чужди войски на наша територия. Безспорно освен негативи за нашата страна има 
и ползи от това членство. Да като част от колективната отбрана на НАТО нашата 
страна по-трудно би била обект на военна агресия от друга страна макар, че от изло-
жението по горе се видя, че не е съвсем така. НАТО изигра своята роля като стъпка по 
пътя на България към ЕС. Смятам, обаче, че НАТО трябва да се трансформира, защо-
то на първо място не отговаря не предизвикателствата пред него от началото на 21-ви 
век. Също така е видно, че има съществени различия между позициите по някои 
проблеми между САЩ и Европейските му партньори, което смятам, че може да 
доведе до разпад на този съюз в един бъдещ  период. Като смятам също, че основите 
на този процес са поставени със стремежа на ЕС да създаде свои въоръжение сили. И 
България като член на ЕС смятам, че трябва да избере пътя на обединена Европа. 
                                                            

7 Другите държави  от източна Европа са Полша, Чехия и  Румъния. 
8 Друга държава с ракети  в този  район няма. 
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С уредбата на давността, било тя придобивна или погасителна, правото държи 
сметка за „затъмняващата сила на времето”[1]. При придобивната, след изтичането 
на определен период от време фактическото състояние се превръща в право. Дефи-
ницията, която правната доктрина дава за придобивната давност е, че тя е първичен 
способ за придобиване на всички вещни права, чрез фактическото упражняване на 
съответното право за определен период от време, без отрицателните сервитути [2]. 

В най-старото римско право изискванията за придобиване по давност били 
сравнително правно най-леки. Изисквало се само едногодишно владение, ако се касае 
за движима вещ, и двегодишно владение, ако се касае за недвижимост[3]. Опростените 
отношения през този исторически период не налагали спазването на специални изиск-
вания по отношение на владението, неговите качества и начина на неговото придоби-
ване.  

От своя страна, Юстиниан унифицирал института на давността, като увеличил 
давностния срок за движимите вещи на 3 години, а давностния срок за всички недви-
жимости на 10, респективно на 20 години при недобросъвестно владение. Давността 
на движимостите той нарекъл „узукапия” (usucapio), а на недвижимите имоти – praescriptio 
longi temporis [4]. 

                                                            

[1] Таков, Кр., Неизяснени или неразглеждани въпроси във връзка с давността, в Актуални проблеми 
на трудовото и осигурителното право, т. V-2010 г, Университетско издателство, стр. 3 
[2] Марков, М., Петров, Вл., Вещно право, С., 2013г., стр 110. Сервитутът дава право да се 
упражнява фактическа власт върху чужда вещ. Тя може да се изрази в положителни активни 
действия върху служещият имот – това са т.нар. положителни сервитути. При отрицател-
ните такива, техният носител получава възможността да иска от собственика на служещи-
ят имот да не извършва никакви действия. Отрицателните сервитути не са уредени по 
българското право. 
[3] Андреев, М., Римско частно право, С., 2001 г., стр. 248 
[4] Пак там. 
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В българското право, институт на придобивната давност намира нормативната 
си уредба в глава VІІІ на Закона за собствеността (ЗС), озаглавена „придобиване и 
изгубване на вещни права”. Нормата на чл. 79 ЗС регламентира фактическия състав на 
придобивната давност при недобросъвестно и добросъвестно владение, включващ 
като елементи изтичането на определен в закона период от време и владение по сми-
съла на чл. 68, ал. 1 ЗС в хипотезата на чл. 79, ал. 1 ЗС и допълнително добросъвест-
ност и юридическо основание в хипотезата на чл. 79, ал. 2 ЗС. Правната последица – 
придобиване на вещното право е нормативно свързана само с тези юридически факти, 
но това не означава, че придобиване на правото на собственост или на друго вещно 
право настъпва автоматично с изтичане на установения в закона срок. Логична после-
дица от това е заключението, че позоваването не е елемент от фактическия състав на 
придобивното основание по чл. 79 ЗС, а процесуално средство за защита на материал-
ноправните последици на давността, зачитани към момента на изтичане на законовия 
срок [5]. 

Без по-нататъшно разглеждане същността на придобивната давност като инсти-
тут на правната система, вниманието ни ще бъда съсредоточено върху практическото 
осъществяване на правните последици, които институтът поражда. След излагането 
на същността на придобивната давност, става ясно, че ако е изтекъл законоустанове-
ният срок, т.е. осъществили са се всички елементи от фактически състав, и  пристъ-
пим към  позоваване на давността с цел да удостоверим придобитите вещни права, не 
би трябвало да срещнем особени проблеми. Един от начините да се сдобием с офици-
ален документ, легитимиращ ни като носители на придобитото по давност вещно пра-
во е регламентиран в чл. 587 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Ал. 2 на 
същия член гласи, че ако собственикът не разполага писмени доказателства, с които 
да докаже своето право или ако те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятел-
ствена проверка за придобиване на собствеността по давност чрез разпит на трима 
свидетели, посочени от кмета на общината, района или кметството или от определено 
от него длъжностно лице, в чийто район се намира недвижимият имот. Свидетелите 
се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на 
имота. 

Съществуват няколко правни действия обаче, чието последователно осъщест-
вяване се явява необходима предпоставка за явяването пред нотариуса за извършване-
то на обстоятелствена проверка. На първо място, задължително трябва да се снабдим 
със скица на имота, която по същността си представлява копие от кадастралната кар-
та. За самостоятелен обект в сграда ни е необходима и схема, с извлечение от када-
стралния регистър на недвижимите имоти  с означение за съответния имот, обект на 
обстоятелствената проверка. Правното основание за това е чл. 49б от ЗКИР, които 
постановява, че след одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри 
за съответната територия за издаване на актове, с които се признава или се прехвърля 
право на собственост, или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещ-
но право върху недвижим имот, се изискват скици – копия от кадастралната карта, из-
дадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). 

Следващ етап е изготвянето на молба – декларация в два екземпляра, която е 
стандартен тип. Тя може да бъде взета от всеки нотариус, при който сме решили да се 
снабдим с акт за собственост или от съответния клон на АГКК. В посочената молба- 
декларация, се описва имота, посочват се трима свидетели, които да обективират и 
потвърдят пред нотариуса нашето непрекъснато владение. Молбата декларация се 
                                                            

[5] В същият смисъл и ТР №4/2012 на ОСГК на ВКС. 
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внася първо в АГКК, при което се попълва от съответния държавен служител и се 
подписва. Неразделна част от молбата – декларация е удостоверение, издадено от об-
щинските власти и областна администрация, че имотът не е общинска, респективно 
държавна собственост. С готовата молба-декларация, копие от скицата се подава за 
данъчна оценка на имота. След оформянето на всички посочени документи, е необхо-
димо да отидем при нотариус, който въз основа на представените от нас доказател-
ства, се произнася с мотивирано постановление. Ако с него правото на собственост се 
признава, нотариусът издава на молителя нотариален акт за собственост върху недви-
жимия имот. 

Така изложената правнорегламентирана процедура обаче, често е житейски не-
осъществима. Като доказателство за подобно твърдение са десетките съдебни реше-
ния на административни съдилища от различни съдебни райони, на които се налага да 
разрешават породилите се правни спорове между административните органи и граж-
даните. В разглежданите от тях случаи, администрацията често се явяват (не)преодо-
лима пречка пред снабдяването с необходимите документи, за да може гражданите да 
се позоват на придобивна давност през нотариус. 

В решение на Административен съд – Варна по Административно дело №2695 
е изложена следната фактическа обстановка. Делото е образувано по жалба срещу 
мълчалив отказ на кмета на общината по искане за издаване на скица на поземлен 
имот. Скицата била необходима на жалбоподателя за да  послужи пред нотариус за 
снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка. За издаването 
на скица, жалбоподателят твърдял, че притежава правен интерес във връзка с произ-
водство по чл. 587, ал. 2 от ГПК за издаване на нотариален акт с който да бъде приз-
нат за собственик на имота. Той твърдял, че издаването на скица представлява една 
обикновена административна услуга по предоставяне на информация за основните 
данни за имота, съгласно Наредбата по чл. 31 от ЗКИР. Тази информация е публична, 
поради което било неоснователно и незаконосъобразно не му бъде предоставена. 
Поради това кметът на общината дължал издаване на исканата скица, защото тя не 
удостоверявала право на собственост, а с неиздаването й се препятствало правото на 
жалбоподателя да участва в посоченото охранителното производство. 

Кметът на общината, като ответник по цитираното дело, мотивирал отказът си 
с фактът, че жалбоподателя не притежава документ за собственост или други доку-
менти, които да го определят като правоимащ. Той твърдял, че след като скицата 
трябвало да съдържа информация за собствениците и актовете за техните права, ак-
тивно легитимирано лице да получи скица, било само собственика или носителя на 
вещно право върху имота.  

Така изложените твърдения на страната-ответник не биха пораждали особен 
интерес, ако бяха твърдени от обикновен гражданскоправен субект, който с цел да за-
щити интересите си, тълкува превратно закона. Това е факт, които не заслужава адми-
рации, но не буди и учудване. Но случаят не е такъв. Кметът на общината е орган на 
изпълнителната власт. Той е легитимно избран от населението на съответната общи-
на. В чл. 44, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администра-
ция (ЗМСМА), е разпоредено, че кметът отговаря за опазването на обществения ред. 
Бидейки основен социален регулатор, основната функция на правото е да поддържа 
реда в обществото. Но е абсурден парадокс, че избраният от гражданите орган на из-
пълнителната власт, притежаващ компетентност (която се разбира като право задъл-
жения, получени от правния ред), не само не подпомага гражданите в упражняването 
на гарантираните им от закона права, а напротив. 

До подобна ситуация се достига и в разглежданата от Административен съд – 
Сливен по Административно дело № 216  хипотеза. Отново в жалбата си оспорващият 
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твърди, че е получил отказ да му бъде издадена скица, като мотивът на отказа е липса 
на документ за собственост. Освен това в интернет страницата на съответната община  
е посочено, че за заверка на молба – декларация за нотариус с правно основание чл. 
587, ал. 2 от ГПК, необходимите документи са заявление по образец, надлежно попъл-
нена молба – декларация, актуална скица на имота и удостоверение за идентичност на 
имота по стар и нов план. Следователно общинска администрация е поставила като 
условие подаването на молба-декларация за обстоятелствена проверка да се съпътства 
„с вече издадена скица”. С така въведения от административния орган задължителен 
ред, е създадена практически непреодолима пречка за гражданите – не собственици, 
да проведат нотариално производство по чл. 587 от ГПК, поради невъзможност да се 
снабдят с безспорно необходимите скица на имота и други документи, изискуеми от 
нотариуса.  

Цитираните съдебни спорове касаят урегулирани имоти, но нещата са дори по-
страшни, когато става въпрос за земеделски земи. С решение № 470/2013 г. Адми-
нистративен съд –  Пазарджик е отменил отказът на Общинска служба „Земеделие” за 
издаване на скица на поземлен имот, явяващ се земеделска земя. Мотивите на адми-
нистративният орган са, че за за издаването на скицата жалбоподателят е трябвало да 
представи документ за собственост и отказът е постановен, тъй като такива докумен-
ти не са представени. В случая за жалбоподателя отново е било обективно невъзмож-
но да приложи документ за собственост върху имота, тъй като  скицата му е необхо-
дима, за да се снабди с нотариален акт по обстоятелствена проверка по реда на чл.587, 
ал.2 от ГПК.  

До този момент бяха разгледани хипотези, при които проблемите идваха от 
снабдяването на гражданите със необходимата им скица на поземленият имот. Но 
проблемите може да породи и останалите необходими за обстоятелствената проверка 
документи. В решение № 72 на Административен съд- Шумен, се разглежда хипотеза 
при която е депозирана жалба против решението на Директора на Областна дирекция 
„Земеделие”, с което е отказано издаването на удостоверителен документ. Админист-
ративният орган е бил сезиран с искане за извършване на административна услуга, из-
разяваща се в заверяване на молба- декларация до нотариуса за осъществяване на 
обстоятелствена проверка за придобиване на собственост по давност и издаването на 
констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот. Органът е трябвало 
да удостовери дали въпросите имоти са държавна собственост, респективно дали за 
същите има или не съставен акт за държавна собственост. 

Ответника поддържа материалната законосъобразност на постановения отказ, 
предвид обстоятелството, че оспорващият не попадал в кръга на заинтересуваните 
лица по смисъла на  чл. 3, ал. 1 от Наредба №49/2004г. за поддържане на картата на 
възстановената собственост и няма правен интерес от издаването на искания удосто-
верителен документ, защото не е владял, ползвал и усвоил процесните имоти, съоб-
разно изискванията на чл. 79 от ЗС. Посочената разпоредба от Наредбата гласи „Об-
щинската служба по земеделие и гори (ОСЗГ) по писмено искане на собствениците, 
съда или на други оправомощени органи и заинтересувани лица издава и заверява 
скици на поземлените имоти и заверява проекти за разделяне и обединяване на позем-
лени имоти от картата на възстановената собственост.” 

Разгледаните съдебни спорове са особено показателни, като показват няколко 
факта, които е необходимо да се разгледат по отделно. 

На първо място, посочените в съдебни спорове административни органи де-
монстрират изключително непознаване на института на придобивната давността. 
Причината за некомпетентността, граничеща до известна степен с глупост, би могла 
да се търси в различни посоки, но тя е ирелевантна, поради господстващият в правото 
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принцип „Ignorantia juris non excusat”, т.е. „непознаването на закона не освобождава 
от отговорност”. Този принцип, играещ ролята на необорима презумпци я, съществу-
ваща от самото зараждане на идеята за право в древността. Неговото въвеждане е най-
вече с оглед на правната сигурност и възможността да се подсигури  правоприлагане-
то. В правото се предполага, че правните субекти знаят законите и поради това незна-
нието на закона не ги оправдава при извършване на неправомерни действия. Този 
принцип е намерил своето място и в норма от конституционен порядък, а именно чл. 5, 
ал. 5 от Конституцията на Република България.  

В конкретните случаи съвсем спокойно може да приравним превратното тълку-
ване на закона от страна на административните органи, на незнание. Правим това, за-
щото те демонстрират невежество относно фактът, че лицата, които желаят да се 
снабдят с документ, нужен им в производството по обстоятелствена проверка, очевид-
но нямат такъв. Гражданите желаят единствено определеният орган да извърши адми-
нистративните услуги, за които е и компетентен. Неговата единствена задача е да под-
помогне страните да се снабдят с необходимите им документи, като останалите зако-
нови предпоставки се преценяват от друг държавен орган – нотариус. Такъв е и сми-
съла на чл. 2, ал. 2 от Закона за администрацията, който гласи, че администрацията 
осъществява своята дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституция-
та и с другите нормативни актове. 

На следващо място, разгледаните съдебни решения демонстрират, че админист-
ративните органи не са запознати със същността на скицата като документ. Скицата 
(схемата) на недвижимия имот се издават на специална бланка, съдържаща логото на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от службата по геодезия, картогра-
фия и кадастър по местонахождение на имота. Скицата (схемата) съдържат данни от 
кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти. Но по същност-
та си, скицата не легитимира лицето, на което тя е издадена като собственик. Прав-
ният интерес в разгледаните съдебни спорове е придобиване на имот по давност, като 
необходимо условие е представянето на документ, какъвто се явява скицата, с който 
имотът да бъде ясно индивидуализиран, но той сам по себе си няма материалноправно 
действие. Доводите, посочени от административните органи, че лицата не предоста-
вили документ за собственост, съответно „нямат право” да искат издаването на скица 
на поземления имот, е крайно несъстоятелен. Законодателят абсолютно правилно е 
определил кръга на лицата, имащи право да получат скица, като във чл. 3, ал. 1 от 
Наредба №49/2004г. е използвал законодателна техника на неизчерпателно изброява-
не, посочвайки, че по искане „и на други заинтересувани лица”, административният 
орган е длъжен да извърши административната услуга. Законодателят е счел, че из-
черпателното изброяване на тези лица би било безпредметно, като презюмира, че при-
лагащите го органи в конкретна хипотеза ще успеят да установят правния интерес. Но 
явно не успяват.  

В последния разглеждан случай, административният орган дори си е позволил 
да изразява становище и съответно да обосновава отказът си на база заключение за 
липсата на материално право на жалбоподателите, като по този начин е иззел право-
мощия, попадащи в компетентността на нотариуса. Законодателят в разпоредбата на 
чл.587 от ГПК е регламентирал реда за установяване правото на собственост върху 
недвижим имот. В компетентност на нотариуса е признаването и установяването на 
правото на собственост. Административният орган и съответно административният 
съд нямат компетентност да се произнасят относно възможността на молителя да при-
добие правото на собственост по обстоятелствена проверка и такава проверка и нали-
чието на такова производство не е пречка за издаване на скица за имота и не е предви-
дено в закона основание за отказ за извършване на услугата. 
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С отказа по искането за издаване на скица, административният орган незаконо-
съобразно е упражнил правата си, с което е осуетил възможността на заявителя да 
предяви собственическите си права по реда на охранителното производство пред ком-
петентния затова орган – нотариуса. Следва да се подчертае, че дори и при конкурен-
ция на права, каквато в случая не се установява, административният орган е длъжен 
да издаде искания документ, а решаването на имуществените спорове са в правомо-
щията на гражданския съд. Освен това, когато определено лице иска издаване на ски-
ца за извършване на обстоятелствена проверка, то безспорно не разполага с нота-
риален акт или друг титул за собственост и не би могло да представи такъв. Нотариал-
ното производство по снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка за 
придобиване на собственост по давност не може да бъде предмет, както на производ-
ството пред административния орган, така и в производството пред административ-
ния съд. Скицата е безспорно необходима за провеждане на нотариалното производ-
ство, което предпоставя правния интерес на оспорващия да иска нейното издаване. 
Органът действа в тези случаи при обвързана компетентност, без да разполага с пра-
вомощие да откаже извършването на административната услуга. 
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THE NEW AMENDMENTS TO THE LAW FOR THE   

ASYLUM AND THE  REFUGEES AND THE HARMONIZATION  
OF BULGARIAN LEGISLATION WITH THE EUROPEAN UNION 

 

Резюме: Миграцията е може би най-яркият пример за периодично надигащ се процес 
в световен мащаб, които поражда със себе си и други такива. Бързаме да отбеле-
жим, че настоящият труд няма за цел да разгледа конкретен проблем само защото 
е актуален, а ще се опита да проследи развитието на европейското законодател-
ство, както и да установи връзката му с българското такова. Затова и настояща-
та работа си поставя за цел проследяване на нововъведенията и измененията в 
новият Закон за убежището и бежанците, мотивацията по приемането му, но също 
така и хармонизацията по изграждане на Общата европейска система за убежи-
щето. 
 
Abstract: Migration is ,perhaps ,the clearest example of the process periodically rising 
globally, which raises similar problems. We would like to note that the present paper aims 
not only to examine a particular issue because of its topical character, but it will also try to 
trace the development of European legislation and determine  relations with Bulgarian 
legislation as well 
 
Key words: Migration, refugee, European, egislation, European Union. 
 
 

Миграцията е може би най-яркият пример за периодично надигащ се процес в 
световен мащаб, които поражда със себе си и други такива. Бързаме да отбележим, че 
настоящият труд няма за цел да разгледа конкретен проблем само защото е актуален, 
а ще се опита да проследи развитието на европейското законодателство, както и да 
установи връзката му с българското такова. Смятаме, че е от изключително значение 
също и да се направи разграничението между миграционен и бежански процес и по-
точно, че едното в повечето случаи, но не винаги, е следствие на другото, т.е. мигра-
ционни процеси могат да бъдат задвижени от невоенни фактори като недостиг на хра-
на и вода вследствие изменение в климата или природно бедствие; нарушаването на 
културни, икономически или социални права; експлоатация с цел робски труд или 
сексуални услуги  и т.н. Смеем да наречем бежанските процеси или по-точно бежан-
ските вълни една от формите на миграцията, поради обективните причини, от които 
се активират, а  именно условията на война и въоръжени конфликти или риска от тях; 
войните за контрол на природни ресурси и политическото преследване. Един поглед 
към актовете на ЕС идва да ни покаже, че и самият той се стреми към подобно разгра-
ничение (пр. Глобалния подход към миграцията, приет от Европейския съвет, с който 
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се определя външното измерение на миграционната политика; съвместната деклара-
ция на министерската конференция „Изграждане на партньорства в областта на миг-
рацията“, проведена в Прага на 27 и 28 април 2009 г., и др. така и Женевската конвен-
ция от 28 юли 1951 г. и Протокола от 31 януари 1967 г. относно статута на бежанци-
те1). Миграционните потоци никога не са спирали и никога няма да престанат, просто 
ще се изменят по размер, сложност и траектория в зависимост от мястото на упражня-
ване и вида натиск. И ето тук се появява ЕС и неговата политика. В своята практика 
той посочва, че: „…се нуждае от значителна, но контролирана имиграция, с цел 
подкрепа на застаряващото население в него и разрешаването на други социални и 
икономически предизвикателства. ”2. Регулирането и борбата с нелегалната миграция 
е негов актуален и основен приоритет. 

Нелегалното влизане в държава се осъществява или чрез фалшиви документи, 
или по други престъпни пътища (напр. трафик или контрабанда на хора)3. В този кон-
текст ЕС е приел значителна нормативна уредба относно общите стандарти и проце-
дури за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, като определя 
общите стандарти за връщане за всички страни членки на Съюза4. Осъзнавайки, че 
трябва да се прави разлика между бежанец и незаконен имигрант, ЕС през последните 
години се опитва да създаде общ признат термин. От своя страна понятието „бежа-
нец” е регламентирано и се намира в Женевската конвенция за статута на бежанците 
от 1951г. и ЗУБ в частност. И докато понятието за бежанец е останало без промяна, то 
терминът „нелегална миграция” като явление може да се разглежда от различни стра-
ни: от гледна точка на приемащата държава това е незаконно влизане, пребиваване и 
трудова заетост на нейна територия, ако имигрантите нямат необходимите документи. 
От гледна точка на страните по произход нелегалността се разкрива, например, в слу-
чаите когато едно лице преминава държавната граница без валиден паспорт, документ 
за пътуване или не отговаря на административните изисквания за излизане от държа-
вата.5 Защитниците на човешките права застъпват позицията, че „незаконен имиг-
рант” е унизителен и дискриминационен израз, защото „нито едно човешко същество 
не е незаконно”. Би следвало да приемем, че терминът „незаконна миграция” обозна-
чава акта на влизане в страната в нарушение на националното право, международно-
правните норми и нормите на Правото на ЕС и се ограничава до незаконно премина-
ване на границата.6 Правото на ЕС е достигнало и до още едно важно разграничение. 
С Директива 2008/115ЕС относно общите стандарти и процедури, приложими в дър-
жавите членки за връщане на незаконно пребиваващите граждани на трети страни се 
въвежда още едно понятие „незаконен престой”, означаващо присъствие на терито-
рията на държава членка на гражданин на трета страна, който не отговаря или е прес-
танал да отговаря на условията за влизане, изложени в член 5 от Кодекса на шен-

                                                            

1 Доклад относно миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната 
политика на ЕС (2010/2269(INI)) 
2  Доклад относно миграционни потоци, свързани с нестабилността: обхват и роля на външната 
политика на ЕС (2010/2269(INI))., бук. В 
3 Нелегалната миграция на територията на Европейския съюз и нейното регулиране., 
BG/RF2011/GR3-(1-3), Договор ДЕС-17/20-02-2013 г. - МВР 
4 Директива 2008/115/ЕО относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-
членки на ЕС за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни, OB L 348, 
24.12.2008 г., стр. 98-107 
5 Научна конференция с международно участие – 2013г., БСУ., стр.173 
6  Пак там., стр. 172 
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генските граници, или на други условия за влизане, престой или пребиваване в тази 
държава членка.7 

Разбира се не можем да не отбележим и случващите се световни миграционни 
процеси, както и фактът, че приемането на дадени разпоредби не се случва безпри-
чинно, а напротив създават се, за да регулират дадени текущи събития. Към настоя-
щият момент това са събитията от Близкия изток. Започналата през 2011 г. граждан-
ска война в Сирия ескалира до въоръжени сблъсъци между протестиращите срещу ре-
жима на президента Башар Ал Асад и силите за сигурност. Разделянето на страната 
води до повишаване както на вътрешната миграция в Сирия (над 6 млн. души по дан-
ни на ООН), така и на бежанския поток извън Сирия (около 2, 5 млн. души до мо-
мента). През 2014 година, по оценки на ООН бежанската вълна ще се увеличи, като се 
очаква около 4 млн. нови емигранти да напуснат Сирия. Пряко засегнати от увеличен 
миграционен натиск са основно граничещите с конфликта държави, както и държави-
те членки на ЕС с външни граници за Съюза като България, Гърция, Италия, Малта, 
Кипър.8 Поради обясними географски причини България винаги е била, но и към 
днешна дата е подложена на непропорционален миграционен натиск, който е обясним 
поради обществено-политическите процеси настъпили в тази страна. По данни на 
Националния оперативен щаб 

9 към 16.10.2013г. на територията на Република България 
пребивават 6445 чужди граждани, преминали незаконно държавната граница, което е 
с 1445 чужди граждани повече от съществуващите разчетни възможности страната да 
приеме на своя територия не повече от 5000 чужденци. Така във вътрешен план тези 
цифри могат да доведат до, потенциалната опасност от развитие на хуманитарна, 
здравна и социална криза, както и криза в националната ни сигурност, която е свърза-
на с рискове от навлизане на лица, свързани с екстремистки организации и организи-
раната престъпност. Освен това държавата ни е страна и по множество международни 
договори, чийто основен предмет е гарантиране и защита на признатите права и сво-
боди, т.е. от хуманитарна гледна точка България е обвързана да ги зачита и изпълнява. 
Така предприемането на спешни мерки от всякакъв тип, включително на законодател-
но ниво, за защита на обществения ред, здравето на населението и националната си-
гурност трябва да става по начин  не нарушаващ разпоредбите на фундаменталните 
международни договори, като ЕКЗПЧОС и Хартата на основните права на ЕС, по 
които както вече стана ясно България е страна. Затова и приемането на един регла-
мент, дори на една директива трябва да става не просто машинално, а с оглед на цяло-
то ни законодателство. 

Към днешна дата не можем да отречем, че тези събития станаха причина за по-
вратна точка в отношенията между ЕС и Турция, които подписаха споразумение за 
реадмисия  (за връщане в Турция на нелегалните имигранти, преминали в европейски 
страни). Така Турция се задължава да приема обратно свои граждани, както и гражда-
ни на трети страни, които са преминали нелегално като имигранти в България или 
Гърция, а на сирийските бежанци, които Турция сега приема като гости, ще им даде 
статут на имигранти. Освен това беше подписано и споразумение за започване на 
диалог за визова либерализация на пътуванията на турските граждани в европейските 
държави. В тези споразумения са залегнали и доста тежки условия за Турция. Едно от 
тях е, че страната трябва да признае за легитимни и паспортите на гражданите на 

                                                            

7  Пак там., стр.174 
8 Доклад Относно миграционната обстановка и предприетите мерки от Националния операти-
вен щаб за овладяване на кризата с незаконните имигранти към 16.10.2013 г. 
9  Пак там. 
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Република Кипър. Въпреки законно установените процедури, които трябва да бъдат 
спазени, тези споразумения се явяват логическото продължение от пакета мерки, 
които трябва да бъдат предприети от всички страни, за да бъде разрешена настоящата 
ситуация не само в България, но и в цяла Източна Европа.  

Към настоящият момент промените в новият ЗУБ са базирани на транспонира-
нето на изискванията на Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 
13.12.2011 г. относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или 
лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, на 
единния стандарт на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субси-
дирана закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила. Като страна член 
на ЕС е ясно, че България трябва да уеднакви законодателството си с това на ЕС, но 
по-важното е да се изследват приетите от ЕП мерки и стандартите, а от там и зако-
нодателството на страните членки, които трябва да го транспонират в определения за 
това срок. Директива 2011/95/ЕС (занапред Директивата) е елемент от изграждането 
на Общата европейска система за убежище. Настоящата директива идва да покаже, че 
е следващото стъпало в усъвършенстването на актовете на ЕС, тъй като отменя 
Директива 2004/83/ЕО на Съвета за минималните стандарти за признаването и прав-
ното положение на гражданите на трети държави или лицата без гражданство като 
бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна 
закрила. Основната цел на предложената уредба в Директивата е да се уеднаквят пра-
вилата относно предоставяне на международна закрила в съответствие с общата поли-
тика в областта на убежището. Настоящата със сигурност не е и последната, защото 
на 29 юни 2013 г. беше официално публикувана Директива 2013/33/ЕС на Европей-
ския парламент и на Съвета за определяне на стандарти относно приемането на кан-
дидати за международна закрила, с краен срок за нейното транспониране – 20 юли 
2015 г. Всичко това идва да ни покаже, че тези актове са един дълъг и сложен процес 
от създаването на единна, трайна и работеща Обща европейска система за убежище.  

Условно съществените  промените в новия ЗУБ могат да бъдат квалифицирани 
в пет основни групи: 

1. Въвеждане на нови единни понятия и съответното отпадане изцяло или 
частично на други такива, с цел уеднаквяване на европейско ниво. 

Тази група от промени включва въвеждането на понятия като  „международна 
закрила“, което обединява в себе си статут на бежанец и хуманитарен статут; премах-
ването на думата „особена” от понятието „особена закрила”; думите „и/ или убежде-
ние“ се премахват като част от политическото мнение, за да се признае едно лице за 
чужденец респ. бежанец; думите „молба за статут“ и „статут” се заменят съответно с 
„молба за международна закрила“ и с „международна закрила“; думи като „Малолет-
ните и непълнолетните чужденци“ се заменят с „Чужденците“ . С изменението в поня-
тията се прецизира предоставянето на международна закрила и се усъвършенства про-
цесът по производството по предоставянето й.  

 
2. Промяна  на субектите извършващи преследване (тежки посегателства),    

действията по преследване и т.н.   
Старата нормативна уредба (Директива 2004/83/ЕО на Съвета) определя един 

незадоволителен минимум от субекти, които извършват преследването. Сега този 
кръг е разширен и в него влизат държавата; партии или организации, които контроли-
рат държавата или значителна част от нейната територия; недържавни субекти, ако 
може да бъде доказано, че предходните включително и международни организации, 
не могат или не искат да предоставят закрила срещу преследване. Прави впечатление 
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сериозното разширяването на кръгът от действия, които ЕС приема като действия по 
преследване. Това вече са и отказът от съдебна защита, който се изразява в непропор-
ционално или дискриминационно наказание; действия, насочени срещу лицата по 
причина на техния пол или срещу деца; сексуалното насилие; различните форми на 
наказателно преследване или наказания, които са непропорционални или дискримина-
ционни (чл.8 ал.5) и т.н. 

 
3. Създаване на изцяло нов раздел с цел въвеждането на Мерки по отно-

шение чужденци, търсещи международна закрила.  
Основополагащо за този раздел са стандартите по отношение спазването на 

основните права и най-вече при задържането на лицата. Допустимо е ограничаване на 
правото на свободно движение в случаите, които налагат това. В ЗУБ задържането не 
е уредено като мярка за неотклонение, а като възможност за определяне на местопре-
биваването и временно настаняване на кандидат за международна закрила. 

В глава IV „Права и задължения на чужденците, търсещи или получили закри-
ла” се създава нов раздел V, който регламентира мерките по отношение чужденците, 
търсещи международна закрила. С цел гарантиране на обществения ред и национал-
ната сигурност или когато е необходимо обработването на молбата или осигуряването 
на участието на чужденеца, търсещ закрила, при разглеждане на молбата му, той за-
дължително се явяване пред длъжностно лице от Държавната агенция за бежанците 
(ДАБ) на всеки две седмици или му се определя парична гаранция. Важен момент в 
новия ЗУБ е, че когато не могат да бъдат приложени тези мерки и с оглед на всеки 
конкретен случай, чужденецът търсещ закрила може да бъде временно настанен в 
център от затворен тип. Този етап от процедурата е липсващ в досегашната уредба на 
ЗУБ и е един от примерите за пряко транспониране на европейското законодателство. 
Уредбата дори стига и по-далеч като изчерпателно изброява и целите на това настаня-
ване, а това са именно: установяване на елементите, на които се основава молбата за 
закрила, когато това не би могло да се извърши по друг начин и има опасност чужде-
нецът да се укрие; когато чужденецът е настанен в специален дом за временно наста-
няване и има сериозни основания да се предполага, че подадената молба е единствено 
с цел да се забави или да се затрудни изпълнението на наложена принудителна адми-
нистративна мярка принудително отвеждане до границата на РБ или експулсиране; 
когато това се налага с цел защита на националната сигурност или обществения ред 
(чл. 45 б (2) ЗУБ) и т.н. Тоест ограничаването на правото на свободно придвижване от 
ЕС като едно абсолютно право, отново  признато от ЕС ще се наложи както става ясно 
в определени случаи въз основа на мотивирано решение на председателя на ДАБ, като 
се вземат в предвид принадлежността на чужденеца дали спада към някоя от уязвими-
те групи и дали не могат да му бъдат наложени някои от по-леките мерки.  

Член чл.45г от новия ЗУБ въвежда редица предпоставки, при които настанява-
нето в център от затворен тип може да бъде прекратено, от които като най-важна се 
отличава, че забавянето на административните процедури, които не могат да бъдат 
вменени в отговорност на чужденеца, търсещ закрила, не могат да бъдат основание за 
продължаване на настаняването в център от затворен тип. Широко застъпени са и 
промените в самото административно производство, защото се предоставят на търсе-
щия международна закрила нови възможности да вземе пряко участие в производст-
вото си, и именно това въвеждане на прозрачност цели Директивата. Така например 
при промяна в обстоятелствата чужденец, настанен в център от затворен тип, може да 
поиска от административния съд по местонахождението на центъра, проверка за нали-
чието на основанията за настаняването. От своя страна административният съд на все-
ки три месеца служебно извършва проверка за наличие на основанията за настанява-
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не, което идва да покаже, че Директивата въвежда една насрещност в действията, не 
само както беше в стария ЗУБ от страна на ДАБ, но вече и от съответният съд. Опитът 
за хармонизация на целият процес е сложен и многостранен от тази гледна точка, че в 
него се включват не само чужденецът, държавата на пребиваване и съответният съд, 
но и лицата, които им предоставят правна помощ, и представители на неправителстве-
ните организации като връзката между тях трябва да бъде реална и постоянна. Не е 
случайно, че това е изрично записано в правата на настанените в центрове от затворен 
тип (чл.45д ал.1 ЗУБ). Значително внимание е отредено и на уредбата за пребиваване-
то на чужденците от уязвимите групи, като отново водещ продължава да е принципът 
за спазване на най-висшите интереси на детето. Малолетните и непълнолетните чуж-
денци, търсещи закрила могат да бъдат настанени в центрове от затворен тип единст-
вено като крайна мярка и след като се установи, че по-леки мерки не могат да бъдат 
ефективно приложени. Такова задържане е с възможно най-кратък срок, като се пола-
гат всички усилия за настаняването им в подходящи за тях места (чл.45г ал.1). Не-
придружените малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи закрила могат да бъдат 
настанени в центрове от затворен тип само при изключителни обстоятелства, като не-
забавно се предприемат мерки за настаняването им при роднини или близки, в прием-
но семейство или в специализирана институция (чл.45е ал.3). 

4. Промени в етапите на производството, на престоят и получените право-
мощия при одобрение на международната закрила.      

В новия ЗУБ са прецизирани основанията за отказ, за прекратяване и отнемане 
на различните видове закрила и за прекратяване на производството. Въведени са като 
изключващи клаузи основанието „заплаха за националната сигурност“ и „заплаха за 
обществото“. По време на производството чужденецът има право да се движи на тери-
торията на цялата страна или в рамките на зона, определена от председателя на ДАБ 
или оправомощено от него длъжностно лице. Ограничаването на свободното при-
движване извън определените за това места се прави с оглед засилване на контрола и 
осигуряване безопасността на местното население. Сега вече чужденецът, търсещ 
международна закрила, може да напуска определената му зона или да навлиза в опре-
делени зони само с разрешение на председателя на ДАБ или оправомощено от него 
длъжностно лице, а в центъра, в който е настанен – с разрешение на директора му.  

Относно самото производството се приеха важни промени. Увеличи се кръгът 
на решенията, които могат да бъдат обжалвани в 7-дневен срок от връчването им пред 
Административния съд – гр.София, като вече обжалвани могат да бъдат и решенията 
на председателя на ДАБ, с които се извършва настаняване на чужденец в центрове от 
затворен тип. Също така по реда на АПК, но в 14-дневен срок от връчването им вече 
моат да бъдат и обжалвани и решенията му за прекратяване на производството по на-
правено предложение на интервюиращия орган. Също така при получаване на молба 
за предоставяне на закрила ДАБ задължително изисква писмено становище от ДАНС, 
като промяната вече е, че това становище не се изисква за ускореното производство, 
но се взема предвид в производството по общия ред.    

5. Промени и нововъведения при основните понятия в допълнителните 
разпоредби на новия ЗУБ. 

Прави впечатление, че в Допълнителните разпоредби нововъведенията се изра-
зяват в промени на вече съществуващи термини, с които се работи в закона и такива, 
които са изцяло нови. Регламентирането на последните е част от прецизирането и усъ-
вършенстването на българското законодателство като целта е не просто да се транспо-
нира Директивата, но да се конкретизира терминологията  на Общата европейска сис-
тема за бежанците. Така например са създадени нови точки към § 1, в които са обясне-
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ни понятия, с които се работи не само в закона, но и на европейско ниво като напри-
мер: „Молба за международна закрила”; „Център от отворен тип”; „Център от затво-
рен тип”; „Зона”; „Сериозна опасност от укриване на чужденец”; „Чужденец, търсещ 
международна закрила със специални нужди“ и т.н. Колкото до промените на вече 
съществуващите понятия те са предимно допълващи и прецизиращи ги като се въвеж-
дат новите термини международна закрила, молба за международна закрила, респ. 
отпадането на политическото убеждение и т.н.  

Във финалните думи на настоящата работа държим да отбележим и някои чис-
то човешки елементи от уредбата на новия ЗУБ, защото производството по предоста-
вянето на международната закрила е само една част от пъзела на миграционният про-
цес, за който говорихме в началото. И нека да не забравяме, че когато става въпрос за 
предоставена защита това означава, че имаме действително установени от фактическа 
гледна точка обстоятелства, които са предпоставка да определим един чужденец като 
бежанец и ако финализирането на производството означава край на един етап, то той 
е начало на друг и това е именно интеграцията и започването на едно ново начало. 
Затова и мерки като предоставяне правото на достъп до пазара на труда; включването 
в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция; оказване на финансова 
помощ за настаняване в жилище за срок до 6 месеца, както и предоставяне на правата 
и задълженията на чужденец с разрешено постоянно пребиваване в РБ е основният 
минимум, който предоставя новият ЗУБ. 
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Анотация: Докладът няма за цел да разгледа института на покупко-продажбата 
уреден в Закона за задълженията и договорите, а да намери правни разпоредби, кои-
то да се съобразят или разграничат от нея. Той има практическа насоченост и ще 
представлява интерес за студентите по право. Мотивите за написване на доклада 
са грешки при субсумирането. 
 

Abstract: The report does not seek to examine the institution of purchase set out in the Law 
on Obligations and Contracts, and to find legal provisions to comply or distinguish it. It is 
practical and will be of interest to law students. Reasons for writing the report are errors in 
subsumiraneto. 
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Съобразяване  
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УВОД 
 

Съществуват няколко вида покупко-продажба: Покупко-продажбата уредена в 
чл.183 до 221 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), която е класическа граж-
данска продажба и страни по нея могат да са физически и/или юридически лица. Тя от 
историческа гледна точка възниква първа. След това с развитие на стокооборота се 
появяват търговската, международната и потребителската продажба. 

Търговската продажба намира своята правна уредба в чл. 318-341 от Търгов-
ския закон (ТЗ). Съдържа всички особености на обикновената продажба, има облига-
ционно-вещно действие, субсидиарно се прилагат правилата на ЗЗД. Според чл. 318, 
ал. 1 от ТЗ – търговската е тази продажба, която според правилата на ТЗ е търговска 
сделка, т.е. абсолютна търговска сделка или продажба, която е свързана със занятието 
на търговец, който е страна по тази сделка. Тази сделка може да бъде едностранна, 
двустранна или търговска сделка по общите правила. Не е търговска продажбата, 
която има за предмет вещ за лично потребление и купувачът е физическо лице, неза-
висимо, че по общите правила трябва да бъде търговска (ал. 2). Това е продажба, в 
която поне една от страните е търговец, а другата страна закупува стоки за по-ната-
тъшно производство или реализация с цел извличане на печалба, а не за лично по-
требление.  

Международната продажба намира уредба във Виенската конвенция на ООН 
относно договорите за международна продажба на стоки, към която се присъединила 
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България през 1990г. В чл.1 пише, че се прилага към договори за продажба на стоки, 
страните по които имат място на дейност в различни държави съдоговорителки. 

Общият режим на потребителската продажба се съдържа в Закон за защита на 
потребителите (ЗЗП) и правилата за търговия, като ЗЗД се прилага субсидиарно. Ед-
ната страна купувачът – винаги е физическо лице, т.е. цели задоволяване на лични по-
требности. Предмет на тази продажба са различни видове вещи, а също и енергията.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ 

 

Основните елементи /essentialia negotii/, т.е. вещ срещу цена на покупко-про-
дажбата стоят устойчиво. В зависимост от това в хипотезата на коя правна разпоредба 
попадаме, ще се определи вида на продажбата и особени правила, забрани и допълне-
ния. 

Целта на доклада не е да разгледа уредбата на продажбата, нейните видове или 
особености, а да се открият някои закономерности между трите вида (гражданска, 
търговска, потребителска) продажба. Задачите, които се поставят са, първо да се от-
крият общи правила за отделните видове продажби, второ да се направят някои срав-
нения между продажбата по ЗЗД и ЗЗП, както и по ТЗ. 

Отношение към института имат правни разпоредби в: Конституцията, ЗЗД, ТЗ, 
ЗЗП, Закон за електронната търговия (ЗЕТ), Закон за държавната собственост (ЗДС), 
Закон за общинската собственост (ЗОбС), Кодекса на търговското мореплаване (КТК), 
Закон за движение по пътищата (ЗДП), Закон за устройство на територията (ЗУТ), 
Закон за гражданското въздухоплаване (ЗГВ), Закон за юридическите лица с несто-
панска цел (ЗЮЛНЦ) и други нормативни актове.  

Различни правни разпоредби установяват особен режим или забрана по отно-
шение на определен предмет на покупко-продажбата. Конституцията установява 
забранителен режим по отношение на вещи определени като „Изключителната дър-
жавна собственост“1. Те могат да бъдат само държавна собственост; Силно действащо 
или отровно вещество, което не е наркотично вещество поставено под разрешителен 
режим2. Покупко-продажба на последното е състав в Наказателния кодекс; Общите 
части в етажната собственост не могат да се продават отделно от обособените. Това 
следва от чл. 38, ал. 3 – общите части не могат да се делят. Следователно не може да 
си продам апартамента на едно лице, а идеалната част, примерно от стълбището на 
друго; Обектът трябва да отговаря на изискванията за определен размер, посочени в 
Закона за устройство на територията, когато се прехвърля поземлени имоти в грани-
ците на населените места и селищните образувания3. Примерно, в градовете имота 
трябва да има най-малко 14 м лице и 300 кв. м. повърхност4. От тази разпоредба има 
изключение, когато частта от поземления имот се присъединява към съседен имот; По 
отношение на права върху недвижима вещ в режим на съпружеска имуществена 
общност също има особеност. Разпореждането с такива права може да бъде оспорено 
от единия съпруг по исков ред в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от три 

                                                            

1 чл. 18, ал.1 от Конституцията на Република България изброява ги изброява: Подземните 
богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и пар-
ковете с национално значение, природните и археологическите резервати, определени със за-
кон, са изключителна държавна собственост. 
2 чл. 354, ал. 1 от Наказателен кодекс 
3 чл. 200, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
4 чл.19, ал. 1. т.1 от Закона за устройство на територията 
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години от извършването му5; За разпореждането с имуществото на децата, за родите-
лите, попечителите и настойниците има специални правила в чл. 130 от Семейният 
кодекс. Примерно, разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална 
сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето, се допуска с раз-
решение на районния съд; При публична продан на бързо развалящи се вещи се иска 
разрешение от съответните местни органи на Държавния санитарен контрол и Дър-
жавно-ветеринарния санитарен контрол; Правото на строеж на сграда или на част от 
нея може да бъде предмет на прехвърлителна сделка от момента на учредяването му 
до завършване на сградата в груб строеж – чл. 181, ал. 1 от ЗУТ, а чл. 2 определя, че 
след завършване на сградата в груб строеж, констатирано с протокол на общинската 
(районната) администрация, предмет на прехвърлителна сделка може да бъде пост-
роената сграда или самостоятелни части от нея.  

Обектът има значение и за определяне на формата на сделката. По начало 
покупко-продажбата е неформален договор, но когато неин обект са определени вещи 
се изисква и форма: Търговските сделки, с които се прехвърля собствеността върху 
зърно, се сключват в писмена форма и декларация от производителя за произход и 
добра земеделска практика6. Когато предмет на продажбата е зърно, законодателят е 
установил специален режим, който включва форма – писмена и специална деклара-
ция, правила за произхода и съхраняване на стоката, както и строги санкции7; Догово-
рите за прехвърляне на собственост или за учредяване на други вещни права върху 
недвижими имоти трябва да бъдат извършени с нотариален акт8. Когато държавата 
придобива частна държавна собственост или се разпорежда с нея9 се изисква обикно-
вена писмена форма. Същото се отнася и за недвижимото имущество в режим на об-
щинска собственост. Специални хипотези за продажба на моторно превозно средство 
се съдържат в Закона за движение по пътищата. (чл. 144, ал. 2). Законодателят устано-
вява писмена форма, а при прехвърляне на собствеността на регистрирани автомоби-
ли, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колес-
ни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 cm3 
подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени. Кодексът на търговското 
мореплаване урежда в чл. 46, ал. 1, че сделките за прехвърляне на собственост върху 
кораб или върху кораб в строеж се извършват в писмена форма с нотариално заверени 
подписи. По-олекотена е формата установена в Закона за гражданското въздухоплава-
не, където прехвърлянето на правото на собственост, учредяването и прехвърлянето 
на вещни права върху въздухоплавателно средство се извършват в писмена форма. 
При продажба на предприятие се изисква писмена форма с нотариална заверка на 
подписите 10, както и  при прехвърлянето на дружествен дял11; При прехвърлянето на 
търговско предприятие12 се иска специално решение13 по чл. 262п. Примерно при 

                                                            

5 чл. 24, ал. 4 от Семейният кодекс 
6 чл. 28, ал.1 от Закон за съхранение и търговия със зърно 
7 чл. 34, ал. 1 от 500 до 5000 лв. и ал.2 от 1000 до 15 000 лв. от Закона съхранение и търговия 
със зърно. 
8 чл. 18, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите 
9 чл. 48, ал. 2 от Закона за държавната собственост 
10 чл. 15 от Търговския закон 
11 чл. 129, ал. 2 от Търговския закон 
12 чл. 15, ал. 2 от Търговския закон 
13 чл. 262п от Търговския закон.   
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събирателно дружество със съгласието на всички съдружници, дружество с ограниче-
на отговорност се взема от общото събрание на съдружниците с мнозинство 3/4 от ка-
питала; Законодателят може да предвижда оценка от 3 независими лица, когато акци-
онерно дружество в 2-годишен срок след учредяването си придобива права по цена, 
която надхвърля 10 на сто от капитала, от лице, записало акции при учредяването на 
дружеството14; 

Друга особеност е по отношение на субектите на продажбата. В ЗЗД има забра-
ната да бъдат купувачи, даже на публична продан определени лица изброени в  
чл. 185, ал.1 от ЗЗД 15. Към тази и другите хипотези от разпоредбата следва да приба-
вим:  Лицата изброени в чл.43, ал. 2 16 не могат да придобиват по какъвто и да е било 
начин имуществото на  юридическо лице със нестопанска цел след ликвидация; Осо-
бености по отношение на чужденци или чуждестранни юридически лица17, при спаз-
ване на изискванията установени със закон в съответните с Договора за присъединя-
ване на Република България към Европейския съюз; При търговската продажба също 
има такива забрани: Синдикът не може да придобива по какъвто и да е начин, пряко 
или чрез друго лице вещ или право от масата на несъстоятелността. Това ограничение 
се прилага и за съпруга на синдика, неговите роднини по права линия, по съребрена 
линия – до шеста степен, а по сватовство – до трета степен18. 

В търговския закон следва да се разгледат някои от разпоредбите, от разпоред-
бите за покупко-продажбата в ЗЗД:  Pactum de retroemendo, т.е. продажбата с уговорка 
за изкупуване е недействителна19 в облигационното право, обаче в търговското20 тя се 
допуска. В тази хипотеза има няколко особености. Първо, законодателят е предвидил 
писмена форма, второ, трябва да се определи срока, в който правото на изкупуване 
може да бъде упражнено, и трето, след изтичане на този срок правото на изкупуване 
се погасява; Цената трябва да бъде определена или поне определяема, по общите пра-
вила на облигационното, но в търговското право има отклонение от това правило21, 
което гласи – ако няма правило, чрез което да може да се определи цената, счита се, 
че страните са се съгласили с цената, която обикновено се плаща по време на сключ-
ването на продажбата за същия вид стока при  подобни обстоятелства, т.е. критерият е 
зависим от правилата на оборота; Особености по отношение на предварителното пла-
щане – Уговорката за предварително плащане на цената трябва да бъде в писмена 

                                                            

14 чл.73б от Търговския закон.   
15 а) лицата, които по закон или по назначение от властта управляват или пазят чужди иму-
щества – относно същите тия имущества, както и длъжностните лица относно имотите, които 
по служба им е възложено да продават, и 
б) съдиите, прокурорите, държавните и частните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията 
и адвокатите – относно спорните права, които са подсъдни на съда, към който се числят или във 
ведомството на който действат, освен ако купувачът е съсобственик на спорното право. 
16 1. учредителите и настоящите и бившите членове; 2. лицата, били в състава на органите му и 
служителите му; 3. ликвидаторите освен дължимото възнаграждение; 4. съпрузите на лицата по 
т. 1 - 3; 5. роднините на лицата по т. 1 - 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до 
четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително; 
6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 - 5 са управители или могат да наложат или въз-
препятстват вземането на решения. 
17 чл.29 и чл.29а от Закона за собствеността 
18 чл.662, ал. 2 от Търговския закон 
19 чл. 209 от Закона за задълженията и договорите  
20 чл. 333 от Търговския закон 
21 чл. 326, ал. 2 
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форма. Ако продавачът не предаде стоката, той дължи лихва от получаването на цена-
та. В този случай платената цена се смята за задатък22. 

Допълнителни задължения за продавача, които не са познати на ЗЗД са: Чл. 321 
съдържа задължение „за издаване на фактура”; чл. 322 – задължение „за сервиз”. Ста-
ва дума за задължение, което се изпълнява не безвъзмездно; чл. 325 – задължение „за 
пазене на стоката”, когато тя е получена от друго населено място в случай, че купува-
чът отказва да е приеме (става дума по-точно за „получаване” на стока с недостатъци 
или за друго неизпълнение на договора), до тогава, до когато е необходимо продава-
чът да даде нарежданията си (срокът за това се диктува от обичайните правила на обо-
рота) и други. 

Някой разпоредби по отношение на покупко-продажбата в ТЗ ще образуват об-
що правило. При продажба с периодично изпълнение, ако страните са уговорили, че 
продавачът може да изпълнява предсрочно, даденото в повече през предходния пе-
риод се приспада от дължимото23. Това ще допълни разпоредбата на чл. 208 от ЗЗД, 
която урежда периодичните доставки. 

Потребителската продажба намира своята правна уредба в ЗЗП, като и ЗЕТ има 
известно отношение. Има някой правни разпоредби, които трябва да се съобразят с 
тези в ЗЗД. Една от целите които си поставя ЗЗП е по-голяма информираност, относно 
продаваните стоки и предоставяните услуги. Ако в ЗЗД продавача отговаря за недо-
статъци, то когато ЗЗП и ЗЕТ се прилагат, той отговаря за осигуряването на подробна 
информация за продукта, който предлага, а при електронна търговия ясна, разбираема 
и недвусмислена информация за начина на сключване на сделката и помощните тех-
нически средства за това. Стоките трябва да бъдат етикирани, а етикетите да съдър-
жат подробна информация. Стоките, чиято употреба изисква наличието на технически 
познания, стоките, съдържащи опасни вещества, или стоките, чиято употреба предпо-
лага наличието на специални умения или спазването на специални изисквания за без-
опасност, трябва да бъдат придружени от указания за тяхната употреба, изготвени от 
производителя24. Тоест към продавача има допълнителни изисквани относно инфор-
мирането на купувача; Други условия при недостатъци на вещта.  В ЗЗД Продавачът 
отговаря, ако продадената вещ има недостатъци, които съществено намаляват нейната 
цена или нейната годност за обикновеното или за предвиденото в договора употребле-
ние. Докато ЗЗП предписва, че продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на 
потребителската стока с договора за продажба25. В ЗЗД съглашение за освобождаване 
от отговорност е недействително. В този случай с аргумент на по-силното основание, 
ограничаването би трябвало да е действително. В ЗЗП законодателят добавя освен за-
брана за освобождаване от отговорност и за ограничаването и26. В ЗЗД купувачът 
трябва незабавно да уведоми продавача за забелязаните недостатъци, а в ЗЗП реклама-
цията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на сто-
ката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договорено-
то27. Освен всичко, когато продавача влиза в хипотезите на ЗЗП, той може да се 
обърне за защитата към органи и организации за защита на потребителите, като 
Сдружения на потребителите, Национален съвет за защита на потребителите, Коми-

                                                            

22 чл. 334 от Търговския закон 
23 чл. 332 от Търговския закон 
24 чл. 13, ал.1 от Закона за защита на потребителите 
25 чл. 105, ал. 2 ирз.1 от Закона за защита на потребителите 
26 чл. 139, ал.1 от Закона за защита на потребителите 
27 чл. 126, ал.1 от Закона за защита на потребителите 
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сията за защита на потребителите и други. Като извод може да се наложи, че в ЗЗП и 
ЗЕТ се увеличават правата на длъжника и намаляват тези на кредитора. Това е напъл-
но оправдано, заради положението, в което се намират страните. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

От изложението се вижда, че някой ограничения по отношение на предмета ва-
жат за всички видове продажби, като например изключителната държавна собстве-
ност, а други само по отношение на продажбата в ЗЗД – имуществото на детето. 

Въпреки, че продажбата е неформален договор, откриваме специални разпоред-
би, които определят различни форми за действителност, в зависимост от предмета – 
недвижими имоти, моторни превозни средства, кораби, самолети, жито и др. 

Установяват се и забрани по отношение на определени групи лица. В този слу-
чай е характерно, че всеки вид продажба си има характерни за нея ограничения. В 
ЗЮЛНЦ са едни, отнасящи се към гражданското право, а в ТЗ други включващи фи-
гури като синдика, характерни за търговската несъстоятелност. 

Търговската продажба се води по правилата на търговската сделка, но ЗЗД се 
прилага субсидиарно. Поради динамиката на търговското право са допуснати нови 
институти, непознати за или забранени от ЗЗД, като например продажбата с обратно 
изкупуване. 

Потребителската продажба по скоро би могла да бъде сравнена с гражданската. 
При нея наблюдаваме повече задължения на продавача - търговец и по-малко на 
купувача - потребител. 

Грешките при субсумиране, т.е. подвеждане на фактите под предпоставките на 
правната норма, изискват познаването на правни разпоредби, които имат отношение 
към покупко-продажбата. Те може да представляват изключение по отношение на об-
щата уредба, като например уговорката за обратно изкупуване, но могат и да я допъл-
ват. Посочените примери са само малка част от всички разпоредби, отнасящи се до 
института на покупко-продажбата. Те могат да го допълват или изменят, но в неговата 
основа винаги ще стои благо срещу цена. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ БАНКОВ СЪЮЗ 

 
Веселина Радева Челебиева 
Бургаски свободен университет 

 
 

Подготовката за създаване на Европейски банков съюз започна след избухване-
то на световната финансова криза през 2008 година. Един от първите индикатори за 
тази криза бе ипотечната криза, която започва в Съединените американски щати през 
2006 година, прерастна във финансова криза през 2007 година и се пренесе в реалната 
икономика през 2008 година. По този начин кризата се превърна от локална в глобал-
на. Засилващата се глобализация допринесе за разпространяването на кризата по це-
лия свят с известни специфики според държавата и региона. Дълбочината на кризата 
стана ясна с времето, когато доби и нови измерения. 

Тя породи дестабилизация на международната финансова система, която се по-
чувства през август 2007 година с глобалната дългова криза. Оттук кризата обхвана и 
Европа, като от края на 2008 година, финансовата криза взема първите си европейски 
жертви – британски, германски, френски и испански банки. Отзвукът на кризата в 
Европейския съюз, намери израз през 2009 година в думите на германския канцлер 
Ангела Меркел: „Отдавна съм убедена в необходимостта от нова световна финансова 
архитектура, предпоставки за това е имало и преди кризата...“ 

Глобалната дългова криза обхвана и Еврозоната. Големите бюджетни дефицити 
и натрупването на планини от дълг подкопа доверието в единната европейска валута. 
Спадовете по лихвените проценти на облигациите в страните в Южна Европа и Гер-
мания нараснаха неимоверно. Видя се, че в периоди на финансови кризи банковите 
вложители могат да изпаднат в тревога и да започнат паническо изтегляне на влоговете. 

Кризата, избухнала в Съединените американски щати, се разпространи и в ос-
таналия свят. Поразените от кризата страни предприеха редица мерки, за да намалят 
до минимум отрицателното й въздействие. В Съединените американски щати бяха на-
ционализирани някои банки, в Ирландия бе осигурена пълна държавна застраховка на 
банковите влогове. Някои страни поставиха в сила помощни пакети и вляха капитали 
в изпаднали в трудно положение банки. Наложи се за цели държави да се одобрят та-
кива спасителни пакети – сред тях са: Гърция, Ирландия, Португалия, Испания и през 
2013 година – Кипър. В случая с Гърция беше отписана голяма част от дълга. Влоше-
ните условия на живот и спасяването на редица крупни банки се осъществи за сметка 
на данъкоплатците.  

Кризата свали много правителства и промени дългогодишни вярвания и поли-
тики на редица държави. Съединените американски щати са в дълбока криза, Япония 
преживя последиците от земетресението през 2011 година, а запасите на Международ-
ния валутен фонд са на изчерпване и затова на първо време беше въвлечена Европей-
ска централна банка, въпреки нейните правила. 

Още през 1999 година в рамките на Европейския съюз няколко държави реша-
ват да приемат единна валута – еврото, и да прехвърлят правомощията в областта на 
паричната политика на Европейската централна банка, която си сътрудничи с наци-
оналните централни банки на страните от Евросистемата. 

Участващите в паричния съюз на Европейския съюз държави образуват силно 
интегрирана икономика, известна като Еврозона. В рамките на Еврозоната единната 
валута гарантира прозрачност на цените, което означава, че те са лесно съпоставими. 
Това повишава конкурентноспособността, като улеснява намирането на най-изгоден 
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доставчик на определен продукт или услуга. Единната валута премахва и риска от ва-
лутни колебания, което улеснява трансграничните инвестиции и търговията в Евро-
зоната.  

Обединяването на различни страни с различни традиции и постигането на 
сътрудничество между тях в рамките на европейския интеграционен проект е смело 
начинание. То обаче се оказа пред голямото изпитание на световната финансова криза – 
най-тежката след Голямата депресия от 1929-1934 година. В тази сложна обстановка в 
рамките на Европейския съюз се състояха редица преговори и срещи на върха, на 
които се търсеше оптимална адекватна реакция на кризата. Изградиха се няколко ин-
ституции с определена цел, а други са в процес на изграждане. Сред тези институции 
е единния Европейски банков съюз. След години на дебати Европейският съюз офи-
циално взе решение за създаването на Банков съюз. През последните месеци идеята за 
т.нар. Банков съюз в рамките на Европейския съюз придоби все по-ясни очертания. 
На 19 Декември 2013 година бе прието споразумението за банковия съюз, който е от-
ворен и за другите държави от Европейския съюз. Правилата на Банковия съюз са за-
дължителни за осемнайсетте страни от Еврозоната. Останалите десет държави от 
Европейския съюз, използващи собствена валута, при желание също могат да се при-
съединят към Банковия съюз.  

Влязлото в сила споразумение предвижда Европейският банков съюз да започ-
не да се прилага от 2016 година спрямо над 300 европейски и трансгранични банки и 
съдържа механизъм за банки на ръба на банкрута. Важен негов компонент е включе-
ният режим за защита на вложителите, който да не позволява фалирали банки да бъ-
дат спасявани с пари на данъкоплатците. 

Финансовите анализатори с основание изтъкват, че след въвеждането на евро-
то, Европейският банков съюз се превръща в най-големия проект на Обединена Европа. 
Говорим за революционна промяна в Европейската банкова система. Европейският 
банков съюз представлява аналог на паричния и политическия съюз, но обект на из-
следване и анализиране в случая е банковата сфера. Той ще координира банковата 
система на три равнища: 

• Общ регулаторен надзор на банките в Еврозоната, както и в страните, които 
доброволно се присъединят към механизма. Това ще се изпълнява от еди-
нен европейски орган и ще има еднакви правила за всички държави членки. 
Общ подход може да се използва при големите банки, а и при малките при 
определени анормални обстоятелства. В противен случай компетенции за 
тези дейности ще запазят националните органи; 

• Централизиран механизъм за рефинансиране и подпомагане на нестабилни-
те кредитни институции, който вече е факт след решението със средствата 
на Европейския стабилизационен механизъм да се ре капитализират евро-
пейски банки. Обща „резолюция” при наличието на банки в затруднения. 
При заплаха от несъстоятелност финансовата институция ще бъде подпо-
могната с предоставяне на ликвидни средства, финансови инжекции и дру-
ги. При фактическа несъстоятелност трябва да се определи кои ще поемат 
загубите – инвеститори, кредитори, търговски партньори, данъкоплатци или 
депозитните гаранционни фондове. Органите ще трябва да се намесят при 
банкрут, ако евентуалният фалит може да повлече цялата система; 

• Централизирано гарантиране на депозитите в съюза, т. нар. общ депозитен 
гаранционен фонд. Правилата за действие при него варират според държа-
вата.  

По мнението на почти всички анализатори наличието на такъв фонд е от кри-
тично значение за успеха на Банковия съюз. 
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Системата за гарантиране на влоговете е един от трите стълба на вече догово-
рения Европейски банков съюз. Постигнатото споразумение изисква от всяка дър-
жава-членка на Еврозоната в рамките на десет години да създаде гаранционен фонд 
на стойност 0,8% от всички гарантирани депозити. Вложителите ще могат да получа-
ват парите си в срок от седем работни дни, като предишното предложение бе това да 
става за двадесет дни. 

Всяка отделна страна на Европейския съюз има свой депозитни гаранционни 
фондове, между които има големи разлики. За да се сближат условията, беше прието 
да се гарантират всички депозити до сто хиляди евро, като в отделни страни гаран-
циите са по-високи. Различните страни използват различни схеми за финансиране. 
Великобритания, Италия и Нидерландия, например, използваха последвало финанси-
ране, до което се прибягва при положение, че средствата във фонда се изчерпят. 

Фондовете основно защитават населението и дребния бизнес, които в повечето 
случаи нямат необходимите знания, за да оценят кредитоспособността на банката. 
Поддържането на гаранционна система ще дава вяра на гражданите и дребния бизнес 
в банките и ще ги насърчава да държат своите пари там. Обикновено собствениците 
на едрите депозити имат нужната информация и култура да определят риска от несъс-
тоятелност на банката и лесно биха си преместили парите от една застрашена банка в 
друга по-стабилна, както и от една закъсала държава в друга, не изпитваща подобни 
проблеми. Ако не се премахнат националните фондове те могат да бъдат презастрахо-
вани от общ европейски, като от тези страни, които използват повече средства, в бъде-
ще да се изисква да направят по-големи вноски. 

Според Европейската комисия банките са жизненоважна част от икономиката, 
която предоставя услуги за разплащане, депозити и кредити на населението, бизнеса и 
държавата. Банките са взаимосвързани и провала на една (даже и малка) банка може 
да доведе до системна криза. Банковата система се крепи на крехко доверие. Нещо 
повече – доколкото банките са силно обвързани с държавата и нейните териториални 
единици, евентуална криза би засегнала и тях. Целта на резолюционната рамка е да 
спре системната криза още в зародиш и да поддържа функционирането на финансови-
те услуги дори и по време на криза.  

За да може да се случи прякото рефинансиране на банките от страна на Евро-
пейския стабилизационен механизъм, се счете за необходимо преди това да се изгради 
общ надзор, който да съблюдава как се използва финансирането и как протича оздра-
вителният процес за съответната банка.  

Европейският съвет взе решение за създаване на Единен надзорен механизъм за 
банките на 19 октомври 2012 година, който влезе в сила от 1 януари 2013 година. То 
предвижда Европейската централна банка да поема ролята си на надзорник на банки-
те в Европейския съюз, което предполага предварително финансовите институции да 
минат през по-строга оценка на балансите. Ако някоя банка наруши – или има опас-
ност да наруши – капиталовите изисквания, Европейската централна банка ще може 
да изисква от нея да вземе корективни мерки. Националните регулаторни органи меж-
дувременно ще продължат да извършват ежедневни проверки. Европейската централ-
на банка вече ще е кредитор на последна инстанция, ще има много информация не са-
мо за отделните банки, но и за системата като цяло, като ще наблюдава международни 
и големи банки, опериращи на територията на отделните държави. При положение, че 
банката не може да се спаси, ще започне процедурата по несъстоятелност. Това трябва 
да се извърши във възможно най-кратък срок, за да се избегнат допълнителни загуби. 
Органът ще се намеси, когато задължителните резерви паднат под определен мини-
мум – още докато банката не е навлязла в несъстоятелност.  
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Критиците поясняват, че Европейската централна банка може да смесва парич-
ната политика с тази за надзор. Примерно, за да подтикне към икономически растеж, 
ще стимулира банките да раздават повече рискови кредити, а това би отслабило кон-
тролните й функции. За да подпомогне, Европейската централна банка би могла да 
направи условията по-лесни за достъп до ликвидност, но това би отслабило ефекта на 
паричната политика. Поемането на надзорни функции би могло сериозно да накърни 
репутацията на Европейската централна банка. Ако има продължителен период без 
проблеми с банките, тогава надзирателните органи получават малко одобрение, докато 
при един евентуален провал те се смятат за виновни. Това се отнася особено за Европа. 

Европейският банков съюз набра скорост, след като бе постигнат ключов ком-
промис за неговия втори задължителен елемент: механизъм за оздравяване и закрива-
не на банки, който е отворен и за страните извън Еврозоната. Решението дойде след 
създаването на общ надзор и цели да отмести тежестта при спасяване на затруднени 
банки от данъкоплатците към самите финансови институции. 

Този вторият механизъм, към който могат да се присъединяват и страни извън 
Еврозоната, ще започне да функционира в края на тази година. След като Европейска-
та централна банка инспектира възможностите на големите банки и установи дали са 
достатъчно стабилни или имат нужда от свеж капитал. 

Механизмът за преобразуване ще поеме отговорността за закриване на сто и 
тридесетте най-големи банки в Еврозоната и около триста трансгранични банки, ако 
те попаднат в затруднение. Той ще има правото да се намесва и при останалите шест 
хиляди кредитора в Еврозоната при нужда. Решенията дали да се ликвидира банка и 
как да се поделят разходите ще се вземат от борд, съставен от представителите на пра-
вителствата от Еврозоната плюс петима постоянни члена. 

Ключовият пункт по съглашението за създаване на Банков съюз бе Единният 
механизъм за решаване на проблеми, позволяващ закриването на банки на ръба на 
банкрута и създаването на режим за защита на вложителите.  

Този пакт влезе в сила на 8 Октомври 2012 година. Междувременно беше 
постигнато решение за повишаване на Европейския стабилизационен механизъм. 
Европейският стабилизационен механизъм е предназначен да рекапитализира банки 
при нужда. Фокусиран е върху Еврозоната, но дава твърде висок приоритет да се бори 
със системни проблеми така, че може да игнорира други. Негативното в случая е, че 
може да бъде подвластен от политически решения. 

От друга страна, ако бъде постигнато навременно споразумение за използване-
то на средствата от Европейския стабилизационен механизъм, надеждите са, че вло-
жителите в нездравите банки ще бъдат успокоени и ще спрат да теглят своите сред-
ства. За тази цел ще бъде създаден специален фонд, който ще работи по закриването 
на проблемни банки. Фондът, който ще набира средства от банките, постепенно ще 
слее националните фондове в общ европейски в продължение на десетилетие, докато 
достигне петдесет и пет милиарда евро до 2026 година. Неговата агенция ще е под 
крилото на Европейската централна банка, като ще работи в тясно сътрудничество с 
националните банки на държавите-членки на Европейския съюз.  

Надзорният, резолюционния механизъм и фондовете за гаранция на депозитите 
са взаимосвързани, като връзките между тях са двупосочни. Много често на една ин-
ституция са дадени правомощия в повече в сравнение с тези на друга. Техните поли-
тики влияят на решенията на мениджмънта на банките и инвеститорите. Това влияе и 
на населението, ако депозитите на гражданите са им гарантирани, те не се интересуват 
особено от риска за конкретната банка. 

Остава спорен въпросът кои страни да бъдат включени в Банковия съюз. Поли-
тическата реалност за момента не позволява включване на целия Европейския съюз.  
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Още по-наболял е проблемът, че Обединеното Кралство, притежаващо голям 
финансов сектор и най-големия финансов център в Европа – Ситито в Лондон, отказва 
да се включи в Банковия съюз. Предвижда се минимално, че трябва да се включат по-
не държавите от Еврозоната. Ако примерно Гърция бъде изключена, тя може да се 
превърне в слаба връзка или убежище. Aко Гърция не е част от Банковия съюз, може 
да настъпи значително изтичане на капитали към по-сигурни места. 

Възпираща роля до момента играе най-вече германското правителство. То кате-
горично настоява за запазването на бюджетния суверенитет на отделните държави. 
Банките и спестовните каси във Федерална република Германия не са готови да жерт-
ват своите резерви за изпадналите в криза (предимно южноевропейски) банки.  

Германският финансов министър предлагаше да се определят кои банки в Евро-
зоната са кредитоспособни и само те да могат да се възползват от фонда. Предложе-
нието на Берлин беше важно, тъй като ако Германия откаже да влезе в Европейския 
банков съюз, това значително би намалило наличните средства и би отслабило неимо-
верно Банковия съюз. 

От своя страна Европейската комисия предлагаше в Банковия съюз да се вклю-
чат страните от Еврозоната плюс всяка държава на Европейския съюз, която изрази 
желание. Както се очакваше, почти всички държави нечленки в Еврозоната, се при-
съединиха към Европейския банков съюз (с изключение на Великобритания и Чехия).  

Трябваше да се определи и в каква степен участващите в Банковия съюз наци-
онални правителства ще се месят в резолюционните процедури. Общото мнение е, че 
влиянието им трябва да е ограничено, освен ако не допринесат с допълнителни сред-
ства много над техния дял. 

В хода на дебатите бе разгледан и сценарият, ако една страна напусне Еврозона-
та, дали трябва да се гарантират нейните депозити. Стойността на депозитите най-
често надхвърля брутния вътрешен продукт няколко пъти и е сигурно, че при напуска-
не на дадена държава ще има сериозно обезценяване на единната европейска валута. 
Гарантирането на депозитите би било прекалено скъпо и няма да бъде подкрепено от 
никоя ключова страна. Ако има гарантиране това все пак би намалило последствията 
от едно евентуално излизане от Еврозоната и би могло да подтикне страната добро-
волно да излезе от Еврозоната, а това не е целта. 

Всички сектори и подсистеми на икономиката са свързани. Промяна в един от 
тях неминуемо ще засегне всички. Причините са много и трябва да се решат заедно, 
макар че мненията на специалистите се различават драстично. Европа е предприела 
създаването на Банковия съюз заради следните обстоятелства: 

• Съществуващите банкови проблеми допринасят за задълбочаване на криза-
та. Кризата донякъде е предизвикана от проблеми в банковата система и те-
зи проблеми водят до нейното задълбочаване. Влошаването на състоянието 
в икономиката на някои страни влошава и състоянието на банковата им 
система. Това подтикна много хора да изтеглят депозитите си и да ги пре-
местят на по-сигурно място. Даже и да се състои на забавен кадър, банкова-
та паника може да доведе определена банка до фалит. Това е довело редица 
банки да изпаднат в зависимостта Европейската централна банка да им 
предоставя ликвидност. Наличието на единен орган би намалило бремето 
на отделните страни. Най-тежко до този момент бяха засегнати Гърция, 
Испания, Ирландия и Кипър. 

• Да се намали рискът банковата система в бъдеще да допринася за задълбо-
чаване на кризата. Банковият съюз ще се занимава не само с текущи, но и с 
бъдещи проблеми. 

• Възстановяване на ефективността на паричната политика на Европейската 
централна банка.  
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Паричната политика се състои в определяне на достъпността на кредита, което 
се осъществява чрез парични трансмисионни канали. Когато тези канали са блокира-
ни, политиката не е ефективна. Това може да се случи както при криза, така и при ико-
номически бум. За момента Европейската централна банка стимулира предоставянето 
на кредити. Много банки за момента не са склонни да предоставят кредити даже и на 
атрактивни проекти, като при това изискват високи лихвени проценти. 

Подкрепата за Европейския банков съюз варира значително според държавата. 
Най-силна е тя при страните в затруднение, които са готови да предоставят повече 
правомощия на общия Банков съюз, даже и да се накърнят някои местни интереси. 
По-стабилните страни смятат, че Банковият съюз е наложителен за излизане от криза-
та, но подкрепата за него в тях е по-ниска.  

В Германия преобладават малки банки, които са силно обвързани с местната 
икономики и мнозина смятат, че Банковият съюз може да наруши дългогодишно гра-
дени връзки с бизнеса. Но немалко специалистите са на мнение, че има възможност и 
малки банки да причинят системна криза. Споровете продължават, и най-вероятно ще 
се стигне до компромисно решение, като националните институции запазят доста пра-
вомощия, които едва на един следващ етап поетапно да бъдат прехвърлени на евро-
пейските.  

При едно евентуално задълбочаване на кризата решението може да бъде взето 
по-бързо и да се окаже по-радикално. За момента повечето инвеститори са по-заинте-
ресовани от потока на средства към проблемните страни и банки, а не от детайли при 
функционирането на Банковия съюз. 

На теория не се очаква Банковия съюз да засегне съществено функционирането 
на останалите европейски институции. Предвижда се голямо прехвърляне на пълно-
мощия от националните към европейските институции, с изключение на Великобрита-
ния. Обединеното кралство подкрепя Европейския банков съюз, но държи да не става 
част от него. Подобни мнения се наблюдаваха и в Швеция. Да се присъединят към 
Пакта за Бюджетно-данъчния съюз от 2 Март 2012 година, в крайна сметка, се отказа-
ха само Великобритания и Чехия. 

Решението на Великобритания да остане извън Европейския банков съюз би 
могло да я направи по-малко конкурентноспособна за сделки с държави от Банковия 
съюз, особено ако той приеме правила, които действат само за неговите участници. 
Британските банки трябва да се съгласят на по-малки печалби или да преместят 
дейността си в полза на развиващите се страни. Това в крайна степен може да под-
тикне Великобритания да напусне Европейския съюз. Вече се наблюдават значителни 
противоречия между Великобритания и редица европейски страни по параметрите на 
банковите регулации. Британският финансов модел не е особено популярен в конти-
нентална Европа. Великобритания е традиционно евро скептична държава и тази тен-
денция се задълбочава от управлението на консерваторите и от кризата. Проблемът ще 
се окаже още по-голям, ако правомощията се концентрират в Европейска централна 
банка – ситуация, при която Великобритания би имала ограничена възможност на въз-
действие. 

Банковият съюз е един от четирите основни компонента на един истински ико-
номически и паричен съюз. Европейският банков орган има компетенциите за по-
нататъшно разработване на единната нормативна уредба за финансовите услуги и за 
проследяването на нейното прилагане. 

Самото финансиране на новия регулатор ще се извършва с такси върху бан-
ките, които са обект на наблюдение. Тези такси, заедно с допълнителните админист-
ративни разходи, вероятно ще се отразят върху цените за крайните клиенти на банките. 
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Целта е данъкоплатците да понесат загуби само при екстремни случаи, когато е 
невъзможно да се запази в сегашния си вид финансовата система.  

Разширяването на капацитета на Гаранционния фонд за финансова стабилност 
и потенциалната роля на евро облигациите, както и връзките на  управлението на дър-
жавния дълг с паричната политика и банковия сектор, представляват ново предизви-
кателство пред ролята и функциите на Европейската централна банка в условията на 
криза. 

Финансовите кризи по света приемат различни форми – валутни, банкови или 
дългови. Общото между тях е, че те засягат финансовия сектор така, че той започва да 
действа неефективно или престава да функционира. Финансовите кризи разрушават 
връзката между паричния и реалния сектор и водят до огромни загуби за стопанските 
субекти и обществото като цяло.  

Важността на финансовия сектор за преразпределението на паричните ресурси 
и тяхното насочване към продуктивни инвестиции е причината, поради която на сиг-
нализирането за проблеми в сектора се отделя особено внимание. Видовете финансо-
ви кризи корелират помежду си. Банковата криза води до поява на валутна криза, а 
валутната криза е предпоставка за възникване на дългова криза. Дълговата криза от 
своя страна е сред факторите за проявление на банковата криза. Често зависимостите 
между кризите са двупосочни, а катализатор сред тях е финансовата либерализация. 

Стартирането на Европейския банков съюз получава допълнителен шанс с пре-
одоляването на кризата в Еврозоната (третото тримесечие на 2013 година). Още през 
2011 година от нея се измъкна Ирландия, а през 2013 година най-авторитетните 
рейтингови агенции повишиха прогнозите си за Испания, Португалия и Италия. За 
спасяване от стабилизационния фонд остават към настоящия момент само Гърция, 
която през 2013 година реализира за пръв път от 1948 година насам търговски из-
лишък по текущата си сметка, и Кипър. 

Така оптимизмът за бъдещето на Еврозоната започва да надделява. Това личи 
най-вече от повишаващата й се притегателна сила: от 1 Януари 2011 година Естония 
стана седемнадесетата държава, а от 1 Януари тази година Литва се превърна в осем-
надесетата й членка; редица други държави на Европейския съюз, между които и 
България, превърнаха влизането в Еврозоната в непосредствена своя външнополити-
ческа цел. 
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Abstract: The text examines the new system of exemption from the prohibition of agreements 
between undertakings, decisions by associations of undertakings and concerted practices in 
the Law on Protection of Competition. Analyzed the conditions for its implementation and 
an attempt is made to assess its impact on competition. 
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1. Въведение: 
,,Прогресът произтича от промяната, а не от свръх ангажираността със стабил-

ността, която я възпрепятства.” пише М. Портър. Тази теза е приложима и за правните 
отрасли. Правото е постоянно променяща се система, която цели да препятства всич-
ки форми на патологично развитие на регулираните от него отношения. Пример в то-
ва отношение са нормите защитаващи конкуренцията. От една страна сред тях са 
забраните за споразумения ограничаващи конкуренцията в чл.101 от ДФЕС, които са 
основа на цялото европейско конкурентно право. Те пресичат това неправомерно 
поведение и косвено дават защита на хипотетичния кръг лица, които биха пострадали 
от осъществяването му. Но с оглед динамичното развитие на икономическите отноше-
ния, допълнително усложнено от световната икономическа криза, проблема не бива 
да се разглежда едностранно. В този смисъл от закрила се нуждаят и стопанските су-
бекти. С оглед трудностите, които се срещат при оперирането на пазара, е неоправда-
но да се налагат и множество допълнително затрудняващи дейността им процедури. 

 
2. Изложение: 
Споменатият вече чл. 101 от ДФЕС е основа на чл. 15 от нашия ЗЗК. Той  въ-

вежда забраната за споразумения между предприятия, решения на сдружения на пред-
приятия и съгласувани практики, които имат за цел или резултат предотвратяване, ог-
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раничаване или нарушаване на конкуренцията на съответния пазар. Последиците от 
нарушаване на тази забрана са автоматична нищожност на споразумението, санкция 
за нарушителите и възможност за искове за вреди. В някои национални законодател-
ства е предвидена и наказателна отговорност, при нарушаването на антитръстовите 
норми. 

Чл. 101, ал. 3 ДФЕС съответно 17 ЗЗК дават възможност за освобождаване от 
общата забрана. Тези текстовете са с аналогично съдържание, еднакви цели и сродни 
принципи. Аналогично на действието на нормите съдържащи забраните, споразуме-
нията, решенията и съгласуваните практики, които отговарят на условията за осво-
бождаване от забраната, се считат освободени по силата на закона без да е необходи-
мо уведомяване на ЕК/КЗК или изрично разрешение. Самата преценка за наличие на 
условията за освобождаване се прави от стопанския субект, позоваващ се на тях. Като 
негова е и тежестта за доказване на наличието на тези условия.  

Според чл. 17 ЗЗК не са забранени споразумения, решения и съгласувани прак-
тики забранени от чл. 15 ЗЗК, ако отговарят на няколко алтернативно посочени усло-
вия. Според чл. 17, ал. 1 ЗЗК трябва да е налице принос за подобряване на производст-
вото или разпределението на стоки, предоставянето на услуги, за развитието на тех-
ническия или икономическия прогрес. По този начин се постигат ползи, които ком-
пенсират вредите като се увеличава ефективността на икономиката чрез съчетаване на 
различни способи и средства. Това предполага ползи не само за участващите пред-
приятия, но и за потребителите. Това хипотетично се гарантира от оставащата конку-
ренция на съответния пазар, която да предизвика прехвърляне на ползите към потре-
бителите. От тук се извежда и ограничението за частта от пазара, в която оперират 
участващите предприятия. Това изискване трябва да предотврати и възможността спо-
разумението да доведе до създаване или засилване на господстващо положение. Не 
бива и да се налагат на участващите предприятия по-големи ограничения от необхо-
димите за постигане на целите. Тези ограничения трябва да произтичат от постигане-
то на икономическите ползи. Те зависят от спецификата на пазара и на самото спора-
зумение и при преценката им трябва внимателно да се следи за тяхната необходимост 
и адекватност, за да се предотврати заобикалянето на антитръстовите правила. Прила-
гането на освобождаването включва 2 етапа – преценка дали попада в забраната на 
чл.101ДФЕС/15ЗЗК и ако е така, се изследва наличието на предпоставките за осво-
бождаване.  

Друг вариант за освобождаване от забраната са издаваните от ЕК или КЗК 
регламенти или решения за групово освобождаване за определени категории спо-
разумения, решения или съгласувани практики. Тяхна цел е предварително да опре-
делят условия, чието изпълнение да предпоставя освобождаване от забраната, с които 
стопанските субекти да се съобразяват. Тези решения и регламенти не налагат задъл-
жителни условия и не оказват директно влияние върху валидността. Те освен това не 
заместват автоматично нищожните клаузи, остават в сила само съобразените. Целта 
им е да се посочат условията, при които общата забрана няма да се прилага и субек-
тите предварително да се съобразят с тях и да изключат автоматичната нищожност 
следваща от чл.101 ДФЕС/15 ЗЗК.  

Директното прилагане на тези регламенти може да доведе до ограничаване на 
забраната на чл. 15 от националното ни законодателство. Този извод следва от чл. 3, 
ал. 2 от Р1/2003, според който прилагането на национална забрана не може да ограни-
чава решение, споразумение или съгласувана практика, които не ограничават конку-
ренцията според чл. 101, ал. 1 ДФЕС, отговарящи на изискванията на неговата ал. 3 
или изпълняващо условията на регламент за групово освобождаване. Смисълът е да 
не се допускат по-строги ограничения в националното право, отколкото в общностно-
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то. Същият извод следва и от чл. 5, ал. 4 на Конституцията на Република България, 
според който международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила 
имат предимство пред норми на вътрешното право, които им противоречат. 

Регламентите на ЕК и решенията на КЗК за групово освобождаване могат да 
бъдат оттеглени в определени случаи. Когато се установи, че дадено споразумение не 
отговаря на изискванията на чл. 17 ЗЗК, се постановява, че споразумението не се обх-
ваща от решението за групово освобождаване, предвижда се и срок, в който споразу-
мението да се приведе в съответствие с изискванията или да се прекрати. Това право-
мощие КЗК може да упражни и в случаите, когато става въпрос за регламент за гру-
пово освобождаване, на който се позовава стопански субект, опериращ и на българ-
ския пазар, ако дейността му не е съобразена с чл. 101 ДФЕС. Когато се надхвърлят 
границите на национален пазар правомощието е на ЕК. Решението за премахване на 
груповото освобождаване има действие занапред.  

Друго положение, при което едно споразумение, решение или съгласувана 
практика, не попадат в забраната на чл. 101 ДФЕС/15 ЗЗК е т. нар. праг de minimis1, 
при наличието на който се приема, че ефектът на споразуменията е незначителен и су-
бектите не подлежат на санкциониране. Той се определя според пазарния дял на пред-
приятията участващи в споразумението. Съществува разграничение в този праг за 
хоризонталните и вертикални споразумения – 10 % за хоризонталните и 15 % за вер-
тикалните. Когато пазарът се затваря от паралелни подобни мрежи от споразумения 
ограничаващи конкуренцията, прагът спада до 5 %. Тези прагове могат да се надхвър-
лят, но с не повече от 2 % за две последователни години. Това правило не се прилага, 
когато споразумението включва т. нар. твърди ограничения, които ще се разгледат 
наред с отделните видове споразумения. 

По отменения ЗЗК са приети няколко решения за групово освобождаване. Те 
продължават да се прилагат, докато не се отменят от КЗК. ЕК от своя страна е приела 
регламенти за групово освобождаване в определени сектори от икономиката като 
Р358/2003 в областта на застраховането или Р823/2000 в областта на морския 
транспорт. Те се прилагат в своята цялост като вторичното право на ЕС за всички спо-
разумения, решения и съгласувани практики, попадащи в обхвата на забраната по чл. 
101 ДФЕС, които засягат търговията между държавите от ЕС. 

Част от тях се отнасят до т. нар. хоризонтални споразумения. Те се сключват 
между предприятия на едно и също ниво на производството или дистрибуцията на да-
ден продукт, които са реални или потенциални конкуренти на конкретния пазар. 
Обикновено те пораждат антиконкурентен ефект, ако се отнасят за определяне на це-
ните, разпределение на производството или пазара. Подобни хоризонтални споразу-
мения са от обективно естество пораждащи антиконкурентен ефект и за тях не се при-
лагат чл. 17 ЗЗК/чл. 101 ДФЕС или правилото  de minimis. Те са забранени. Но подоб-
но сътрудничество може да доведе и до положителни резултати като разпределяне на 
стопански риск, реализиране на икономии, въвеждане на иновации. Затова при пре-
ценка дали едно хоризонтално споразумение попада под забраната, следва да се съоб-
разят както вредите, които нанася на конкуренцията, така и икономическите ползи, 
които реализира за пазара.  Именно поради това на европейско ниво са създадени рег-
ламенти за групово освобождаване за определени категории хоризонтални споразуме-
ния, които са пренесени в родното законодателство, чрез решения на КЗК. Приети от 
ЕК са и Насоки за хоризонталните споразумения, които посочват критерии за оценка 

                                                            

1 Той е формулиран в издадените от ЕК  Насоки  относно споразуменията с незначителен ефект 
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на най-типичните видове хоризонтални споразумения, които реализират икономичес-
ки ползи. 

С Решение на КЗК №118/08.07.2000 за групово освобождаване от забраната на 
определен вид договори за специализация, с което се въвежда Р2658/2000 от 29. 11. 
2000 относно прилагането на чл. 81, ал. 3 ДЕО (сегашен чл. 101 ДФЕС) към определе-
ни категории споразумения за специализация. 

 

- Според него на групово освобождаване подлежат някои категории споразу-
мения между предприятия, свързани с условията при които те се специали-
зират при производството на продукти. Това може да са споразумения за 
едностранна специализация, когато едната страна спира производството на 
продукт и го купува от конкурентно предприятие, което пък се задължава да 
го произвежда.  

- Друг вид споразумение е това за реципрочна специализация. Тогава страни-
те, на реципрочна основа, спират производството на различни за всяка от 
тях продукти, които друга от тях произвежда и доставя.  

- Група предприятия могат да се договорят да произвеждат продукти съв-
местно, ако тази дейност попада под действието на общата забрана.  

- Посочените споразумения могат да се комбинират и със споразумения за из-
ключително задължение за покупка или доставка.  

- Споразумение  може да се сключи и за дистрибуцията, като трето неконку-
рентно предприятие се назначава като дистрибутор или предприятията осъ-
ществяват съвместна дистрибуция.  

 

За да се освободят тези категории споразумения от забраната, трябва общия па-
зарен дял на участващите предприятия да не надвишава 20% от съответния пазар и да 
не съдържат т.нар. твърди ограничения. Те са: поддържане на цени при продажба на 
трети лица, ограничаване продукцията или продажбите, разпределение на пазари или 
клиенти.  

С Решение на КЗК №119/08.07.2003 за освобождаване от забраната на опреде-
лен вид договори за изследвания и разработки, с което се въвежда Р2659/2000 от 
29.11.2000 относно прилагането на чл. 81, ал. 3 ДЕО към определени категории спора-
зумения за научноизследователска  и развойна дейност. Техният смисъл е да се избег-
нат дублиращи се разходи и заедно с това да се осъществи обмен на идеи, който да ус-
кори развитието на продуктите. Подобен род споразумения имат по-голямо значение 
при по-малките предприятия, които съответно разполагат с по-ограничени възмож-
ности за производство и конкуренция.  

 

- При един от тези видове споразумения няколко стопански субекта съвмест-
но изследват и разработват продукти или процеси и след това се ползват от 
резултатите заедно.  

- Общо ползване може да се договори и за резултати от предишно споразуме-
ние между страните.  

- Възможно е даден вид споразумение да не включва общо ползване на резул-
татите, но да попада под общата забрана.  

 
За да се приложи груповото освобождаване при тези споразумения трябва 

всички страни да имат достъп до резултатите от съвместните изследвания, за да про-
дължи изследванията. Освен това всяка страна трябва да има самостоятелно достъп до 
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резултатите от тях. Това съвместно ползване трябва да е свързано с резултати, защи-
тени с право на интелектуална собственост, които имат значителен принос за прогре-
са. При тези споразумения груповото освобождаване се отнася за определен срок в за-
висимост от качеството на предприятията като конкуренти на пазара на разработвани-
те продукти. Когато предприятията не са конкуренти освобождаването е за срока на 
изследването и разработката, а ако резултатите от изследванията се ползват съвмест-
но, той се продължава за срок от 7 години от първоначалното пускане на новия про-
дукт на пазара. Ако предприятията са конкуренти груповото освобождаване е за пе-
риода на изследването и разработката, като има възможност за продължаване  на сро-
ка до 7 години, ако резултатите се използват съвместно. Има и изискване към момента 
на сключване на споразумението общият пазарен дял на участващите предприятия да 
не надвишава 25% от пазара на съответния продукт. А след изтичане на седемгодиш-
ния срок освобождаването се запазва до надвишаването на 25% от пазарния дял на 
продуктите.  

За тази категория споразумения също са предвидени твърди ограничения, при 
наличието на които освобождаването не се прилага. Сред тях са ограничаване свобо-
дата на страните да осъществяват свободно изследвания и разработки самостоятелно 
или съвместно с трети страни в друга област или в същата след изтичане срока на спо-
разумението. Споразуменията не трябва и да изключват възможността за оспорване 
на валидността на правото на интелектуална собственост, свързано с разработките. 
Забрана има и за предвидено ограничаване на производството, продажбите или за 
поддържане на цени при продажба на трети страни или ограничаване кръга на тези 
трети страни. Забранено е и ограничаването в територията, на която дадено предприя-
тие може да извършва продажби или въвеждане на изискване за създаване на труд-
ности за потребителите при получаването на съответния продукт. 

Създадени са също регламенти и решения за групово освобождаване на верти-
кални споразумения. Самите вертикални споразумения се отнасят за продажба на 
стоки или услуги, между предприятия, осъществяващи стопанска дейност на различ-
ни нива на производството или дистрибуцията. Когато те имат за предмет само опре-
деляне на цената и количеството на продукта, който е предмет на продажбата, конку-
ренцията не се ограничава. Вреда за потребителите може да произтече от уговорени 
ограничения за купувача или продавача. Но, както при хоризонталните споразумения, 
при преценка трябва да се отчитат факторите на конкретния пазар. Тези споразумения 
се считат за по-малко вредни, защото за да произведат значими вреди за конкретната 
икономика, трябва участващите предприятия да притежават голяма икономическа 
мощ и то в продължителен период от време. 

Отново аналогично с практиката при хоризонталните споразумения, ЕК е 
приела Насоки за вертикалните споразумения2. Този акт указва как да се оценяват 
най-често срещаните вертикални споразумения и как да се третират вертикалните 
споразумения, които на са обхванати от регламент за групово освобождаване.   

С Решение на КЗК №44/10.04.2001 за групово освобождаване от забраната на 
определен вид вертикални споразумения3, с което се въвеждат условията на Р 
2790/1999 в сила от 01. 01. 2000, относно прилагането на чл. 81, ал. 3 ДЕО към някои 
категории вертикални споразумения и съгласувани практики. То се отнася за верти-
кални споразумения за продажба на стоки и услуги. В неговия обхват не попадат вер-
тикалните споразумения за продажба на моторни превозни средства, които са предмет 
                                                            

2 OJ C 291, 13. 10. 2000 
3 Насоки относно вертикалните споразумения. 
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на специално решение, както и договорите за лизинг, наем, лицензионни споразуме-
ния за прехвърляне на права на интелектуална собственост, защото при тях няма ха-
рактерното за продажбата прехвърляне на собствеността.  

За да се освободи от забраната едно вертикално споразумение, са необходими 
две предпоставки. Първата е свързана с пазарния дял на доставчика или купувача. 
Пазарният дял на доставчика не бива да надхвърля 30% от пазара, на който се опери-
ра. Но ако задължението е за изключителна доставка на един купувач, то неговия па-
зарен дял трябва да е под 30%. Ако страните по такова споразумение са с пазарен дял 
под 15%, то споразумението се счита с незначителен ефект. И не попада в обхвата на 
забраната, ако не съдържа твърди ограничения на конкуренцията4. Когато на пазара 
оперират няколко паралелни еднакви вертикални споразумения, правилото de minimis 
се прилага, ако пазарния им дял е до 5%.  

Споменатите твърди ограничения са втората, отрицателна предпоставка за ос-
вобождаване на едно вертикално споразумение от общата забрана. Сред тях са под-
държане  цените на препродажба чрез фиксирана или минимална цена, която следва 
да се спази и при съответна препродажба. Подобно изискване не съществува при 
въвеждането на максимални или препоръчителни цени при препродажба. Не бива да 
се ограничава територията или клиентите, на които купувачът по споразумението мо-
же да продава продукта. Не бива да се въвежда и селективна дистрибуция чрез въвеж-
дане на ограничение в кръга на клиентите на страна по споразумението. Подобна 
клауза нарушава конкуренцията между дистрибуторите на един продукт. Но такава 
дистрибуция не е забранена, ако има за предмет чисто качествени характеристики на 
продукта, а не доставчиците му. Твърдо ограничение е налице и ако се препятства или 
ограничава достъпа до резервни части директно от производителя им.  

Част от твърдите ограничения могат да се приложат в определени рамки, в 
които освобождаването на съдържащите ги споразумения е допустимо, ако са изпъл-
нени някои условия. Пример е споразумение за не конкуриране в периода на действие 
на споразумението. То представлява задължение за купуване по вертикално споразу-
мение на поне 80 % от продуктите от посочен доставчик, като така силно се огранича-
ва конкуренцията. Но е позволено, ако е за период до 5 години и не предвижда въз-
можност за мълчаливо продължаване. Такова задължение може да е с по-дълъг срок 
при вертикални споразумения, ако няма друг начин да се защити ноу хау, но дори то-
гава срокът е ограничен до 1 година от прекратяване на споразумението. 

Когато едно вертикално споразумение надвишава прага от 30% груповото осво-
бождаване е неприложимо, но това не го прави автоматично забранено. То може да се 
освободи индивидуално според Насоките за вертикалните споразумения. Най-често 
това се прилага при: изкючителна дистрибуция, франчайзинг, селективна дистрибу-
ция и др. За да се приложи този вид освобождаване трябва на  пазара да оперират 
много фирми, което предполага, че не може да се окаже сериозно влияние върху кон-
куренцията. Но и в този случай не трябва да се съдържат твърди ограничения. Не бива 
да се ограничават и междуфирмената конкуренция, а ако тя е ограничена това не бива 
да се съчетава с ограничаване на вътрешно груповата конкуренция (между дистрибу-
тори на еднакви продукти). Не се забраняват споразуменията, по които се правят ин-
вестиции или чрез които навлиза нов продукт, защото се счита, че при тях проконку-
рентния ефект е по-голям от антиконкурентния.   

 
 

                                                            

4 Както е определено в известие на ЕК относно споразуменията с незначителен ефект. 
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3. Заключение: 
Разгледаната възможност за освобождаване от забраната за споразумения, 

ограничаващи конкуренцията, е опит да се регулират пълноценно и не едностранно 
обществените отношения свързани с функционирането на икономиката. Това е част 
от двойствен комплекс норми, едната част, от които осигуряват защита на икономика-
та и косвено по този начин на потребителите, като забраняват или ограничават спора-
зумения, увреждащи конкуренцията. Това е абсолютно логично, с оглед важността на 
конкуренцията за функционирането на пазара. Другата стана на този комплекс е 
освобождаването, от същата тази забрана, на споразумения, при които се наблюдават 
и значителни ползи. Това е възможност за гъвкаво пазарно поведение, която е безцен-
на в сложната икономическа ситуация, в която те трябва  да се предпазят от послед-
ствията на икономическата криза от последните години и следващата я рецесия. 
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ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА НЕЗАКОННИТЕ СТРОЕЖИ  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

Крум Зидаров 
Бургаски свободен университет 

 
 

Реших да разгледам тази тема, защото незаконното строителство през послед-
ните години се превърна в сериозен проблем. Също така има много въпроси, на които 
се опитах да си отговоря като например: 

 

- Защо правова държава – каквато е България, позволява нещо което е с неза-
конен статут да се узаконява? 

- Кога един строеж става незаконен? 
- При какви хипотези може да се узакони? 
- Какви са действията на компетентните органи, когато трябва да решат дали 

един строеж е незаконен? 
 

Преди да се насоча към същината на моята разработка ще изясня  кога един 
строеж се счита зa незаконен съгласно разпоредбите на ЗУТ. Един строеж е незаконен 
тогава, когато:  

 

 Строителните му книжа са отменени по установения ред като издадени в 
нарушение на предвижданията на действащите устройствени планове и пра-
вилата и нормативите по проектирането и строителството; 

 Е в нарушение на изискванията за строителство в територии с особена тери-
ториално устройствена защита; 

 Се извършва без необходимите строителни книжа или при съществени от-
клонения от тях; 

 Се извършва със строителни материали несъответстващи на изискванията за 
безопасност или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и 
монтажните работи. 

 
Компетентни да констатират незаконно строителство са: 

 

1. Служителите на ДНСК, които са специализирана администрация и действат 
на територията на цялата страна.  

2. Служителите на съответната община, които са също вид специализирана ад-
министрация, но нейните правомощия са териториално ограничени. 

 
Срещу констативния акт може да се направят възражения в 7 дневен срок, от 

лицата, имащи правен интерес. 
За да се спре изпълнението на един незаконен строеж трябва да има издадена 

мотивирана заповед от  началника на Дирекцията за Национален Строителен Контрол 
или упълномощено от него длъжностно лице или със заповед на кмета или упълномо-
щено от него лице. Тази заповед се издава въз основа на констативен акт, съставен от 
органите на ДНСК или на общините. Заповедта по своето естество е индивидуален ад-
министративен акт, но не и отказът да се издаде  такава, защото акта е констативен и 
не подлежи на обжалване. (срв. определение № 3306-2003 2 отд. ВАС). 
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Как става самото узаконяване? 
 

Предпоставка за узаконяване на строежите е да са били „допустими“ по прав-
ната уредба актуална към момента на изграждането им или да са били търпими строе-
жи. Допустим е строежът, извършен в съответствие с подробния устройствен план. 

 Според ал.3 на параграф 127 от ЗУТ се установява преклузивен срок, след кое-
то собственикът на строежа губи възможността да иска узаконяване. Така дори  стро-
ежът му да е допустим, той не би могъл да бъде узаконен. Смисълът на срока е да дис-
циплинира собствениците на незаконни строежи с надеждата този път проблема да 
бъде разрешен. 

След постъпване на заявлението за узаконяване общинската администрация 
разполага с едномесечен срок да установи обстоятелствата, посочени в искането за 
узаконяване. Установяване на тези обстоятелства става с констативен акт. Едновреме-
нно с издаването на акта администрацията изисква от лицето представяне на множест-
во документи – по чл. 144 от ЗУТ (ал.1). Това са документите, които по начало се 
изискват за издаване на разрешение за строеж. Представянето на тези документи е за-
дължително условие за издаването на акт за узаконяване. Възможно е въпреки пред-
ставяне на документите, строежът да не бъде узаконен. Това ще в случаите, когато не-
говите пространствени характеристики не отговарят на предвижданията на подробния 
устройствен план, например – подробния устройствен план предвижда възможност за 
изграждане в имота на сграда до 10,5 метра, а строежът е висок 13 метра.  

 

Както акта за узаконяване така и отказа за узаконяване трябва да са моти-
вирани, те трябва да съдържат фактическите и правните основания на база, на 
които органът е направил изводът си за липсата или възможност за узаконяване. 

Когато органът откаже да узакони обекта за отказа се уведомява заявителя 
(собственика или този който е подал документите) както и ДНСК. 

 
Как се установява кога е извършен строежа? 
Отговорът на този въпрос е особено важен с оглед ограничението което е уста-

новено в параграф 127 ал.1.  Тази хипотеза засяга незаконните строежи, които при оп-
ределени условия стават търпими. Важно е да се установи кога е извършен строежа, 
защото ако е търпим той не подлежи на премахване и не може да се налага забрана за 
ползване. Може да бъде и обект на прехвърлителна сделка. 

Правните последици от отказа за узаконяване или от пропускане на срока за 
подаване на заявление са, че съответния строеж подлежи на премахване. 

 
Има категория строежи, които не могат да бъдат узаконени, ето защо за тези 

строежи началникът на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице издава 
задължително заповед за премахване. Това са строежи или части от тях, когато те се 
извършват: 

‐ В нарушение на действащите устройствени планове, или ако е невъзможно 
тяхното изменение, със съгласие на собствениците, без одобрен инвести-
ционен проект и без разрешение за строеж, които са в нарушение на дейст-
ващите подробни устройствени планове. Допуска се възможност подобни 
строежи да се узаконят, но само след изменение на действащия план и то 
със съгласие на собствениците на засегнатите от промяната имоти; 

 

‐ В нарушения на изискванията за строителство в територии с особена тери-
ториална устройствена защита, когато е невъзможно строежите да бъдат 
приведени в съответствие с тези изисквания; 
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‐ С некачествени строителни материали и изделия несъответстващи на изиск-
ванията за сигурност на строежите  или за безопасност на гражданите, както 
и в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните 
работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното 
ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответст-
вие с изискванията на този закон; 

 

‐ В защитени територии и вододайни зони, без разрешение или при съществе-
ни отклонения от издадените строителни книжа, както и в нарушение на 
Закона за защитените територии или в нарушение на специалните норма-
тивни актове; 

 

‐ Незаконни строежи, когато те не могат да бъдат узаконени по правилата на 
чл.226 ЗУТ. 

 
Във всички случаи извън посочените по-горе, незаконните строежи могат да 

бъдат узаконени. Лицата, които имат правен интерес, могат да поискат узаконяването 
на незаконен строеж в законоустановения срок. Строежите се узаконяват от органа, 
който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, това са – главния ар-
хитект на общината, областния управител или министърът на регионалното развитие 
и благоустройството. Министърът издава разрешение тогава, когато предмет на узако-
няването са обекти с обхват повече от една област; национално значение и/ или наци-
онални обекти, определени със закон. Самата процедура започва с писмено искане  от 
собственика на недвижим имот или на лицето, на което е учредено правото на строеж, 
след това трябва да се одобри инвестиционен проект – заснемане за узаконяване, 
привеждане на строежа в съответствие с одобрения проект, заплащане на наложените 
глоби и дължимите такси и завършва с издаване на акт за узаконяване.  

 
Предвидената от закона възможност за „законяване на незаконен строеж” 

дава възможност за корупция в българската администрация. Доста съмнения за това 
будят действията на органите на местното самоуправление и местната администрация 
по българското Черноморие. Такъв е и скандалът „Дюнигейт“, който се разиграва 
през 2012/13 година. Става въпрос за дюните на плажа в Несебър, обявени за защите-
на територия. През 2012 Дюните са заравнени от инвеститорите, има подробен уст-
ройствен план, който позволява строежа. През 2013 след скандал в медиите и започна-
лото заравняване на терена се поръчва кадастрално заснемане и се ангажират учени от 
БАН, за да установят има ли дюни след разрешителното за строеж през 2012, а освен 
това интересен е въпросът защо природните образувания липсват в кадастъра.  

Корупцията е често срещано явление по света. Но все пак, нали  има органи бо-
рещи се с нея. Не трябва да се забравя и вътрешноведомствения контрол в админист-
рацията, а именно по-горестоящия орган следи за законосъобразността и целесъобраз-
ността на актовете на по-долу стоящия орган. Една от основните функции на минис-
търа на  регионалното развитие и благоустройство е именно такава – да  осъществява 
контрол върху дейността на ДНСК, а дирекцията от своя страна работи като правораз-
давателен орган. Първо, тя упражнява контрол по законосъобразността на админист-
ративните актове и действия по ЗУТ, за които не е предвиден  пряк съдебен контрол - 
нормата на чл. 216, ал. 1 ЗУТ която изключва от пряк съдебен контрол актовете за 
узаконяване на строежи, като за същите е предвидена задължителна административна 
процедура за обжалването им пред н-ка на РДНСК, като процесуална предпоставка за 
съдебното обжалване. Всички актове, които не влизат в приложното поле на чл. 216 
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ЗУТ  могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахожде-
нието на недвижимия имот, а актовете и отказите на министъра на регионалното раз-
витие и други министри се обжалват пред  ВАС. Могат да обжалват лицата, които 
имат правен интерес и ако административните актове засягат обществени интереси 
право на обжалване имат и прокурорът и омбудсманът. 

Остава въпросът защо в една правова държава каквато е България  се позволява 
узаконяването на строежи обявени по-рано за незаконни. 

Но от друга страна законодателят е позволил узаконяването на такива строежи, 
защото подчертава демократичния характер на новосъздадения ЗУТ, а и да не забра-
вяме, че една от предпоставките за узаконяването е заплащането наложените глоби и 
дължимите такси. 
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Развитието на бизнеса е една от основите, на която стъпва и развитието на ико-
номиката на една държава, а за да се развива бизнеса е необходимо да са налице та-
кива институти, които да не го задушават и същевременно да подпомогнат неговия 
растеж – такива форми на финансиране и процедури, които да му позволят да стъпи 
на световния пазар и да придобие стабилитет, който да се пренесе и у силната иконо-
мика на държавата. И тук именно по-облекчената форма на финансиране поставя фи-
нансовият лизинг като един от предпочитаните способи за придобиване на дълготрай-
ни активи у нас.  

 
I. Финансов Лизинг 
1. Същност на финансовия лизинг 
В търговската практика се открояват две основни форми на лизинга, които са 

най-широко разпространени – Оперативен и Финансов лизинг. Налице са и други 
разграничения на лизинга, като от гледна точка на обекта му те са:  

‐ лизинг от първа ръка; 
‐ лизинг от втора ръка; 
‐ лизинг за стоки за широко потребление; 
‐ лизинг за инвестиционни стоки. 
Освен това съществуват и обратен лизинг, мокър лизинг и др. 
Но както казахме вече най-често прилагани и употребими на практика са опера-

тивният и финансовият лизинг.   
Определен в чл. 342 (2) ТЗ по следния начин  – С договора за финансов лизинг 

лизингодателят се задължава да придобие вещ от трето лице при условия, определени 
от лизингополучателя, и да му  я предостави за ползване срещу възнаграждение. 

Предмет на този договор е предоставянето на една вещ за възмездно ползване – 
няма ограничение спрямо вида на вещта, стига да не е потребима, тъй като после няма 
да може да бъде върната на лизингодателя. Тук собствеността върху вещта не се пре-
хвърля, а тя само се предоставя за ползване – едно лице предоставя на друго непотре-
бима вещ за ползване, срещу задължението от страна на другото лице да получи въз-
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награждение, дотук лизинга напомня за наема, което дава основание този вид сделка 
да бъде считана за разновидност на наема, но тя несъмнено има своите различия, кои-
то ще изтъкнем малко по-нататък.  

Особеното тук е, че лизингодателят в момента на сключване на договора не е 
собственик на вещта, обект на договора за финансов лизинг, а той се задължава да за-
купи вещ с точно определени характеристики, посочени от лизингополучателя.  Ако 
лизингополучателят не е посочил точно конкретната вещ, която желае да бъде закупе-
на, то той посочва нейни конкретни характеристики, а така също може да посочи 
конкретно трето лице, от което да бъде закупена вещта. Лизингодателят трябва да се 
съобрази с всички тези условия поставени от лизингополучателя. 

Икономически погледнато от тази страна финансовият лизинг представлява 
финансиране на лизингополучателя от лизингодателя. В повечето случаи вещта не е 
необходима на лизингодателя, не би могла да се използва в дейността, която той уп-
ражнява пряко, но той я купува и я предоставя на лизингополучателя с цел реализира-
не на печалба. (Такъв пример е фирма, която се нуждае от скъпоструваща машина за 
въгледобив например, но няма финансовите средства, за да я закупи, а производите-
лят не изявява желание да я отдаде на лизинг – в този случай се намесва лизингодате-
ля, банка например, която закупува въпросната машина и я отдава на фирмата.) Тъй 
като лизингодателят закупува вещта според указанията и условията, които е поставил 
лизингополучателят, ако тези условия са спазени – лизингодателят няма да отговаря, 
ако впоследствие вещта се окаже негодна за извършване на конкретната дейност. 

Тъй като са налице два договора при финансовия лизинг – от една страна дого-
вор за лизинг между лизингодателя и лизингополучателят, а от друга страна договор 
за покупко-продажба между лизингодателят и третото лице – производител или 
доставчик на вещта, ще са налице и някои особености при отговорността. Доставчи-
кът ще отговаря по договора за покупко-продажба с лизингодателя за недостатъци на 
вещта, които са били налице към момента на предаване на вещта и затруднява използ-
ване й по предназначение, но не и пред лизингополучателят, тъй като страни по спо-
менатия договор са именно третото лице и лизингодателят. В такъв случай, решения-
та при една такава възможна хипотеза са: в договора за лизинг да е включена клауза, 
която да дава право на лизингополучателят в такива случаи да търси отговорност 
директно от третото лице; лизингодателя да учреди изрично пълномощно на лизинго-
получателя за този вид хипотеза; и на трето място лизингополучателят да претендира 
отстраняване на недостатъците от лизингодателя по договора за лизинг, а последния 
да се обърне от своя страна към третото лице по силата на договора за покупко-
продажба. 

По начало рискът от случайното погиване се носи от собственика на вещта. 
При финансовия лизинг собственик на вещта е лизингодателя, докато трае договора, 
следователно риска би трябвало да се понесе от него, но в този случай законодателят 
е предвидил изключение от този принцип в чл. 343 ТЗ, според който риска при слу-
чайно погиване или повреждане на вещта ще се носи от лизингополучателя. 

 
2. Права и задължения на страните 
А. Права и задължения на лизингодателя 
Лизингодателят има като основни свои задължения да предаде на лизингополу-

чателят вещта и то вещ – годна за ползване(за уговореното или обичайното), в проти-
вен случай лизингополучателят може да поиска поправянето на вещта, намаляване на 
лизинговите вноски или развалянето на договора. Освен това лизингодателят има за 
задължение  да осигури на лизингополучателя свободното и несмущаваното ползване 
на вещта. 
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Б. Права и задължения на лизингополучателя 
Основните задължения на лизингополучателят са да заплаща лизинговите внос-

ки, като техния размер и срока за плащането им са уговорени в договора. Самият раз-
мер на вноските зависи от срока на лизинга, амортизацията на вещта,  калкулираната 
печалба за лизингодателя и др. Други основни негови задължения са да ползва вещта съг-
ласно уговореното, а ако не е уговорено такова според предназначението й. Да поема 
разноските по ползването и поддържането на вещта. Незабавно да уведомява лизин-
годателя за посегателства над вещта. Да я върне след изтичане на срока на договора във 
състоянието, в което я е получил, като се отчита нормалното й овехтяване, като това 
задължение може да отпадне, ако в договора е уговорено прехвърляне на собствеността 
върху вещта след изтичане срока на договора в ползва на лизингополучателят. 

В случая основните права на едната страна се явяват основните задължения на 
другата. 

Според някои автори се предвижда един неотменяем срок на договора за фи-
нансов лизинг, в течение на който нито една от договарящите страни няма право да го 
анулира, дори когато лизингополучателят не се нуждае повече от него. Този период 
по правило е продължителен и покрива или не икономическия живот на вещта, като в 
последния случай ще е налице един вторичен период при преразглеждане на действа-
щите условия на лизинговия договор, но отново с характеристиката на финансов ли-
зинг. Началният период се определя така, че ако той покрива икономическият живот 
на изделието, лизингодателят си осигурява възвръщане на първоначално вложените 
инвестиции, финансовите разходи по операцията и печалбата под формата на съвкуп-
ността от всички вноски в рамките на лизинговия период. 

С изтичането на този неотменяем период лизингополучателят е поставен пред 
избора на различни варианти за прекратяване на отношенията или тяхното продължа-
ване с лизингодателя. Възможно е да върне вещта на лизингодателя, който се явява 
собственик. Може  в случай на желание от негова страна и договорка с лизингодателя 
да придобие собствеността върху вещта; а може също така и да пожелае да продължи 
срока на лизинга.  

 
II. Договор за наем 
Уредбата на договора за лизинг представлява доразвитие и приспособяване на 

уредбата на наема към търговските взаимоотношения.  
 
1. Същност на договора за наем 
Съгласно чл.228 ЗЗД „С договора за наем наемодателят се задължава да предо-

стави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят – да му плати опре-
делена цена.” Договорът за наем предполага съгласието на страните по него относно 
времетраенето на ползването и възнаграждението, което се дължи. Не са налице наем-
ни отношения, ако ползването на вещта е едностранно установено и не е налице из-
рично или мълчаливо съгласие на наемателя. Страни по договора за наем са: наемода-
тел и наемател. Правната уредба на договора за наем се съдържа в чл.228-239 ЗЗД. 

Договорът за наем се счита за сключен в момента, в който страните постигнат 
съгласие относно: вещта, която се предоставя за ползване, и цената, срещу която то се 
предоставя. Страните също така могат да се споразумеят и за времетраенето на дого-
вора за наем, но това не е необходимо за действителността му. Договорът за наем е 
срочна сделка и е възможно страните сами да уговорят продължителността на догово-
ра – те определят началния и крайния момент на наемния период. В този случай дого-
ворът за наем е с определен срок. Възможно е също страните да не са уговорили мо-
мента, в който договорът ще се прекрати – в този случай договорът за наем не е не-
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действителен, а се счита за сключен за неопределен срок. В чл.229 ЗЗД са определени 
пределно допустимите срокове на договорите за наем. Законът предвижда максима-
лен срок, за който може да се сключи – „Договорът за наем не може да бъде сключен 
за повече от 10 години, освен ако е търговска сделка”. Ако договорът бъде сключен  
за по-дълъг срок, той не е недействителен, а има сила само за 10 години, т.е. срокът се 
редуцира автоматично, по силата на закона до 10 години. Максимален срок липсва 
при наем, който е търговска сделка (чл.229 ал.1 ЗЗД) Наемът е търговска сделка, кога-
то едната страна по нея е търговец и договорът се сключва във връзка с упражняваното 
от него занятие. Договорът за наем е сделка на обикновено управление и съгласно 
чл.229 ал.2 ЗЗД „Лицата, които могат да вършат само действия по обикновено управле-
ние, не могат да сключват договор за наем за повече от 3 години”. Ако те сключат дого-
вор за наем за повече от 3 години, договорът се редуцира по силата на закона до 3 години. 

 
2. Права и задължения на страните 
Всяка от страните по договора за наем поема задължение срещу поетото 

насрещно задължение на другата страна. Наемателят плаща определената наемна це-
на. Не е налице договор за наем, ако ползването на вещта се предоставя безвъзмездно. 
Договорът за наем създава облигационно правна връзка между страните – с него не се 
прехвърля и/ или учредява вещно право върху вещта, а само се предоставя нейното 
ползване в резултат на което наемателят става държател на вещта. 

Задълженията на наемодателя са: да предаде наетата вещ; да я поддържа в 
надлежно състояние и да обезпечи ползването й от наемателя. Наемодателят не може 
да извършва действия, които биха отнели или попречили на спокойното ползване на 
вещта от наемателя. Рискът от случайното погиване на наетата вещ се носи винаги от 
наемодателя, т.к. отговорността се носи от собственика (наемодателя) на вещта. 

 Задълженията на наемателя са: да плаща наеманата цена; да пази вещта и да си 
служи с нея с грижата на добър стопанин и да върне вещта след прекратяване на 
наемния договор. Наемателят е длъжен и да плати разходите, свързани с ползването 
на вещта. Той дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползването на 
вещта, освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която не отговаря. 

 
3. Пренаемане 
Пренаемането е договор, по силата на който наемателят отстъпва цялата или 

част от наетата вещ на друго лице срещу заплащане на наемна цена. На наемателя е 
отстъпено правото на ползване на вещта, като от своя страна той също може да от-
стъпва същото ползване, т.е. наемателя става наемодател. В чл.234 ал.1 ЗЗД е предви-
дено, че „ако не е уговорено противното, наемателят може да пренаеме части от нае-
тата вещ без съгласието на наемодателя”. Пренаемането предполага наличието на два 
договора: между наемодателя и наемателя и между наемателя и пренаемателя. Дого-
ворът за пренаемане обвързва само наемателя и пренаемателя и създава право на 
последния да ползва пренаетата вещ. Това негово право се обуславя от правото на 
наемателя и не може да бъде по-широко по обем и по продължителност от правото на 
ползване на самия наемател. Между наемодателя и пренаемателя не се установяват 
никакви отношения. Чл.234 ал.3 предвижда, че „пренаемателят е задължен спрямо 
наемодателя само за наема, който той дължи при завеждане на иск, без да може да 
противопостави плащанията, които е направил преждевременно”. Т.е. наемодателят 
има право на пряк иск срещу пренаемателя, когато наемателя не плаща наемната цена. 
С този иск може да се претендира само това, което пренаемателят се е задължил 
спрямо наемателя. Наемателят и пренаемателят отговарят солидарно пред наемодате-
ля. Пренаемането не засяга правата на наемодателя. Наемателят си остава задължен 
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по договора за наем, дори ако наемодателят се е съгласил с пренаемането. Той отгова-
ря за всяко увреждане на наетата вещ от пренаемателя, освен ако докаже, че то се дъл-
жи на причина, за която той не отговаря. Ако пренаемането е било изрично забранено и 
наемателят въпреки това е пренаел, наемодателят има право да развали договора за наем. 

 
4. Прекратяване на договора за наем 
Основанията за прекратяване на договора за наем са: изтичане на определения 

в договора срок; с предизвестие от страна по договора; по взаимно съгласие на стра-
ните; чрез разваляне на договора; вследствие погиването на наетата вещ. Законодате-
лят е предвидил в чл.235 ЗЗД особено основание за прекратяване на договор за наем 
на жилище, намиращо се в етажна собственост – ако наемателят не изпълнява наред-
бите за реда и управлението на етажната собственост, той може да бъде изваден от 
помещението по искане на управлението на етажната собственост.  

Договорът за наем може да бъде продължен по реда на чл.236 ЗЗД. Съгласно 
ал.1 договорът за наем се счита за продължен за неопределено време, когато след из-
тичането на срока на договора наемателят продължава да ползва вещта и наемодате-
лят не се противопоставя, макар да знае това. Договорът се счита за продължен, т.е. 
след изтичането на определения от страните срок, се приема, че те са съгласни да 
встъпят отново в наемни правоотношения, т.е. да сключат нов договор за наем, про-
дължение на сегашния, със същите клаузи. Съгласно ал.2 наемателят дължи обезщете-
ние и трябва да изпълнява всички задължения, произтичащи от прекратения наемен 
договор, когато въпреки знанието и противопоставянето на наемодателя, продължи 
ползването на наетата вещ. В този случай той ползва вещта без правно основание. 

Съществува особеност при прехвърлянето на недвижим имот, отдаден под 
наем. Поставя се въпросът дали прехвърлянето на правото на собственост прекратява 
автоматично договора за наем. Съгласно чл.237 ал.1 ЗЗД договорът за наем остава в 
сила и е задължителен за третите лица, ако е бил вписан. Т.е. при прехвърляне на не-
движим имот договорът за наем остава в сила за приобретателя, ако е бил вписан в 
имотния регистър и продажбата на имота няма да сложи край на наемното правоотно-
шение. В този случай задълженията на наемодателя преминават върху приобретателя 
на наетия имот. Съгласно ал.2 договорът за наем, сключен преди прехвърлянето на имо-
та, е задължителен за приобретателя на наетия имот за предвидения в него срок, но за не 
повече от 1 година, ако има достоверна дата. И в този случай задълженията на наемода-
теля преминават върху приобретателя и прехвърлянето няма да сложи край на договора 
за наем. Договорът за наем е задължителен за приобретателя като договор за наем без 
определен срок, когато няма достоверна дата и наемателят е във владение на имота. В 
този случай наемното правоотношение може да бъде прекратено с едномесечно предиз-
вестие от приобретателя, който встъпва в правата на наемодателя, или от наемодателя. 

 
III. Разграничение между договора за финасов лизинг и договора за наем 
Разлика между договора за лизинг и договора за наем представлява задълже-

нието на лизингодателя да придобие вещ от трето лице което е неотменима част от 
договора за финансов лизинг. Докато наемодателят не може да бъде задължен да на 
прави такава придобивка и да я предостави за ползване на наемателя. И в двата дого-
вора вещта трябва да е в състояние годно за уговореното или обичайното й потребле-
ние. Но договора за финансов лизинг е усложнен с това, че  вещта трябва да е придо-
бита при условия, определени от лизингополучателя, което е предимство пред до-
говора за наем и е с цел лизингополучателят да придобие избран от него актив. 

Неудобство в договора за финансов лизинг възниква по отношение отговор-
ността за недостатъците на вещта. Трето лице е отговорно за недостатъци пред лизин-
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годателя, а той от своя страна отговаря пред лизингополучателя. Факта, че  лизинго-
получателят не може да претендира директно от доставчика отстраняването на недо-
статъците на вещта поражда усложнение невъзможно за договора за наем. Наемодате-
лят е отговорен за недостатъците на вещта пред наемателят.  

Друга разлика между двата института се установява в последствията „от случайно 
погиване или повреждане на вещта”. При договора за лизинг риска е за сметка на 
лизингополучателя, което е изключение от принципа, че рискът от случайното погиване 
или повреждане на вещта се носи от собственика, възприет в договора за наем. Това прави 
финансовия лизинг метод за финансиране със сравнително нисък риск за лизингодателя. 

Предимство, характерно за договора за финансов лизинг, е възможността да се 
включи клауза за прехвърляне правото на собственост върху вещта – обект на лизинга 
от лизингодателя към лизингополучателя. Нещо повече лизингополучателят получава 
заедно с вещта и правата на лизингодателя към доставчика/ производител. При евик-
ция лизингополучателят трябва да има преки права срещу третото лице. Тази характе-
ристика липсва при договора за наем, но нищо не спира страните в един последващ 
договор за покупко-продажба или цесия  да постигнат същия резултат. 

Търговския закон в член 347. (2). с препращане изключва приложението на ня-
кои разпоредби относно наема в Закона за задълженията и договорите спрямо финан-
совия лизинг. Това ни дава изводи за различията между тях. 

Предимството на лизинга, е това че срокът на ползването е съобразен с иконо-
мически полезния живот на вещта – вещта се ползва докато се извлекат полезните й 
свойства. Това се свързва със срока на амортизацията. След изтичането на този срок 
счетоводната стойност на вещта е равна на нула, макар че пазарната стойност може да 
е по-голяма, което обосновава възможността за закупуване на вещта. 

На първо място, ограничение в срока на договора за лизинг липсва за разлика 
от договора за наем, сключен между не търговци. Ограничение което би попречило на 
търговската дейност на лицата. Договорът за лизинг обикновено се сключва за скъпо-
струващи машини и съоръжения, които се използват за осъществяване на някаква 
предприемаческа дейност. Ограничението в договора за наем цели да предпази наемо-
дателя да не се лиши от вещта за прекалено дълго време, но при финансовия лизинг 
субектите са професионалисти, които сключват тези сделки по занаят и нямат нужда 
от тази защита. Този извод се извлича и от чл. 229 (1) като дава възможност за сключ-
ване на договор за наем с неограничен срок, но само между търговци.  

Друго различие в договорите се открива в уредбата за разноските по поддържа-
нето на вещта. При договора за лизинг разноските се извършват от лизингополучате-
ля. Което е в полза на лизингодателя и прави лизинга предпочитан механизъм за пре-
доставяне на правото за ползване на вещ. Това отново е обусловено от факта, че сдел-
ката се изповядва от професионалисти и няма нужда закона да урежда защита за 
лизингополучателя. И този механизъм мисля, че е оправдан предвид факта, че е въз-
можно лизингополучателят да придобие собственост върху веща. Наемодателят по 
договор за наем е длъжен да поддържа вещта в състояние, уговорено за ползване. 
Ремонтите на вещта са негово задължение и са за негова сметка, освен ако не са по ви-
на на наемателя или не са дребни поправки свързани с обикновеното употребление.  

Предимство на финансовият лизинг пред договора за наем е и възможността за 
сублизинг уреден в Търговския закон, който се различава съществено от пренаемане-
то в Закона за задълженията и договорите. Като при пренаемането уговорка между 
страните може  да изключи приложението му, т.е. при липсата й пренаемането е въз-
можно, докато при сублизинга без съгласието на лизингодателя той е нищожен. Най-
важното преимущество на сублизинга пред пренаемането, е това че при сублизинга 
лизингодателя може да предоставя за ползване цялата вещ на другиго, докато при 
пренаемането това се извършва само за части на вещта.       
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Според чл. 347 (2) на ТЗ не се прилага в договора за финансов лизинг уредения 
механизъм за обезщетение на наемодателя за вреди, които се дължат на причина за 
която наемателя отговаря или за вреди от лица от неговото домакинство или пренае-
матели. Според чл. 288 от ТЗ за неуредените въпроси се прилага  ЗЗД и като ТЗ не е 
уредил въпроса с вредите, причинени по време на ползването от лизингополучателя, 
трябва да се приложи института за непозволеното увреждане. 

Според закона лизингодателят на помещение в етажна собственост не е длъжен 
да изпълнява наредбите по реда и управлението на етажната собственост. Докато за 
наемателя в етажна собственост за такова поведение може да бъде изведен от наетото 
помещение. Не виждам причина за това разграничение и най-вероятно става дума за 
законодателна грешка. 

Законодателят изрично казва, че по отношение на договора за лизинг е непри-
ложимо правилото, че „ако след изтичане на наемния срок използването на вещта 
продължи със знанието и без противопоставянето на наемодателя, договорът се счита 
за продължен за неопределен срок". Договор за лизинг може да се продължи мълчали-
во, само ако се спази хипотезата на чл. 292 (1) от Търговския закон. Мълчаливо може 
да се продължи договора, само когато е отправено предложение от една от страните в 
съглашението към другата и приемателят на предложението не го отхвърли веднага. 
Лицата също трябва да бъдат в трайни търговски отношения едно с друго за да се осъ-
ществи целения резултат. 

В ЗЗД е уредена противопоставимост на наема спрямо последващ приобрета-
тел. При осъществяването на хипотезата на чл. 237 от Закона за задълженията и дого-
ворите наема остава в сила. Това изрично е изключено за договора за финансов ли-
зинг. За него би се приложил института на неизпълнение, уреден в ЗЗД. В случай на 
прехвърляне на вещта – обект на договора за финансов лизинг, преди приключването 
му лизингополучателят може да иска изпълнение на договора за лизинг чрез друга 
вещ, която да отговаря на изискванията на лизингополучателя заедно с обезщетение 
за забавата или да иска обезщетение за неизпълнение. 

Наемът се различава от финансовия лизинг и с това, че ако наемният договор е 
сключен за неопределен срок, той може да бъде прекратен от всяка от страните с 
едномесечно предизвестие. Ако договор за финансов лизинг без определен срок, бъде 
сключен между страните, това би довело да една несигурност между тях. Не е ясно 
докога лизингополучателят може да ползва вещта, съответно докога лизингодателят 
трябва да му осигури необезпокоявано ползване. Но винаги има възможност страните 
по договора за финансов лизинг със съгласие да прекратят договорът или допълнител-
но да уговорят срок за действието му. 

Правната уредба на търговските сделки в Търговския закон е специално граж-
данско право на търговците. Нейното основно предназначение е да даде специфична 
регламентация на търговския оборот, но не чрез изчерпателна уредба, а чрез ограни-
чен брой особени правила. Затова ние правим това разграничение между договорите и 
представяме техните предимства. 
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COMPENSATION FOR NON-MATERIAL DAMAGES IN 
CONTRACTUAL LIABILITY – BETTER LATE THAN NEVER. 
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Резюме: Резюме на доклада: Докладът съдържа сравнителен анализ на материята 
за неимуществените вреди при договорна отговорност в българската и други евро-
пейски правни системи. Разгледана е теорията и практиката по въпроса. Специално 
внимание е обърнато на Тълкувателно решение номер 4/2013, обръщащо констант-
ната съдебна практика. Докладът съдържа и множество примери, обосноваващи 
необходимостта от промяна на законодателството в материята. Тълкувателното 
решение на ВКС  е подложено на критика в два аспекта. Направени са предложения 
de legе ferenda 
 

Ключови думи: Договорна отговорност, неимуществени вреди. 
 
Abstract: Summary of the report: This report contains comparative analysis of the matter 
for non-material damages in the Bulgarian and other European law systems. The theory and 
practice on this matter is regarded. Special attention is paid to interpretive judgment No 
4/2013, overturning the constant case law. 
This report also contains many examples, motivating the necessity from change of the 
legislation in the matter. The Interpretive Judgment of the Supreme Court of Cassation has 
been criticized in two aspects. Recommendations have been made de lege ferenda  
 
Key words: Non-material damages, contractual liability 
 

 
І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
1. Историческо развитие 
1.1. Европа – Проблемът за обезщетяването на неимуществени вреди, възник-

ващи при неизпълнението на договор, тормози законодателствата и съдебната прак-
тика не само в България, но и в развитите европейски държави.  

Традиционно даваната за пример френска съдебна практика допуска обезщетя-
ването на неимуществени вреди при договор въпреки разпоредбата на чл.1149 от 
ФГК, първообраз на нашия чл.82 ЗЗД. Така например съдът с решение присъжда обез-
щетение за накърняване репутацията на архитект поради неоснователно прекратяване 
на сключения с него договор за архитектурна услуга. Морални вреди е присъдил съ-
дът в Сент Етиен на актриса, чието име в нарушение на договора, не е било изписано 
с подходящ шрифт на афиша. Съдът в Тулуза присъжда обезщетение за неимуществе-
ни вреди на пътник, пътувал във вагон, чиято класа не съответства на билета му. 
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Съдебната практика във Великобритания също познава случаи, в които е смет-
нато за справедливо да бъде присъдено обезщетение за неимуществени вреди – участ-
ничка в конкурс за красота, представила се успешно на първите кръгове, в нарушение 
на договора, не била допусната до следващите. Детегледачка е осъдена от родителите 
на детето за причинени душевни болки и страдания и причинен стрес от съда в 
Бирмингам. 

1.2. България – Старият ЗЗД е уреждал вредите в своя чл.132 гласящ: „Вредите 
въобще се дължат на кредитора за загубата, която е претърпял и за ползата от която е 
бил лишен.”. 

Настоящият ЗЗД не дава категоричен отговор на въпроса допустимо ли е кре-
диторът да търси при неизпълнение, частично изпълнение, неточно изпълнение, не-
имуществени вреди?   

 
Тълкуването на настоящата уредба е поляризирано  
- едното становище, застъпвано от Красен Стойчев, Любен Диков и други 

теоретици, подкрепено и от съдебната практика е, че при договорно неиз-
пълнение могат да се търсят само имуществени вреди. Аргументи се черпят 
от текста на чл. 82 ЗЗД, който визира претърпени загуби и пропуснати пол-
зи, които за проявление на института „имуществени вреди”. Систематичес-
кото място на разпоредбата относно определяне размера на неимуществени-
те вреди от съда по справедливост в раздела за непозволено увреждане, дава 
основание на авторите да смятат, че нормата се отнася до деликатната от-
говорност, но не и до договорната. 

- другата теза, застъпвана от Владимир Петров, Живко Сталев, Александър 
Кожухаров е, че неимуществените вреди се дължат и при договорно не-
изпълнение, стига да ги има. Като контрааргументи сочат, че гражданската 
отговорност е единен институт, целящ обезщетение на вреди, и несправед-
ливо би било само защото неимуществените вреди са възникнали от дого-
ворна връзка, а не случайно, въз основа на деликт тяхното обезщетяване да 
не бъде допуснато. Застъпват, че чл. 52 ЗЗД определя начина, по който се 
обезщетяват неимуществените вреди, а не видовете вреди въобще, които 
подлежат на обезщетяване.  

Интересно ще бъде да отбележим, че в първия публикуван проект за граждан-
ски кодекс от 1979 г., обезщетение за неимуществени вреди при договорна отговор-
ност е уредено в глава „Неизпълнение на задълженията”, чл.361, заедно с претърпени-
те загуби и пропуснатите ползи. 

 
ІІ. ИЗЛОЖЕНИЕ 

 
2. Постановка на проблема 
Мога ли Аз, като бележит художник, сключвайки договор с Вас, да Ви нарису-

вам по-грозен и дебел, отколкото в действителност сте, и от това за Вас да се роди 
претенция да Ви върна платеното като хонорар за „творбата”, но заедно с него да 
поискате от мен и обезщетение за накърнена чест и душевен мир, защото сте се по-
чувствали унизен от начина по който съм ви възпроизвел на платното?  

Допустимо ли е да Ви дам кола под наем с неизправни спирачки, и Вие, тръг-
вайки, да установите, че близкият завой и кофата за смет, стояща до насрещната топо-
ла, Ви приканват да се видите отблизо против волята Ви? На какво основание и какво 
ще поискате от мен? Ако го поискате на договорно основание, съдът ще се съобрази 
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ли с исканите от вас неимуществени вреди, или ще ви каже, че „Според константната 
съдебна практика” трябва да търсите обезщетението си на деликтно основание. 

Съдебната практика до постановяване на Тълкувателно решение № 4 от 
29.01.2013г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии, приемаше, че 
е недопустимо при наличие на договорна връзка да се търсят неимуществени вреди. В 
реш. №  1786 – 70 – I г.о. ВС се приема, че чл. 82  ЗЗД допуска обезщетяване само на 
имуществени вреди. Само те могат да се изразяват в претърпяна загуба и пропусната 
полза. Реш. № 224 – 71 – I г.о. ВС приема, че не може на деликтно основание да се 
търси обезщетение от транспортно предприятие, тъй като пътникът е с билет, а има 
правото да иска обезщетение от застрахователя въз основа на застрахователния договор. 

 
3. „Едно позакъсняло тълкувателно решение”  
Справедливостта – житейска и правна, си проби път в тълкувателно решение № 4 

от 29.01.2013г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии реши, че  
„И нарушаването на общата забрана да не се вреди други му, и нарушаването на 
договорно задължение могат да причинят неимуществени вреди, които подлежат на 
обезщетяване”.  

Така, ако Вие сте се почувствали накърнен морално, от това са последвали не-
благоприятни душевни последици (притеснения, душевни терзания, накърнено до-
стойнство и добро име) то вече можете да търсите обезвреда, както е логично, точно и 
отговарящо на действителността – въз основа на договорната отговорност. Непред-
убедеността изисква да кажем, че и досега, когато едно деяние съставляваше едновре-
менно и деликт и договорно неизпълнение, съдебната практика позволяваше в някои 
случай увреденият да търси обезщетение за неимуществени вреди на деликтно осно-
вание, което като крайна цел беше приемливо. Като юридическа прецизност обаче не. 
Трябваше да се минава през изкуствената конструкция на непозволеното увреждане, 
за да се иска нещо, което се дължи, на основание, което не отговаря на обективността. 
И пак не беше съвсем сигурно, че и при тази заобиколна конструкция ще успеем да 
получим исканото от нас обезщетение за неимуществени вреди. Кумулацията между 
договорна и деликтна отговорност бе, въпреки призивите на теорията, недопустима. 
Върховният съд приемаше, че щом между нас има договорна връзка, факта на нейно-
то нарушаване обуславя търсенето на договорна отговорност, чрез която пък вие не 
можете да поискате обезщетение за неимуществени вреди – Решение №565 – 60-IV 
Г.О – по отношение увреждането причинено от неизпълнение или лошо изпълнение 
на превозен договор; – Решение №30-56 IV Г.О. – относно нарушение на задължения-
та по договор за наем; – Решение №961-64 I Г.О. – за вреди произлезли от лошо из-
пълнение на договори за продажба и доставка.  

Във ЗЗД не се съдържа разпоредба, която да предвижда прилагане на деликт-
ната отговорност само и доколкото не е налице договор, който да регламентира отно-
шенията между страните. Когато законодателят желае да изключи кумулирането на 
отговорности, той постановява това изрично, както е при хипотезата на чл. 59, ал.2 
ЗЗД. При старата съдебна практика се оказваше, че стига да има договор, отговор-
ността ще е в по-малък обем, отколкото ако няма. Смятам, че можем да стигнем и по-
далеч – по-тежко следва да отговаря този, който и договорно се е задължил да не при-
чинява вреда. Какъв по-тежък аргумент от предадено доверие, може да ангажира по-
твърда отговорност?  

Едва ли и аргументът lex specialis derogat lex generalis е приложим в материята 
на гражданската отговорност, чиято основна функция е обезщетяването на вреди. 
Търсейки адекватна защита на нарушените ни права би било нелогично и правно, и 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 261

житейски, да ограничим претърпелият вреда да търси обезщетение в по-малък размер, 
само защото неблагоприятните последици са настъпили въз основа на договор. 

Практиката явно смяташе, че при деликт – Вие чупите ръката ми, аз мога да 
търся от вас неимуществени вреди за причинените болка и страдания, но ако сте пре-
дал доверието ми, не доставяйки ми новите инструменти за дърворезба и въз основа 
на това моите творби са станали неестетични за гледане, от което името ми на творец 
се е влошило в обществото, няма да ми дължите неимуществени вреди. 

Практиката като че ли се изолираше от правото, за да пази законодателството. 
Но правото е едно, а законодателството идва и си отива. 

Въз основа на Тълкувателно решение №4/2013 вече се натрупва и съдебна 
практика. Така в Решение № 243 от 27.06.2013 г. по гр.д. № 405 / 2013 г. на Окръжен 
съд – Хасково, съдът е присъдил обезщетение за неимуществени вреди на потребител, 
чието енергоснабдяване е било прекъснато неправомерно, като правната квалифика-
ция на иска е по чл 82 ЗЗД.  

 
4. Критика на Тълкувателно решение №4/2013 
Тълкувателно решение №4/2013 направи пробив, който следва да бъде обсъден 

в два пункта : 
4.1. ВКС не взе становище по дълго дискутиран въпрос в българската правна 

теория и практика – може ли юридическо лице да претендира неимуществени вреди (в 
случая при договорно неизпълнение). Преобладаващото мнение е, че ЮЛ не може да 
търпи неимуществени вреди, тъй като фактически то няма душевност в която да реф-
лектират вредите. Становището на теорията и практиката не държи сметка за бързо 
развиващите се икономически отношения и колко важен в тях е неимуществения еле-
мент. Нека онагледим ситуацията: Производителят на мебели „Мебелинка ООД” 
сключва договор за продажба с верига магазини „Голяма работа АД” за 10 броя лук-
созни фотьойли от махагон със сребърен обков и пирографна шарка на определените 
от договора места. Три дни преди доставката „Голяма работа АД” се отказва от дого-
вора с „неоспоримия аргумент”: „Чух, че вашите работи не струват”. Причината за от-
каз от договора се огласява на всеослушание от директора на дружеството пред него-
ви познати в бизнеса. Някои от тях също имат поръчки към „Мебелинка ООД” и чу-
вайки „съветите” на своя бизнес партньор се отказват от заявените изделия. Година 
по-рано „Мебелинка ООД” е било отличено на „Пловдивския панаир” за оригинал-
ност и изящество на изработката на мебели.  

Тук практиката казва: „ „Мебелинка ООД” е ЮЛ и не може да претърпи неиму-
ществени вреди”. Справедливостта обаче пита – имаме ли тук уронване доброто име 
на фирмата; може ли това уронване да доведе до неблагоприятни имуществени после-
дици (намаляване на продажбите).  

Считам, че и на двата въпроса следва да се отговори утвърдително. Ако моята 
фирма е градила с години име на добър и коректен търговец, защо съдът да не ми 
присъди обезщетение за неимуществени вреди, нанесени ми от невярна информация, 
разпространена в обществото? 

Не може да се посочи правно основание, което да е опора на идеята, че неиму-
ществените вреди при договорно неизпълнение не могат да се претендират от ЮЛ. 
Нито ЗЗД, нито ТЗ, съдържат норма, която да гласи: „ЮЛ не може да търси неиму-
ществени вреди, защото не може да претърпява такива, понеже няма душевност”. 
Законодателят не прави разлика в обезщетенията за причиняване на вреди по отноше-
ние на това дали се искат от ФЛ или ЮЛ, т.е. стъпвайки с единия крак върху справед-
ливостта, а с другия върху законодателството може да кажем: допустимо е и ЮЛ да 
търси обезщетение за неимуществени вреди. Аргумент в тази насока може да бъде и 
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нормата на чл. 631а, ал. 2 във връзка с ал. 1., предвиждащи, възможност за търсене 
на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, когато молба на кредитор 
за откриване на производство по несъстоятелност срещу търговеца бъде отхвърле-
на с влязло в сила решение. Различните международни съдилища и арбитражи, не само 
са възприели идеята за неимуществените вреди, които се дължат и на ЮЛ, но и при-
ложението й не е изключение, а правило. Като че ли именно сега беше моментът, в 
който ВКС, следваше да вземе отношение по този противоречив въпрос. Все пак ос-
тава възможността законодателят да се „събуди” и да отрази променена икономическа 
обстановка, синхронизирайки българското законодателство с европейското. 

4.2. ВКС прави разграничение между неимуществените вреди, причинени от 
деликт и неимуществените вреди причинени от договор. В тълкувателното решение 
четем: „Когато неимуществените вреди са причинени от деликт, на обезщетение под-
лежат всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от увреждането 
(деликтната отговорност е по-строга от договорната). Когато неимуществените вреди 
са причинени от неизпълнение на договорно задължение, на обезщетяване подлежат 
вредите, доколкото те са пряка и непосредствена последица от неизпълнението и са 
могли да бъдат предвидени при пораждане на задължението”. ВКС е сложил спирачка 
при търсенето на неимуществени вреди при договорна отговорност, която смятам за 
недопустима и неоправдана. Мога ли да предвидя какви страдания и душевни болки 
ще ми донесе забавянето от вас на поръчаната от мен инвалидна количка, нужна ми в 
следствие на претърпяна катастрофа. Ако аз и вие не сме предвидили неимуществени-
те вреди в договора за изработка, но аз съм изживял болка понижено чувство за полез-
ност, ниско лично самочувствие, не заслужавам ли обезщетение на тези неимуществе-
ни вреди, които макар непредвидени са изживени, по ваша вина ? 

Ако съм сключил договор с определено издателство за написването на моята 
автобиография, трябва ли в договора да пише: „Книгата ще се издаде след 2 години, 
но аз преценявам, че при възможно некоректно изпълнение от страна на издателя мо-
га да претърпя неимуществени вреди в размер на еди колко си хиляди лева?” 

Налице е едно вътрешно противоречие в самото тълкувателно решение на ВКС, 
сякаш самият той се е колебал. От една страна се слага знак за равенство между не-
имуществените вреди, причинени от деликт и договор – „И нарушаването на общата 
забрана да не се вреди други му, и нарушаването на договорно задължение могат да 
причинят неимуществени вреди, които подлежат на обезщетяване”. От друга страна 
съдът „конкретизира” при какви обстоятелства могат да се търся договорните не-
имуществени вреди. Отрязаният ми крак, в следствие неизправността на електричес-
кия трион, който Вие ми продадохте ми носи все едни и същи неимуществени вреди, 
които е редно и справедливо да мога да търся при едни и същи предпоставки. Нима 
ако те не се предвидени в договора, трябва да ми бъде забранено да ги търся на дого-
ворно основание? 

Не е нужно неимуществените вреди да бъдат предвидени, за да са достойни за 
обезщетяване. Достатъчно е те да са обективно предвидими, т.е. дори ние, като страни 
по договорно отношение, да не сме предвидили в конкретния случай настъпването на 
определени неимуществени вреди, нормално развитото човешко съзнание да допуска, 
че при определени обстоятелства могат да настъпят вреди, които, съобразявайки 
фактите, с голяма степен на вероятност биха се проявили. Така например ако в моя 
ресторант токът гасне периодично вечер и от това аз губя клиенти, обективно предви-
димо е, че репутацията на моя ресторант ще бъде накърнена, което би ми дало основа-
ние да потърся от доставчика на ток обезщетение за неимуществени вреди. Обективно 
предвидимо е и, че при гръмналия телевизор, предмет на покупко-продажба, за мен 
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ще настъпи уплаха и смущение, бидейки в стаята по същото време, която уплаха след-
ва да бъде възмездена. 

Разбира се, в материята на определянето на неимуществените вреди, следва съ-
дът внимателно да изследва всеки поставен казус, за да не се превърне това обезщете-
ние в самоцел и злоупотреба. Не би следвало да се допусне то, ако от договорното не-
изпълнение се родят вреди, които обективно няма как да бъдат предвидени от нормал-
ния човек .Така например не можем да държим продавача на телевизор от горния при-
мер отговорен, ако гръмналия телевизор причини уплаха на говорещия ни папагал и 
той вземе, че спре да говори, поради което ние се чувстваме тъжни и непълноценни.  

„Предвидимостта” е понятие, което търпи тълкуване, именно за това за нея не 
може да бъде предвиден единен критерий, а във всеки конкретен случай тя трябва да 
се изследва. 

 

Развитието на пазара налага да бъде допуснато обезщетение за неимуществени 
вреди при договорна отговорност. Принципите на Европейското договорно право до-
пускат в своя чл.9:501, ал.2: Вредите за които се дължи обезщетение включват и  

а)  неимуществените вреди, както и  
б)  бъдещите вреди, които се очаква да настъпят. 
Принципите са опит за едно единно европейско договорно право. В голяма сте-

пен може да се каже, че те успяват да изсмучат най-доброто от правните системи на 
Европа. Тепърва развитието на облигационното право, вярвам, ще бъде свързано с тях 
и със закрепените в тях правила. 

 
5. De lege ferenda – над 60 години изминават от приемането на настоящият 

ЗЗД. За толкова време нито едно НС не прояви смелост да остави диря в българското 
облигационно право в областта на неимуществените вреди при договорна отговор-
ност. Първата крачка беше направена от ВКС. Втората ще завърши цикъла и полеми-
ките. В ЗЗД може да бъде вписан текст, който да се опира на основната идея, че обез-
щетението при договорна отговорност обхваща и неимуществените вреди, които са 
пряка и непосредствена последица от неизпълнението и следва да  се определя от съда 
по справедливост.  В общата част на ЗЗД може да се включи текст, че обезщетение за 
неимуществени вреди при договорна отговорност може да търси и ЮЛ.  

 
ІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В отделни закони неимуществените вреди при договорна отговорност вече бяха 
закрепени като подлежащи на обезщетяване – отговорността на туроператора и турис-
тическия агент бе регламентирана в чл. 35, ал. 5 от Закона за туризма, отговорността 
на дистрибутора и търговеца – в чл. 131 от Закона за защита на потребителя, отговор-
ността на работодателя за несвоевременно издаване необходимите на работника или 
служителя документи – чл. 226, ал 3 от Кодекса на труда. 

В ръцете на законодателя е промяната на основния закон на българското обли-
гационно право – Закона за задълженията и договорите, която промяна е вече доказа-
на като ползотворна в Европа и която промяна може да ни отреди, макар и малко, 
ъгълче в дома на европейското модерно правно мислене. Предизвикателството пред 
българския парламент е налице. От него зависи дали ще го приеме и ще остави диря, 
която правната и житейската справедливост отдавна е прокарала. 
 
Литература:  
[1] Проф. Владимир Петров – Обезщетението за неимуществени вреди при договорна отго-

ворност.  
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Abstract: The Commercial Law has provided a number of requirements that the founders 
should fullfill in order for a company to be legally founded. Article 70 settles a regime of 
invalidity of transactions quite in a controversion with the common civil law regime. 
Therefore it is necessary for an adequate legal interpretation to be made of both institutes in 
order for them to be distinct for both the purposes of theory and practice. 
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І. Какво представлява недействителността при учредяване на търговско 
дружество? 

При учредяване на търговско дружество и сключването на учредителен дого-
вор Търговският закон е предвидил редица изисквания, които учредителите трябва да 
спазват, за да възникне едно законосъобразно търговско дружество. Но този процес 
може да страда от различни недостатъци, които биха могли да водят до недействител-
ност на учреденото дружество.  

Къде е регламентирана правната уредба на недействителността? 
В глава десета на ТЗ, в общите положения, отнасящи се до всички видове тър-

говски дружества, законодателят е уредил един специален иск за обявяване на не-
действителността на търговското дружество. В чл. 70 са уредени редът, условията и 
последиците от недействителността на учреденото дружество. Нормата на чл.70 се от-
нася до всички видове търговски дружества – както персонални, така и капиталови [1].  

Каква е същността на недействителността: Недействителността е такова правно 
явление, което при наличие на основание за него, води до прекратяване на ТД. 

Важно е да споменем, че недействителността, предмет на разглежданата тема,  
уредена в чл.70 от ТЗ е във връзка с учредяването на търговските дружества, а не 
недействителност изобщо в търговското право. Недействителността не настъпва по 
право, а само по силата на съдебно решение, постановено по иск на определени опра-
вомощени субекти. Чл. 70 се прилага само ако дружеството е възникнало, т.е. дру-
жеството е вписано в търговския регистър[2].  
                                                            

1 Герджиков  О. Коментар на ТЗ, книга първа, Софи-Р, 2007, с.373 
2 Герджиков,  О. Коментар на ТЗ, книга първа, Софи-Р, 2007, с.369 
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Кои са основанията за недействителност? 
Основанията за недействителност на търговските дружества са изчерпателно 

изброени. Изключва се разширително тълкуване и тълкуване по аналогия, това става 
видно от  буквалното тълкуване на чл.70 – „само” [3]. В чл. 70, ал. 1, т. 1-7 се опреде-
лят изчерпателно всички пороци във връзка с учредяването на дружеството, които са 
основания за обявяването му за недействително[4].  

1) Липсата на учредителен договор или нарушаването на изискванията 
за формата на договора – това би довело до извод липса на дружество. Основанието 
се прилага при СД, КД и ООД. Съгласно т. 1 на ал. 1 – за отсъствие на учредителен 
договор се приема не съставянето на такъв договор, а договорът не е съставен в пред-
писаната от закона форма, когато същият е устен или не е налице писмена форма с но-
тариална заверка на подписите там, където се изисква.  

2) Основанието, съдържащо се в т.2, засяга само АД и КДА и се изразява в не-
спазване на изискванията на чл. 159 и чл. 163 ТЗ. За АД и КДА законодателят е въ-
вел специално правило, защото за учредяването на капиталовите дружества има спе-
циален ред, който, ако бъде нарушен, води до недействителност.  

Какви са възможните нарушения на чл. 159? – неприемане на писмен учреди-
телен акт или с учредителен акт не се утвърждава устав; не се назначава първият над-
зорен съвет или съвет на директорите.  

Правилото на чл. 163 се отнася за АД и КДА, при нарушение на изискванията 
на императивната правна норма, учредените АД и КДА са недействителни. 

3) Следващото основание за недействителност на дружеството е предметът 
му на дейност да противоречи на закона (противоречие на императивна правна нор-
ма) или на добрите нрави.   

 

Тук са визирани следните случаи: 
1. Когато в учредителния договор, устав или учредителен акт е вписана дей-

ност, която по начало не може да се извършва у нас по силата на закона или съгласно 
добрите нрави, например трансфер на наркотици. 

2. Ако в предмета на дружеството е вписана дейност, която това дружество не 
може да извършва, защото не е създадено в изискуемата от закона правно организаци-
онната си форма, например едно ООД вписва в предмета си на дейност банкова и 
застрахователна дейност. 

3. Когато дружество започне да извършва дейности, за които има изрична за-
конова забрана, например търговска банка, която може да сключва само банкови сдел-
ки, прибави в предмета си на дейност превозни и застрахователни договори[5].  

4) Дружеството е недействително, и когато липсва реквизит от задължител-
ното съдържание на учредителният договор или устав – т.е. не съдържа: фирмата, 
предметът на дейност на дружеството, размерът на вноската или на капитала, когато 
законът го изисква – чл. 70, чл. 1, т. 5. Това са най-важните правно индивидуализира-
щи белези на дружеството. При персоналните дружества задължително трябва да се 
посочи размера на вноските на всички съдружниците, а при капиталовите дружества – 
общият размера на капитала.  

5) Следващото основание е посочено в т. 6 и то е: не е внесена предписаната 
от закона част от капитала. Това основание за недействителност се отнася само за 
                                                            

3 Герджиков, О, Новите положения в търговското право, 2000 г., с.35 
4 Стефанов, Г. Търговско право, с. 204 
5 Голева, П, Недействителността на учреденото търговско дружество – основания, обявяване, 
последици, Юридически свят 2/2000 
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капиталовите дружества. Законодателят изрично е определил минималния капитал, 
който трябва да бъде внесен при учредяване на търговските дружества – при ООД – 
70% от общия размер на капитала, а при АД – 25%. Изискването в т.6 се отнася само 
до общия размер на капитала, но не и за вноските на отделните съдружници, 
акционери. Законодателят с тази разпоредба е искал да защити интересите на трети 
лица, на кредиторите на дружеството, на самото дружество и на неговите съдружници 
или акционери. 

6) Последното основание за недействителност на ТД е не участването на 
минимално необходимия брой дееспособни лица при учредяването му.  

Законът предвижда че при учредяването на персонални дружества СД, КД е не-
обходимо минимум две лица учредители. За учредяването на ООД и АД законът не 
поставя изискване за минимален брой учредители – тези дружества могат да се съз-
дадат и от един дееспособен учредител.   

Какви са особеностите на недействителността на учредяването на търговско 
дружество? 

Законодателят в чл. 70 разграничава основанията за недействителност на от-
страними и неотстраними. Отстранимите недостатъци водят до недействителност са-
мо, ако не са вече отстранени или не бъдат отстранени в дадения от съда срок. Неот-
странимите недостатъци винаги водят до недействителност на учреденото търговско 
дружество. В закона е предвидена забрана за съда да обяви дружеството за недействи-
телно, ако нарушението е отстранено и също така го задължава да даде на търговско-
то дружество достатъчен срок, в който да отстрани допуснатото нарушение, предви-
дено в закона като отстранимо. 

Какви последици настъпват от обявяването на ТД за недействително? 
Последица от обявяването на ТД за недействително е обявяването му в ликви-

дация. Съдебното решение за обявяването на дружеството за недействително действа 
само за в бъдеще (ex nunc). Решението няма ретроактивни последици и не засяга ва-
лидността на извършените от търговското дружество правни действия до обявяването 
на неговата недействителност. Решението на съда за обявяването на търговското дру-
жество за недействително има за последица прекратяването с ликвидация и заличава-
нето на търговското дружество като правен субект. То  поражда действие от влизане-
то му в сила. Съдът има задължение да изпрати решението за служебното вписване в 
търговския регистър, който вписване има декларативно действие 

Кои лица са активно легитимирани да предявят иска по чл.70-ти ? Съгласно ал. 2 
активно легитимиран да иска обявяване на дружеството е всеки заинтересуван, а също 
и прокурорът. Заинтересуваните лица са учредителите, акционерите, съдружниците, 
членове на управителните и контролни органи на дружеството, кредиторите, както и 
синдик или ликвидатор, също и всяко трето лице с правен интерес.  Ответник по иска 
е самото дружество. Срока за подаването на този иск е една година след възникване 
на дружеството, а дружеството се смята за възникнало след вписването му в търгов-
ския регистър. Съгласно съдебната практика [6] съдът следи служебно за този срок и с 
изтичането му се погасява потестативното право на ищеца да иска обявяването на 
дружеството за недействително. 

 
 
 

                                                            

6 Определение №424/ 18. 06. 2010 г. ВКС 
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II. Правна уредба на недействителността в гражданското право 
 

1. Същност на недействителност на гражданскоправните сделки: 
За да бъде действителна една правна сделка и, за да породи правните си после-

дици, е необходимо воле изявленията за сключването ѐ да са извършени свободно, от 
дееспособни лица и при съблюдаване на законовите правила и добрите нрави. [7] 

2. Каква е функцията на недействителността?: 
Тази строга санкция въздейства превантивно и възпитателно върху участни-

ците в гражданския оборот; с недействителността се защитават интересите на тези 
лица посредством възможността за заличаване правното действие на сделката, избяг-
вайки увреждането на техните интереси. [8] 

3. Какви са видовете недействителност? – Гражданското право на РБ устано-
вява общо, родово понятие за недействителност на сделките. То урежда нищожност-
та и унищожаемостта като основни видове недействителност. 
 

- Нищожност на правните сделки: 
Нищожната сделка не поражда изобщо правните последици, които страните 

са целели да предизвикат. Счита се, че още от момента на сключването си сделката е 
лишена от желаното от страните правно действие. Нищожната сделка е недействител-
на, без да има нужда от постановяване на нейната недействителност от съда, без да 
има нужда с ново правно действие (иск за унищожение или съответно съдебно реше-
ние), да се прогласява недействителността [9]. Няма давностен срок, чието изтичане 
ще доведе до отпадане на правото за релевиране на нищожността. Трябва да се отбе-
лежи и, че на нищожността може да се позове всяко лице, което има правен интерес, 
както и, че тя може да се противопостави срещу всички трети лица. [10] По правило в 
гражданското право нищожните сделки не могат да се заздравяват и, ако страните же-
лаят да предизвикат пораждането на правните последици на нищожната сделка, те 
имат единствено възможността да я сключат наново, спазвайки законовите изисквания. 

 

- Унищожаемост на правните сделки: 
Правните последици на сделката възникват, така както са предвидени от съот-

ветната правна норма и желани от страните, но гарантирана от правото е възможност-
та те да бъдат заличени, и то с обратна сила. Унищожаеми са сделките, чиито поро-
дени правни последици подлежат на унищожаване с нов правен акт – предявяване на 
иск и съдебно конститутивно решение за неговото уважаване. Практиката на ВКС е 
категорична, че единствено лицето, чиято воля се твърде да е опорочена, има право да 
атакува сделката [11]. Следователно унищожаването може да бъде поискано от автора 
на унищожаемото волеизявление и от неговите приемници, като правото да предизви-
ка с обратна сила отпадане на правните последици на сделката по съдебен ред може 
да бъде упражнено до изтичане на тригодишна давност, а при договори, сключени 
при крайна нужда, давността е едногодишна. [12] Унищожаемите сделки, за разлика от 
нищожните, могат да бъдат валидирани с волеизявление за потвърждаване от стра-
ната, чиято воля е опорочена и тогава сделката окончателно се стабилизира, тъй като 
отпада възможността за унищожаването ѐ. [13] 
                                                            

7 Павлова, М. Гражданско право обща част, Софи-Р, 2006 г., с. 507 
8 Павлова, М. Гражданско право обща част, Софи-Р, 2006 г., с. 525 
9 Василев, Л., Гражданско право на НРБ, с. 422 
10 Василев, Л. Гражданско право на НРБ, с.. 423 
11 Определение №170 от 20.10.2000 г. по ч. гр. д. №171/2000 г., II г.о 
12 Василев, Л. Гражданско право на НРБ, с. 423 
13 Павлова, М. Гражданско право обща част, Софи-Р, 2006 г., с. 512 
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4. Частична недействителност – тя е налице в случаите, когато основанието 
за недействителност засяга не цялата сделка като единен фактически състав, а само 
някоя нейна част. [14] Разпоредбата на ал. 4 на чл. 26 от ЗЗД урежда в кои случаи час-
тичната недействителност не води до пълна недействителност на сделката. 

 

Основания и пороци за недействителност на сделките: 
Общите разпоредби за недействителността на договорите, които намират при-

ложение и при сделките, са отразени в чл. 26-35 ЗЗД. Това са правни норми относно 
родовата категория недействителни сделки и те имат строго императивен характер и 
са изчерпателно изброени: 

 

- Пороци, водещи до нищожност на сделките: 
Такива пороци са противоречието на закона; заобикалянето на закона; про-

тиворечието на добрите нрави; сделките върху неоткрити наследства; както и 
пороците в чл. 26, ал. 2 ЗЗД – като начална невъзможност на предмета; липса на 
волеизявление или съгласие; липса на форма, когато е условие за действителност; 
липса на основание; привидни сделки. 

 

- Пороци, водещи до унищожаемост на сделките: 
Унищожаемите сделки са недействителни сделки, които страдат от пороци на 

волеизявлението, уредени в чл. 27-33 ЗЗД. Основанията за унищожаемост са: не-
дееспособност; грешка; измамата; заплашване; невъзможност за разбиране или 
ръководене на действията; крайна нужда. Основанията за унищожаемост в чл. 27-
33, ЗЗД не са уредени изчерпателно. Съществуват и други разпоредби, които уреждат 
основания за унищожаемост на сделките като например чл. 43, буква „б”, ал. 2, ЗН 
който сочи насилието и грешката в мотива като основание за унищожаемост на заве-
щанието. [15] 

5. Какво е действието на нищожността и унищожаемостта и какви са иму-
ществените последици от една недействителна сделка?  

Най-ясно се открояват последиците от недействителността на сделките тогава, 
когато страните по тях още не са извършили каквото и да е изпълнение. В този случай 
се заличават с обратна сила правата и задълженията, целени от нея, и никоя от страни-
те не може да иска изпълнение от другата. [16] По друг начин стои въпросът, когато 
страните са извършили изцяло или частично изпълнение. В действащата си понастоя-
щем редакция чл. 34 от ЗЗД възприема за всички видове нищожни и унищожени сдел-
ки възможност за възстановяване на даденото от страните по сделката. Нито една 
от страните не може да задържи полученото, защото е без правно основание.  

6.   Наред с общите основания, предвидени в ЗЗД, в други граждански закони 
са уредени множество специални норми, които постановяват нищожност и унищожае-
мост. [17] 
                                                            

14 Таджер, В. Гражданско право на НРБ, с. 280 
15 Павлова, М. Гражданско право обща част, Софи-Р, 2006 г., с. 512 
16 Василев, Л. Гражданско право на НРБ, с. 474 
17 Така например съгласно разпоредбата на чл. 106, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Семейния кодекс може 
да се иска прекратяване на осиновяването поради унищожаемост – при липса на някое от ус-
ловията или съгласията, които законът изисква за допускане на осиновяването.  

Съгласно чл. 46-48 от СК унищожаемостта на брака е едно от основанията за прекратява-
не на брака по съдебен ред, приживе на съпрузите, поради определени в закона пороци при 
сключването му.  

В чл. 42-44 от Закона за наследството е уредена недействителност на завещанието. Ни-
щожни завещания са тези, при извършването на които не е била спазена предписаната от закона 
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III. След като разгледахме същността на недействителността на учреденото 
търговско дружество и недействителността в гражданското право в следващите редо-
ве ще направим съпоставка между тези правна института, маркирайки основните раз-
личия между тях в материалноправен и процесуално правен аспект, което дава осно-
вание да се твърди, че в чл. 70 ТЗ е установен един успореден и различен режим на 
недействителност в сравнение с общия гражданскоправен режим на нищожността и 
унищожаемостта на сделките. [18] 

1. Една от основните разлики според нас се състои в делението на недействи-
телността на нищожност и унищожаемост в гражданското право и в отличие от тази 
недействителност на сделките, при търговските дружества тя се проявява само под ед-
на форма – „недействителност”, регламентира чл. 70 от ТЗ. Следователно законът не 
възприема делението ѐ на нищожност и унищожаемост. Освен това гражданското 
познава правната фигура на частичната недействителност, каквато отсъства при не-
действителността на учредено търговско дружество.  

2. Друга важна разлика е в пороците, които водят до недействителност – на 
учреденото търговско дружество и на сделките в гражданското право.  

Различни са основанията при двата института. Изрично и изчерпателно са из-
броени  основанията за недействителност при учредяване на търговско дружество. В 
отличие от тях основанията за унищожаемост в чл. 27-33 ЗЗД не са уредени изчерпа-
телно, а има други гражданскоправни норми, които уреждат специални основания за 
унищожаемост. Но общото между всички посочени в разработката пороци за недейст-
вителност е, че те имат императивен характер и не са позволени отклонения от тях. 

3. Разлика съществува и в действието и последиците от недействителността – 
в гражданското право и при учреденото търговско дружество.  Недействителността на 
учреденото ТД има действие само за в бъдеще. Обратно – в гражданското право обя-
вената за нищожна или унищожена вече сделка има по правило обратно действие [19]. 
Целта на законодателя е да защити интересите на кредиторите, учредителите и всички 
трети лица с правен интерес и да внесе по този начин сигурност в търговския оборот. 
Това налага провеждането на предвидената в закона процедура по ликвидация, с коя-
то ще се удовлетворят интересите на всички кредитори на прекратеното дружество.  

4. Различия откриваме и в сроковете за предявяване на исковете по чл. 70 ТЗ 
и исковете за обявяване на нищожност и унищожаемост на гражданскоправните сдел-
ки. Срокът за предявяване на иска по чл. 70 ТЗ е 1-годишен и е преклузивен докато в 
гражданското право сроковете са давностни и този въпрос стои по различен начин в 
зависимост от вида недействителност: нищожност може да се релевира без съобразя-
ване с изтичане на давностен срок, а унищожение може да се поиска до изтичане на 3-
годишен давностен срок (изключение: при договорите, сключени поради крайна нуж-
да – 1-годишен срок). 

5. По-широк е кръгът на активно легитимираните лица, които имат право да 
предявяват иска по чл. 70 ТЗ. Всеки заинтересован е правно легитимиран да иска 
обявяване на недействителност. Но при недействителността в гражданското право 

                                                                                                                                                        

форма или когато липсва друг задължителен елемент. Унищожаемите завещания притежават 
всички елементи, които законът изисква за тяхната действителност, но са засегнати от друг 
порок. Те пораждат правно действие, но техните последици могат да бъдат анулирани с обратна 
сила от заинтересуваните лица. 
18 Стефанов, Г. Търговско право, с. 204 
19 Изключение прави случаят, когато поради крайна нужда съдът по искане на страната може да 
постанови прекратяване на сделката за в бъдеще – чл. 33, ЗЗД 
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активно легитимирано да предяви иск унищожаване на сделка е лицето, чиято воля е 
опорочена, както и неговите правоприемници. При нищожните сделки както страни-
те, така и всяко трето лице с правен интерес може да предяви отрицателен установи-
телен иск за обявяване на нищожност. 

6. Недействителността на вписано търговско дружество може да се предяви 
само по съдебен ред с конститутивен иск. [20] С оглед на изричната законова разпо-
редба на ТЗ искът по чл. 70, ал. 2 е  родово подсъден на окръжен съд по седалище на 
търговското дружество. Спорът се разглежда по особения ред на производствата по 
търговски спорове, по реда на чл. 365, т. 3 ГПК. Недействителността на търговските 
дружества не настъпва по право, а само по силата на съдебно решение, постановено съоб-
разно предвидения в закона ред и на определените в него особени основания. Нищож-
ността на гражданскоправна сделка също може да се релевира и по извънсъдебен ред. 

7. Пороците, предвидени в чл. 70 от ТЗ, следва да са съществени и неотстра-
ними.[21] Ако те са отстраними, законът казва, че съдът трябва да даде подходящ срок 
да бъдат отстранени. Ако след изтичане на дадения от съда срок, порокът не бъде от-
странен, дружеството ще бъде обявено за недействително.  

 
IV. Заключение: 
  

В съвременното общество търговските дружества играят значителна роля за 
развитието на обществено икономическите отношения. Законодателят предвижда раз-
лични изисквания при учредяване на търговското дружество, които трябва да се спа-
зят, за да се създаде един законосъобразен и стабилен правен субект. Неспазването на 
тези изисквания обуславя въвеждането на правилата за недействителност на учреде-
ното ТД, които формират един особен режим на недействителност, отличаващ се съ-
ществено от общия режим на недействителността по ЗЗД. С оглед на това предметът 
на разглежданата тема може да намира приложение при прилагане на закона, не поз-
волявайки да се смесват различните основания, последици и функции от недействи-
телността по ЗЗД и ТЗ. Искът по чл. 70 ТЗ е специален по отношение на исковете по 
ГПК, с които се релевират нищожност или унищожаемост и ето защо е редно да на-
правим адекватно правно тълкуване на двата правни института и разграничаването им 
за нуждите на теорията и практиката. 
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ПРАВНА ФИГУРА НА ТЪРПИМОСТ БЕЗ ПРАВЕН СТАТУТ. 

ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМИ 
 

Добрил Янев 
Бургаски свободен университет 

 
 
Проблемът на принудителната миграция, или още на бежанските вълни, е стар 

колкото самото човечество. От най-дълбока древност сблъсъците между племената са 
принуждавали победените да търсят спасение на живота си бягайки, напускайки дома 
си, отправени към неизвестното. Презаселването е свързано с много проблеми, които 
с развитието на обществото стават все по-сложни и многообразни. Това важи с особе-
на сила за  извънредното презаселване – това, за което хората не са се подготвяли и не 
са желали, но е наложено от природни или много по-често – от социални бедствия ка-
то войни, масово насилие или преследване на определени групи от населението и пр. 
В новата среда езикът, нравите и начинът на живот понякога се оказват непреодолима 
преграда за новодошлите. Наред с това в съвременния свят бежанците се сблъскват с 
все по-сложни икономически и правни проблеми, понякога и с неоправдано враждеб-
но посрещане, продиктувано от разпространението на ксенофобията. Пристигайки без 
осигурен подслон и поминък, често пъти нелегално, те лесно биват включвани в прес-
тъпни схеми и още по-лесно стават жертви на престъпления поради особено уязвимо-
то си положение. Всички тези фактори водят до маргинализацията им и тотална изо-
лация от обществото. 

Важно място в бежанската проблематика заема институтът на „временната 
закрила“, известен в доктрината още като „правна фигура на търпимост без правен 
статут“. Той е въведен у нас през 2007г. с приемането ни в ЕС. 

Временна закрила се предоставя в случай на масово навлизане на чужденци, 
които са принудени да напуснат държавата си по произход поради въоръжен кон-
фликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или наси-
лие в големи размери на територията на съответната държава или в отделен район от 
нея и по тези причини не могат да се завърнат там. За разлика от останалите видове 
особена закрила, предвидени в ЗУБ, с временната закрила не се предоставя някакъв 
правен статут на лицата, т.к. идеята е те да напуснат скоро територията на страната, а 
не да се установяват продължително. Това третиране е обусловено от твърде големите 
социално-икономически тежести, които големите миграционни вълни поставят пред 
държавата и обществото, а и желанието на повечето от тези чужденци при възмож-
ност да се завърнат по родните си места.   

Особеностите на този вид особена закрила се проявяват съответно и в различ-
ния ред за учредяването му. Докато убежището, статутът на бежанец и хуманитарният 
статут се предоставят на базата на индивидуално разглеждане на молба, временната 
закрила се определя групово, като всеки член от групата се разглежда като годен да 
получи закрила ‘prima facie’ (т.е. при отсъствие на доказателства за противното). 

 
Основните принципи на института на временната закрила са:  
- прием, неотблъскване, зачитане на основни човешки права; 
- разрешение за престой до възможност за доброволно завръщане. 
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Необичайното тук е и че лицата получили особена закрила често се обръщат за 
помощ към собствените си посолства вместо към приемащата държава именно защото 
желаят да се завърнат в своята страна. 

През изминалата година закрила от България са потърсили над 7 хил. бежанци, 
докато за предходните години статистиката обикновено бележи бройки от по няколко 
стотни.  

България е задължена да приема обратно на територията си чужденци, получи-
ли от нея временна закрила, които без разрешение пребивават или се опитват да вля-
зат на територията на друга държава-членка на Европейския съюз. Тъй като страната 
ни е външна граница на ЕС и представлява основен вход на бежанци и мигранти от 
Близкия изток и Азия, липсата на солидарност от страна на останалите държави ни 
изправя пред сериозното предизвикателство да поемем увеличения в пъти бежански 
поток в резултат на нестабилната политическа обстановка в близките региони.  

За посрещане на големи бежански потоци има утвърден „Национален план за 
действие в извънредна ситуация при масово навлизане на лица, търсещи закрила в 
Република България”. Според плана извънредна е ситуацията, при която за 24 часа 
държавната граница е премината от над 500 лица, търсещи закрила.  

За такива случаи законът е предвидил различни процедури и механизми, осъ-
ществявани от ДАБ самостоятелно или съвместно с други структури. В  условията на 
извънредна ситуация се откриват пунктове за първоначален прием, в които се устано-
вява самоличността на чужденците, търсещи закрила, извършва се първоначален ме-
дицински преглед, провежда се групиране и насочване за транспортиране към време-
нен приемателен център. 

Държавната агенция за бежанците обслужва и временни приемателни центрове, 
където се провежда регистрация и се издават документи за самоличност; провежда се 
социално интервю; извършва се настаняване, медицинско обслужване; провежда се 
социална дейност; осигурява се психологическа помощ. 

Държавната агенция за бежанците е задължена да участва в национални и 
международни учения, подготвящи за реагиране при подобни ситуации: последното 
такова е „БРИЗ 2013“ от 17-и юли м.г. 

 

Относно регламентацията на временната закрила: 
Предоставя се с акт на Министерския съвет въз основа на взето решение от 

Съвета на Европейския съюз. 
Кратък преглед на правата на лицата, получили временна закрила показва, че те 

са доста ограничени в сравнение с тези, предоставени с останалите видове особена 
закрила. Това са право: 

1. да останат на територията на Република България; 
2. на труд и професионално обучение; 
3. на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост; 
4. на социално подпомагане; 
5. на медицинска помощ, но само при спешни състояния; 
6. свободно да се завръщат в държавата си по произход. 
Това е обяснимо с факта, че с временната закрила не се предоставя същински 

правен статут. 
Временната закрила винаги е учредена в някакъв срок, определен с решението 

на Съвета на ЕС. През това време  чужденците, ползващи временна закрила, могат да 
кандидатстват за придобиване на статут – на убежище, бежански или хуманитарен 
статут. Те обаче няма да могат да се ползват от по-широките права които имат остана-
лите кандидати докато тече едно такова производство. В такива случаи не може да се 
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води ускорено производство, процедурата е по общия ред – т.к. винаги се намират 
лица, които злоупотребяват в опитите си получат статут и когато са голяма бройка 
контролът трябва да е усилен. 

Прекратяване на временната закрила 
Временна закрила (индивидуално) се отнема на чужденец, за когото се предпо-

лага, че: 
1. е извършил военно престъпление или като престъпление против мира и чове-

чеството; 
2.е извършил тежко престъпление от неполитически характер извън територия-

та на Република България; 
3. или който извършва или подстрекава към действия, противоречащи на це-

лите и принципите на ООН 
както и такъв, който представлява опасност за националната сигурност или за 

обществото (преценката за това се прави от ДАНС).. 
Временната закрила в цялост се прекратява със: 
1. изтичането на срока, за който е постановена; 
2. решение на Съвета на Европейския съюз. 
След прекратяването или отнемането на временната закрила спрямо чужденеца 

се прилагат принудителни административни мерки по Закона за чужденците в 
Република България, освен ако лицето е подало молба за предоставяне на статут. 

Принудителните адм. мерки, които се налагат на чужденците са: 
1. отнемане на правото на пребиваване в Република България;  
2. принудително отвеждане до границата на Република България;  
3. експулсиране; 
4. забрана за влизане в Република България; 
5. забрана за напускане на Република България. 
Ако лицето е подало молба за предоставяне на статут, първите четири мерки се 

отлагат до приключване на производството. 
Мерките се отменят, когато на чужденеца е предоставено убежище, статут на 

бежанец или хуманитарен статут. Това обаче не важи за чужденци, които представля-
ват опасност за националната сигурност, или са осъждани поне веднъж с влязла в 
сила присъда за тежко престъпление и представляват опасност за обществото. 

Мерките се налагат със заповеди на председателя на ДАНС и директорите на 
различни звена на МВР. В заповедта за отнемане правото на пребиваване в РБ на ли-
цето се предоставя срок за доброволно напускане на страната, след изтичането на кой-
то чужденецът се извежда принудително от страната. 

Когато съществуват пречки чужденецът да напусне незабавно страната или да 
влезе в друга страна, изпълнението на мерките се отлага, като чужденецът се задължа-
ва да се явява ежедневно в полицейската служба по местопребиваването му по ред, 
определен в правилника за прилагане на закона, до отпадането на пречките. Органът, 
издал заповедта, може по своя преценка принудително да настани чужденеца в спе-
циален дом за срок до отпадането на пречките за изпълнението на мерките. 

Чужденец, на който е наложена принудителна административна мярка експул-
сиране, не се експулсира в държава, в която животът и свободата му са застрашени и 
той е изложен на опасност от преследване, изтезание или нечовешко или унизително 
отношение. Това важи и за тези, застрашаващи националната сигурност или извърши-
ли тежко криминално престъпление. 

С оглед осигуряването право на защита на чужденците като едно от основните 
човешки права, признати в световен мащаб, законодателят е предвидил възможност 
заповедите за налагане на ПАМ да се обжалват при условията и по реда на АПК. Жал-
бата не спира изпълнението на заповедта. 
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Abstract: The present work examines the problem about procedural guarantees provided for 
the creditors with contested claims in insolvency proceedings, as well as certain practical 
issues arising in the course of the proceedings and the manner how functioning bodies of the  
insolvency proceedings act to determine the actual  realization of the rights of those 
creditors.  
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Производството по несъстоятелност е нормативно уредено в част V на ТЗ и е 
въведено в разпоредбите на действащия Търговски закон с измененията от 1994 г., ДВ. 
бр. 63. Както е записано в чл. 607 ТЗ целта на производството по несъстоятелност е да 
осигури справедливо удовлетворяване на кредиторите и възможност за оздравяване на 
предприятието на длъжника. Производството се характеризира с особена динамика и 
подчертана  функция на съда, в която освен правораздаване, включва и правомощия по 
администриране на действията на специализираните органи в това производство. По 
смисъла на гл. 42 ТЗ, орган на производството по несъстоятелност, наред със синдика 
и събранията на кредиторите, е и комитетът на кредиторите чийто факултативен ха-
рактер определя и незначителното му практическо значение. В съдебните  искови про-
изводства по общия ред на действащия ГПК служебното начало е ограничено само до 
прилагането на процесуалните правила. В същинската универсална фаза след реше-
нието за откриване на особеното производството по несъстоятелност, административ-
ните функции на съда му дават възможност активно да контролира процеса, като сле-
ди ex officio за интересите на всички заинтересовани лица. Още една отлика с разпо-
редбите, които са характерни за гражданското право е, че исковете, предявени в това 
производство да подсъдни на съда по несъстоятелността, т.е. преодоляна е заложената 
в ГПК родова и местна подсъдност. Като съд по несъстоятелността се определя ок-
ръжния съд по седалището на дружеството, в чийто правомощия е да правораздава 
като съд, най-тясно свързан с длъжниковото предприятие – окръжният съд по седали-
ще на търговеца. Това е т.нар. vis atractiva concurso или претеглящата сила на произ-
водството. [1] 

Производството по несъстоятелност се отличава и с още един характерен белег- 
сроковете са кратки и началото им се поставя общо за всички чрез режима на оповес-
тяване в търговския регистър и специалната книга по чл. 634в ТЗ . Чл. 7, ал. 2 ГПК га-
рантира на страните в общото исково производство че решителните за тях срокове 
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няма да започнат да текат, докато не бъдат надлежно уведомени и предупредени за по-
следиците от процесуалното им бездействие. Специалният ред за уведомяване в не-
състоятелността се обуславя от динамиката на производство, но налага на кредитори-
те да полагат допълнителна грижа и активност за защита на собствените си интереси. 

Като се разгледат комплексно характеристиките на производството по несъстоя-
телност интерес предизвиква въпросът за  това с какъв инструментариум разполагат 
кредиторите на несъстоятелния длъжник, чиито вземания са оспорени. Принципът на 
равно третиране на всички лица, за чието удовлетворяване е предназначена масата по 
чл. 616 ТЗ налага осигуряване защита на техните права, по начин, аналогичен с тези 
на кредиторите с безспорни вземания. 

В този смисъл от изключително значение са списъците, които синдика съставя 
за вземанията, които са предявени от всички кредитори. Допускането на включване  
на вземанията в различни списъци – като приети или неприети, е съществено,  защото 
само включените в такива списъци кредитори биха могли да получат евентуално удов-
летворение на своите вземания. Тъй като производството е универсално, то за креди-
торите, които не са предявили своите вземания в срок или са били окончателно изклю-
чени от тези списъци след отричане на правото им по съдебен ред, се погасява въз-
можността да търсят удовлетворение на вземанията си след приключването на произ-
водството (на основание чл. 739 ТЗ). 

Синдикът като орган на несъстоятелността безспорно има основна роля във фа-
зата предявяване на вземанията и легитимирането на правоимащите като кредитори с 
права по чл. 693 ТЗ по несъстоятелност. На първо място, конституирането на органа, 
чиито правомощия изразяват общата воля на всички кредитори е осигурено чрез фигу-
рата на временния синдик, назначен служебно от съда, едновременно с откриване на 
производството. В последствие именно това организирано от синдика първо събрание 
разполага с правомощията да избере постоянният синдик, който да легитимира отдел-
ните кредитори, чрез включването им в списък на приетите вземания. Налага се изво-
дът, че формата на защита на правата на отделния кредитор в голяма степен е обусло-
вена от степента на добросъвестност, с която синдикът упражнява предоставените му 
от закона правомощия. 

Кредиторите с вземания, които  фигурират в извлечението от търговските кни-
ги, изготвено от временния синдик, се считат за известни и съдът е длъжен да ги до-
пусне до участие в първото събрание. Останалите кредитори са изцяло лишени от 
участие в избора на орган, чиято преценка  в бъдеще определя правата им като спорни 
или безспорни. Нещо повече, при липса на добросъвестно проучване на книжата на 
предприятието от страна на временния синдик, още на този ранен етап действията му 
биха могли да ограничат значително възможностите на отделни кредитори. 

 Възможно е недобросъвестния синдик умишлено да пропусне да впише в пър-
воначалния списък на кредиторите лице, чието вземане би го легитимирало с процент, 
значително надхвърлящ общия процент на останалите кредитори с приети вземания. 
По този начин ще се препятства възможността на „големия“ кредитор да участва във 
вземането на решението за назначаване на постоянен синдик в първото събрание. С 
избирателното формиране на списъка на известните кредитори, временният синдик 
предоставя възможност да се изяви малцинство, с чиито гласове да получи легитима-
ция като постоянен орган. Именно постоянният синдик, избран с гласовете на креди-
торите, допуснати до първо събрание има правомощия да влияе върху цялостния след-
ващ развой на производството по несъстоятелност. Интересите на пренебрегнатия кре-
дитор, дори и неговото вземане да надвишава тези на гласувалите, остават незащите-
ни. Позоваване на значителния размер на вземането му, като основание за промяна на 
синдика по чл. 659, ал. 4 ТЗ, може да се осъществи на един последващ етап на разви-
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тие на производството след предявяване на вземането по общия ред и очертаване на 
целия кръг кредитори.  

Всички предявени вземания, независимо дали са приети от временния синдик 
за удостоверени в търговските книги или не, се преценяват от постоянния синдик. 
Синдикът се произнася по убедителността на посочените от кредиторите доказател-
ства за съществуване на претенциите им. Въз основа на тази своя автономна  преценка 
той съставя списъци на приетите и неприетите предявени вземания. Това произнасяне 
обаче не разрешава правен спор, тъй като синдикът няма правораздавателна компе-
тентност. Възможно е преценката на синдика да бъде оспорена както от лицата, чиито 
права синдикът е приел като безспорни, така и от лицата, чиито права синдикът е от-
рекъл. Тези спорове следва да бъдат разрешени по общия съдебен ред, но особеното 
производство по несъстоятелност предвижда облекчена допълнителна привременна 
защита  пред съда по несъстоятелността по реда на оспорване на списъците по чл. 690 
и сл. ТЗ. Само при неуспешно проведена зашита по реда на възраженията на кредито-
ра се налага да установи правата си сила на пресъдено нещо. 

Предпоставка, за да бъде страната активно легитимирана в иска по чл. 694 ТЗ е 
да е било направено възражение по чл. 690 ТЗ, а именно да е бил оспорен съставения 
от синдика списък на приетите, респективно неприетите вземания в 7 дневен срок от 
обявяването им, съгласно чл. 689 ТЗ. [2] Особено внимание тук трябва да се обърне на 
разпоредбата на чл. 689 ТЗ. В същата е регламентиран реда за публичност на списъка, 
като предвижда обявяване на списъците с приети и неприети вземания. Възраженията, 
които постъпват срещу тях, обаче не са публични, което осуетява възможността на 
заинтересованите да узнаят, че кредитор с видимо неприето вземане възразява и има 
потенциална опасност да се включи в списъка. Послужилите за съставяне на списъци-
те  с  книжа остават на разположение на кредиторите само в канцеларията на съда, къ-
дето са достъпни за справка в срока за възражение. Наличието на подадено възраже-
ние, основано на доказателствата към всяко предявено вземане също се удостоверява 
само в канцеларията. Следователно препятствана е широката публичност на оспорва-
нето на списъка с неприетите вземания, а именно кредиторите включени в него най-
често са тези, които възразяват по чл. 690 ТЗ. Публичността следва да бъде осигурена 
като гаранция срещу възможни злоупотреби. Такава хипотеза е възможна при налична 
негласна договорка със синдика да не приеме предявеното вземане, за да не бъде обект 
на атака на конкуриращите кредитори. Фактът, вземането е обявено като неприето чес-
то подвежда останалите кредитори и те не оценяват необходимостта от защита на своя 
интерес в производството по разглеждане на възражението на „отпадналия” от списъ-
ка. Съдът лесно може да бъде убеден, че синдикът е сбъркал в преценката си по предя-
веното вземане и да уважи възражението. В производството по това възражение, обаче 
другите кредитори не биха могли да обосноват интереса си от насрещна реплика, в 
полза на началото становище на синдика. Без да са участвали като лица, направили 
възражение, конкуриращите кредитори ще могат да оспорват вземането на този креди-
тор само по исков ред. 

Исковата защита с установителен иск между спорещи кредитори по реда на чл. 
694 ТЗ принципно изглежда идентична. В ал. 1, обаче са посочени възможностите за 
оспорване по исков ред само за кредитори, които са направили възражения. Оспорва-
щи кредитори, които са пропуснали възражения, но искат да упражнят право срещу 
вземане, включено в списък, след уважено възражение по неприето вземане, ще чер-
пят легитимацията си от другата разпоредба, уредена в ал. 3 на същия текст. Точно 
такава ще е хипотезата, в която първоначално пренебрегнатия от синдика кредитор е 
убедил съда в съществуването на вземането си по реда на възраженията. Този креди-
тор ще бъде включен  директно в одобрения списък на приетите вземания и спрямо 
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него следва да се води иск по чл. 694 ал. 3 ТЗ. Като ответник по отрицателен устано-
вителен иск, този кредитор ще следва да установи  в цялост вземането си като понесе 
тежестта на доказване по общия исков ред. Независимо от това обаче същият креди-
тор вече има права на кредитор с прието вземане. По смисъла на чл. 693 ТЗ пълен 
обем на права в производството по несъстоятелност ползват кредиторите, включени в 
списъка, одобрен по чл. 692 ТЗ, освен лицата, чиито вземания са оспорени с искове по 
694 ал.1 ТЗ. Изключението не засяга ответниците по исковете по ал. 694, ал. 3 ТЗ.  

При това положение ако синдикът е недобросъвестен и „пропусне“ да включи 
кредитор с вземане на висока стойност в списъка с приети вземания, а впоследствие 
този кредитор се окаже ответник по иск на друг оспорващ кредитор, независимо от 
своевременното оспорване, ще може да реализира в пълен обем спорните права за 
разлика от кредитори, чиито вземания са били предмет на възражения като включени 
в първоначалните списъци на синдика. Във всички случаи, в които законът предвижда 
гарантирано зачитане на права на кредитори с приети вземания (на пример: чл. 673, 
ал. 2, 674, ал. 1, чл. 698, чл. 740, чл. 748 ТЗ), ответниците по искове по чл. 694, ал. 3 ТЗ 
ще имат предимство пред тези по чл. 694, ал. 1 ТЗ. 

Интерес буди една процесуална гаранция дадена на ищеца, т.е. кредитора с ос-
порено вземане, в последното изречение на чл. 694, ал. 1 ТЗ „Искът се предявява пред 
съда по несъстоятелността и се разглежда от друг състав на съда“ . Безспорно отново 
е на лице особената подсъдност на делата по несъстоятелност vis atractiva concurso, но 
прави впечатление и друго, че съставът, който ще разгледа този иск е въведено с импе-
ративно правило да бъде различен от състава, който е одобрил списъка на приетите 
вземания. Това изменение е въведено с изменението на ТЗ в бр. 84 от 2000 г. на ДВ. 
Законодателят е отчел нуждата от подобна законодателна разпоредба, която да гаран-
тира, че разглеждането на иска от различен състав ще създаде една допълнителна 
сигурност в справедливото постановяване на решението по отношение на кредитора с 
оспорено вземане, след като такава практика е била проведена и трайно наложена по 
време на делото за несъстоятелността на „Варненска корабостроителница“, което се е 
утвърдило като добра практика и е довело до изменението на посочената разпоредба. 
Следва да се отчита, обаче, че предявяването на такъв иск, извън производството по 
несъстоятелност не се обявява публично и в него не е осигурено задължително учас-
тие на представител на интересите на кредиторите. В производствата по установяване 
на вземанията на кредитори с неприети вземания не участва синдикът, а конкуриращи 
кредитори биха могли да участват само ако предприемат встъпване като помагачи на 
страната на длъжника. За целта обаче те трябва да получат информация за заведения 
положителен установителен иск, която остава извън публично оповестените обстоя-
телства в производството по несъстоятелност, тъй като не може да се квалифицира 
като действие по смисъла на чл. 634в ТЗ. 

De lege frenda би могло да се направи изменение в закона, с което да бъде пред-
видено задължително публикуването в търговския регистър, както на списъците, със-
тавени от синдика, така и на подадените възражения по тях (аналогично на жалбите 
срещу разпределението по чл. 729 ал.2 ТЗ), с оглед на възможността да бъде дадена 
по-голяма сигурност, посредством публичността на регистъра, на кредиторите, с прие-
ти вземания, а от друга страна да бъде създадена по-голяма яснота за това какви спо-
рове биха могли да бъдат повдигани. Третирането на страните по искове по чл. 694, ал. 
3 ТЗ по същия начин както и тези по първата алинея на същия текст следва да бъде 
осигурено изрично с добавянето и на тази хипотеза към изключението по чл. 693 ТЗ. 

Отделно от това, за всички оспорени вземания, докато трае исковото производ-
ство за установяване на вземането на кредитор, за него се заделят суми по отделна 
сметка, за да може при евентуално уважаване на иска, то да може да се удовлетвори. 
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Това обаче е скрит коз за кредиторите с големи оспорени вземания, тъй като те могат 
да се възползват от облекчената си легитимация и да проведат един установителен 
иск, който е гарантиран със заделена сума и по този начин изненадващо да станат 
единствените удовлетворени кредитори при положение, че размера на тяхното вземане 
е значителен, съпоставен с този на останалите кредитори. В същото време другите 
кредитори с по-малки вземания имат ограничена възможност да реагират на подобна  
„атака“ от страна на конкуриращ кредитор, тъй като срокът за оспорване на списъка е 
преклузивен, а възражението е предпоставка за исковата защита. Дори да се приеме, 
че по силата на общата норма на чл. 621 ТЗ, допускаща съответно приложение на 
общите норми на ГПК би могло да се иска възстановяване на срок по реда на чл. 64 
ГПК, реализацията на правата на кредитор по оспорване ще бъде осуетена от непос-
редственото действие на определението за одобряване на списъците по 692 ТЗ или на 
съдебното решение по чл. 694, ал. 4 ТЗ.[3] 

Необходимо е да се отдели внимание и на възможността за участие на кредито-
рите с оспорени вземания в утвърждаването на оздравителния план. Съгласно разпо-
редбата на чл. 697 ТЗ, на тези кредитори не им е призната възможността да предлагат 
оздравителен план и това е съвсем логична санкция, тъй като техните вземания са във 
висящо състояние. Такова право би довело до злоупотреба, ако се допусне предлагане 
и евентуално утвърждаване на оздравителен план, а впоследствие с иск по чл. 694 ТЗ 
бъде признато несъществуване на вземането на вносителя на плана. Законодателят 
обосновано ги е лишил от тази възможност, но от друга страна им е дал права по отно-
шение на гласуването при приемането на оздравителния план. Съгласно чл. 703, ал. 1 
ТЗ кредиторите с оспорени вземания са такива с признато право на глас, съгласно раз-
поредбата на чл. 673, ал. 1 ТЗ. Предоставянето на право на глас на кредитори с оспо-
рени вземания се извършва по общия ред на чл. 673, ал. 3 ТЗ към който специалната 
разпоредба препраща. Съответно на това събрание съдът трябва да се произнесе из-
рично при регистрацията на допуснатите до гласуване лица, като прецени доказателст-
вата за наличие на неприключило съдебно производство по чл. 694 ТЗ.[4] Нещо повече 
тези кредитори имат право да подават възражения срещу плана.  

Правилото заслужава подкрепа, защото кредиторите с неприети вземания, пре-
дявили иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ имат интерес да оспорват плана.[5][6] Тук следва да се 
отбележи, че за да бъде приет оздравителния план, то за него трябва да са гласували 
мнозинството от кредитори, които са титуляри на вземания, чиято стойност е по-голя-
ма от половината от стойността на приетите, но и приравнени вземани (чл. 705, ал. 1, 
т.2 ТЗ). Следователно ако бъде развита гореописаната теза за неоснователно включва-
не на кредитор със значително вземане в списъка с неприетите вземания, като той 
впоследствие проведе защита на своето потестативно право и се легитимира като кре-
дитор с прието вземане, реализацията на правата му са гарантирани. Допустимо е пла-
нът да бъде приет само и единствено с гласа на този кредитор, докато останалите 
кредитори с права, предмет на искове по искове по чл. 694, ал. 1 ТЗ ще могат да гла-
суват само като приравнени вземания след санкция от съда по несъстоятелността при 
допускането им за участие в това събрание. 

Посочените възможности за  възползване от  привидно спорни права, макар и 
частен случай на процесуална злоупотреба, налагат извод, че уредбата на производст-
вото по несъстоятелност, като едно уникално по рода си производство, налага завише-
ни изисквания както към съдебният орган, администриращ упражняване на правата, 
така и към синдика като орган на несъстоятелността, за да отговорят на нуждата от  
усъвършенстване на системата  от санкции и стимули, които да доведат до ефективно 
постигане на целта, заложена в чл. 607 ТЗ. 
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Abstract: Initially the author examines the freedom of speech and the restrictions within 
which it is placed. Afterwards he pays attention to defamation presenting it as intentional 
violation of the honor code, human dignity and prestige of a person, and shares his opinion 
that these are goods which require unquestionable protection which leads him to the 
conclusion that the defamation must not be decriminalized, because the civil liability itself is 
not likely to provide such protection. 
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I. Свободата на словото: 
От всички постижения на демокрацията като общозначима човешка ценност 

безспорно най-голямо значение има свободата на словото, уредена и гарантирана в 
Конституцията  чрез три права, които се намират във функционална връзка по между си:  

1. Правото на мнение и неговото свободно разпространяване (чл.39) 
2. Правото на информация (чл.40) и 
3. Свободата на печата (41).  
В доктрината и практиката посочените права са обединени под общото назва-

ние „комуникативни права”. Но наред със свободата на словото КРБ защитава и други 
ценности, респ. права и интереси, чието реализиране може да ги постави в конкурен-
ция със свободата на словото, ето защо посочените по-горе права не са и не трябва да 
бъдат възприемани като абсолютни.1 
                                                            

1 Ограничения: 
1. Според чл. 39, ал.2 КРБ правото на изразяване и разпространяване на мнение не може да се 

използва за накърняване на правата и доброто име на другиго.  
2. Според чл. 41, ал.2 правото на търсене, получаване и разпространяване на информация не 

може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани.  
3. При регламентиране на свободата на печата и другите средства за масова комуникация, 

законодателят не поставя изрично ограничение в случаите на накърняване доброто име и права-
та на другите граждани, но считам че такова следва да бъде изведено на общо основание по си-
лата на чл. 57, ал.2 от КРБ.  
   4. Чл.57 посочва, че основните права на гражданите са неотменими, от което следва че освен в 
случаите не горепосочените изключения от това правило те не могат да бъдат ограничавани до-
ри и със закон. Разширителното тълкуване също не е допустимо. 
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Освен в чл.39-41 от КРБ свободата на словото е регламентирана и в редица 
други актове. С особено значение е чл.10 ЕКЗПЧОС, като ал.2 на същата също съдър-
жа ограничителни основания, последните обаче ЩЕ БЪДАТ ПОДРОБНО ПРЕГЛЕ-
ДАНИ ПО-НАТАЪК В ИЗЛОЖЕНИЕТО. За момента е достатъчно да се отбележи, че 
въпреки различната редакция в текстовете на КРБ и чл.10 на Конвенцията последните 
имат за задача да защитят едни и същи ценности, а именно присъщите на човешката 
личност чест, достойнство и добро име.2 Въпреки безспорната значимост на тези бла-
га за съществуването и развитието на човешката личност напоследък много често се 
поставя въпроса за декриминализацията на това престъпно посегателство. Именно то-
зи проблем избрах за предмет на настоящето изследване. 

 
II. Клевета:  
Уредена е в чл.147 НК3, раздел VII наименуван „Обида и клевета”, част от 

глава II озаглавена „Престъпления против личността”. Към момента и двете престъп-
ления се преследват по тъжба на пострадалия, но това в никакъв случай не означава, 
че те представляват деяния, които разкриват по-ниска по степен обществена опасност, 
за разлика от престъпленията от общ характер. Основанието за преследването им по 
този ред считам, че се крие във специфичния им обект на посегателство, а именно 
доброто име, честта и достойнството и доколкото последните представляват морално-
нравствени категории е оправдано първоначалната преценка за това дали и доколко са 
засегнати да се прави от лицето по чийто адрес са отправени, а не от държавен орган в 
лицето на прокурора. Неоправдано би било да се осъди някого за накърняване на доб-
рото име, честта или достойнството на някого, ако лицето по чийто адрес са отправе-
ни обидата или клеветата не счита, че последните са засегнати.  

Въпреки безспорната значимост на тези блага напоследък много често се поста-
вя въпроса за декриминализацията на клеветата, именно и това е основния проблем, 
който съм засегнала в настоящето изследване. Препоръки в таи насока се отправят 
както от различните институции на ЕС, така и от ЕСПЧОС. На национално ниво най-
дейни в защитаването на тази теза се явяват представители на БХК, както и отделни 
журналисти т.к. последните считат, че проблема с клеветата пряко касае дейността 
им. Аз лично не споделям това мнение, но обосновката за това мое твърдение ще на-
правя по-нататък в изложението. 

За целта на настоящето изследване към този момент считам за необходимо да 
се изясни изпълнителното деяние  като част от обективната страна на престъплението. 
И така, видно от чл.147, последното може да бъде извършено във две форми:  

 

1. Разгласяването на неистинско позорно обстоятелство представлява довежда-
не до знанието на трето лице определено несъществуващо позорно обстоятелство, 
което деецът свързва с личността на пострадалия. Обстоятелствата са факти, свързани 
с личността на пострадалия, става въпрос за човешки деяния (действия/бездействие), 
събития, случки, конкретни отношения, принадлежност към политическа партия, 
произход от определена раса или етническа група, които имат позорящ характер, 
                                                            

2 КРБ говори за „доброто име”, а конвенцията за „репутацията или правата на гражданите” 
3 Чл. 147. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., 
изм. - ДВ, бр. 21 от 2000 г.) Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише 
престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено 
порицание. 
(2) Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на при-
писаните престъпления. 
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засягат обективно честта на пострадалото лице. Позорността е обратната част 
на честта. Общото между тях е, че те са две относителни понятия, чието съдър-
жание се мени в зависимост от различните условия: обстановка, пол, възраст, про-
фесия. И както посочва ВС в Р-464-81 те трябва да са укорими от гледна точка гос-
подстващия морал Те трябва да са и конкретни, обективни и индивидуализирани с 
оглед възприемането им от трети лица. Затова няма да бъде налице клевета, в слу-
чаите когато се изказват съждения, особено ценностни такива, мнения, умозаклю-
чения, предположения. Не се изисква действително опозоряване, достатъчна е само 
опасността от такова, разгласения факт сам по себе си да бъде годен да опозори пост-
радалия. Фактите  

2. Приписването на престъпление при осъществяване на тази форма на изпъл-
нителното деяние деецът твърди пред трето лице или лица, че пострадалият е извър-
шил някакво конкретно престъпление, което в действителност той не е осъществил. 
Поради недопустимостта за разширително тълкуване на НК, под престъпление следва 
да се разбира само това деяние, което осъществява престъпния състав, а не адм. нару-
шения и общественоопасни деяния. 

Интерес представлява законодателната техника, относно неистинността на по-
зорното обстоятелство и извършеното престъпление, с която на практика се въвежда 
оборимата презумпция, че всяко позорно обстоятелство е неистинно и всяко преписа-
но престъпление не е извършено. Така по силата на чл.147, ал.2 Деецът не се наказва 
ако се докаже неистинността на позорното обстоятелство или извършването на прес-
тъплението, така неистинността се превръща в елемент от състава, без наличието на 
който не е налице клевета. 

 
III. Нова уредба 
По основния състав деянието не се различава с това по сегашната уредба.  
Изменения обаче са направени в квалифицираните състави. Премахнат е пред-

ставителят на обществеността като особен субект и пострадал, и е добавено едно ново 
за това престъпление квалифициращо обстоятелство, а именно лице ползващо се с 
международна защита в качеството си на пострадал.  

Съществени изменения има и в тежестта на предвидените наказания.4 Като се 
вземе предвид факта, че отпада изцяло възможността за налагане на наказание об-
ществено порицание и значително снижените максимални размери на наказанието 
глоба считам, че в някои случаи на клевета разкриваща сравнително висока степен на 
обществена опасност наказанието глоба би се оказало несъразмерно леко, с което се 
ограничава и възможността за индивидуализация на наказанието и съобразяването на 
последната с имотното състояние на дееца. Така, в случай че сме изправени пред кле-
вета разкриваща изключително висока степен на обществена опасност, чийто субект е 
лице разполагащо със значителни финансови възможности, глоба от порядъка на 5000 лв., 
каквато е максимално допустимата според проекта, едва ли би оказала исканото от за-
кона превантивно, предупредително и възпитателно въздействие върху него. Но все 
пак трябва да се вземе предвид и това, че върху него ще се въздейства и със самия факт на 
осъждане и оттам и посочените цели ще бъдат реализирани до някаква степен. 

                                                            

4 Към настоящия момент за клевета по основния състав наказанието е глоба от 3 000 до 7 000 лв., а в 
квалифицираните от 5 000 до 15 000 лв., като и в двата случая съдът комулативно налага и 
обществено порицание. В проекта предвиденото наказание и по двата вида състави е само гло-
ба, като по основния е определен само максимален размер 3 хил. лв., което значи, че минимал-
ния ще бъде посочения в ОЧ – 300 лв., а по квалифицираните е посочен само минималния раз-
мер – 1 000 лв., като максималния, предвиден в общата част е 5 000 лв. 
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IV. За или против декриминализацията на клеветата 
Към момента преобладаващите мнения са, че обидата и клеветата нямат място 

в наказателния кодекс тъй като наказателна санкция за тях се явява твърде сурова 
мярка. 

Като първи аргумент в полза на противното следва да се посочи обекта на тези 
престъпления. Към последния се причисляват обществените отношения, които осигу-
ряват неприкосновеността на доброто име, честта и достойнството на човека като не-
гови неотменими морални блага.5 Той е не по-малко значим от обектите на останали-
те престъпления против личността. Като изключим убийството като посегателство 
срещу живота и тежките и средни телесни повреди като престъпления против човеш-
кото здраве и телесната неприкосновеност е много спорен въпроса дали останалите 
престъпления против личността във всички случаи разкриват по-висока степен на 
обществена опасност в сравнение с обидата и клеветата, което да оправдае отпадане-
то на наказателната репресия за последните. Напротив, една публично нанесена обида 
или клевета, чрез набедяване във престъпление или разкриване на позорни обстоятел-
ства за лице, което заема отговорно служебно положение например биха разкрили 
значително по-висока степен на обществена опасност, а евентуалните обществено-
опасни последици  в много от случаите могат да бъдат значително по-тежки от тези 
предизвикани от други престъпления против личността. 

Друга съпоставка може да бъде направена и с принудата, за която се предвижда 
наказание лишаване от свобода до 6 години, чийто изпълнително деяние се свежда до 
принуждаване на някого, чрез сила или заплашване или чрез злоупотреба с власт да 
извърши, да пропусне или претърпи нещо противно на волята му, като престъпния ре-
зултат тук се свежда единствено до претърпяването, пропускането или извършването 
на „нещото” без да е необходимо да са настъпили допълнителни общественоопасни 
последици.  

Без да се вземе предвид значимостта на защитавания интерес, не са рядкост и 
мненията в насока, че с криминализирането на клеветата се ограничават комуникатив-
ните права на гражданите. Но както по-горе беше отбелязано наред със свободата на 
словото КРБ защитава и други ценности, респ. права и интереси, чието реализиране 
може да ги постави в конкуренция със свободата на словото, ето защо посочените по-
горе права не са и не трябва да бъдат възприемани като абсолютни.  

 
В Р№7 от 1996 г. Конституционният съд на РБ приема, че степента в която е 

допустимо ограничаването на правото свободно да се изразява мнение е в зависимост 
от значимостта на интереса, който също подлежи на конституционна закрила. Отно-
шението на съразмерност между защитаваната цел и прилаганото средство може да се 
установи при тяхното съпоставяне, затова нека проверим как изглеждат нещата на 
практика:  

                                                            

5 Доброто име на личността е положителната обществена оценка за пострадалия, неговата из-
вестност в обществото като човек нравствен и морален, професионално компетентен, като чо-
век достоен за уважение поради тези му качества. 
Честта и достойнството са морално етични категории, които са свързани с дължимото уважение 
към личните качества на пострадалия, към неговите етични и морални принципи, репутацията и 
доброто име, почитта и уважението, които хората си дължат един на друг. Поначало двете 
понятия са неделими, но честта се свързва с обществената оценка за личността, а достойнството 
със самооценката на човека за собствената му обществена значимост. 
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В случая защитаваната цел представлява честта, достойнството и доброто име 
на личността, които са въздигнати във върховен конституционен принцип, извод 
който следва от чл.32, ал.1 КРБ.6 Прилаганото средство е НАКАЗАНИЕТО. Съпо-
ставянето на така посочените обстоятелства в никакъв случай не обосновава наличие 
на несъответствие между целите и средствата и оттам считам, че са неоснователни и 
неприемливи исканията за отпадане на наказателната отговорност по отношение на 
тези посегателства. 

Въпреки това други становищата относно декриминализацията на клеветата ма-
кар и неоснователно пък се крепят и на чл.10 ЕКЗПЧОС, която урежда свободата на 
мнение. Веднага ще отговоря и на въпроса защо считам, че последните са неоснова-
телни. Както отбелязах по-горе, прокламираната от Конвенцията свобода не е абсо-
лютна.7 От тълкуването на текста се извеждат три изисквания относно въведените 
ограничения, които при евентуалното разглеждане на дело държавата ответник следва 
да докаже: 

На първо място стои изискването ограничението да е предвидено в закон, на 
второ да има законосъобразна цел и на трето място да е необходимо в едно демо-
кратично общество с оглед посочените цели. 

Уредбата на клеветата отговаря на тези  изисквания на първо място, защото ог-
раничението е въведено със закон – във случая НК, видно от заглавието на глава втора 
от същия „Престъпления против личността”, безспорен е и факта, че то е въведено с 
цел защита на правата на личността, с което НК не влиза в разрез и със защитаваните 
от Конвенцията цели. Относно изискването, то да е необходимо в едно демократично 
общество в случая считам, че обявяването на клеветата като престъпно посегателство 
е не само необходимо в едно демократично общество, а и задължителна предпоставка 
относно това последното да бъде характеризирано като демократично въобще т.к. 
задачата на демокрацията е не само да предостави широк кръг от права, но и да ги га-
рантира, а гаранцията им сама по себе си не може да се осъществи без въвеждането на 
ограничения в упражняването им поради неизбежната конкуренция между правата на 
отделните граждани.  

Именно за това, осъзнавайки значимостта на доброто име, честта и достойнст-
вото като общественозначими блага и проявявайки особена загриженост за зачитането 
им българският законодател  въвежда не каква да е, а именно наказателна санкция, за-
щото е безспорно, че чрез нея е в най-голяма степен възможно гарантирането им. 

Казаното може да се подкрепи чрез съпоставка между деликтната и наказател-
на отговорност, като без ги разграничавам подробно ще отбележа най-съществените 
различия между тях. С целите на наказанието постига поправянето и превъзпитанието 
на субекта, както и оказването на превантивно въздействие върху него и останалите 
                                                            

6  Според чл.32, ал.1 личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защи-
та срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху негова-
та чест, достойнство и добро име., както и от чл.4, ал.2, според който РБ гарантира живота, 
достойнството и правата на личността и създава условия за свободното развитие на човека и 
гражданското общество.  
 

7 В ал.2 на същия е посочено, че упражняването на тези свободи, доколкото е съпроводено със 
задължения и отговорности, може да бъде обусловено от процедури, условия, ограничения или 
санкции, които са предвидени от закона и са необходими в едно демократично общество в ин-
терес на националната и обществената сигурност и на териториалната цялост, за предотвратява-
нето на безредици или престъпления, за защитата на здравето и морала, както и на репутацията 
или правата на другите, за предотвратяване разкриването на информация, получена доверител-
но, или за гарантиране авторитета и безпристрастността на правосъдието. 
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субекти. По отношение не деликтната отговорност такива цели не са заложени от за-
конодателя и трудно би могло да обоснове твърдението, че последната може има за 
цел поправително възпитателно или превантивно въздействие. В съдържанието и се 
включва единствено евентуалното поправяне на вредите, от тук  следва извода,  че 
целта и е изцяло икономическа. Дори и да приемем, че в рамките на осъществяването 
на деликтната отговорност се постига известно поправително, възпитателно и преван-
тивно действие, то последните биха се постигнали, чрез въздействие единствено вър-
ху имуществената сфера на лицето, а не и чрез непосредствено въздействие върху не-
говата личност както е при наказателната отговорност. От тук и е безспорен отговора 
на въпроса коя от двата вида защита се явява по-ефективна и достатъчна за да гаран-
тира такива общозначими човешки ценности като доброто име, честта и достойнство-
то на личността. 

 
V. Някои въпроси относно наказателната отговорност: 
Все по-често се поставят и искания върху отпадане на възможността пострада-

ли от престъплението клевета да бъдат публични личности, политически фигури и 
държавни служители, предвид необходимостта от отправянето на обществена критика 
към тези лица на ниво по-високо от това, на което са подложени частните лица. Като 
основен аргумент в полза на това искане се посочва Р-7-89 г на КС. 

Моето мнение е, че необходимостта от по-широк обществен дебат относно дей-
ността на тези лица, не дава ни най-малко основание да се приеме, че по отношение 
на тях следва да отпадне възможността да бъдат отправяни клеветнически твърдения 
и подобно недобросъвестно тълкуване би било крайно неприемливо, първо защото то-
ва би било противоречие с конституционната закрила по чл.32, ал.1, според който 
“Всеки има право на защита срещу срещу посегателство върху неговата чест, 
достойнство и добро име”, освен това в членовете 39-41 също е прокарана доста ясно 
границата в която е допустимо упражняването на комуникативните права не трябва да 
се пренебрегва и общото ограничение по чл.57. И още един аргумент – КС използва 
израза „по-широка критика”, а не „клеветнически твърдения”, което по категори-
чен начин изключва възможността за подобно тълкуване и прави абсолютно неосно-
вателни горепосочените искания. В действителност предвид социалното положение 
на тези лица, считам че последните трябва да проявяват по-широка търпимост по от-
ношение на критиката, отправена към тях.  Що се отнася до разгласяване на неверни 
позорни обстоятелства и приписването на извършени от тях престъпления, като част 
от състава на клеветата, ще е налице не критиката, която КС допуска с цел прозрач-
ност и по-широк обществен дебат, а осъществяване на престъпление, чийто обект на 
защита са общозначими човешки ценности. И оттук следва, че необходимата критика, 
както по отношение на публичните личности като цяло, независимо от сферата на об-
ществения живот,  в която се проявяват така и по отношение на горепосочените лица 
може да бъде отправяна дотолкова доколкото не се осъществява състава на чл.147НК. 

И на последно място, но не и по важност следва да бъде разгледан също така 
актуалния въпрос дали журналистите трябва да носят наказателна отговорност за кле-
вета. По  настоящото законодателство отговора на този въпрос не буди никакво 
съмнение, защото субект на клеветата може да бъде всяко наказателно отговорно 
лице, при това в НК не се съдържат никакви основания за изключване на тяхната 
нак. отговорност. което прави неприемливи всякакви становища в тази насока. 
Предвид правната природа на клеветата и ценностите, които защитава като забранено 
под страх от наказание поведение е немислимо и би било крайно погрешно да се въз-
приеме нов законодателен подход в посока нейната декриминалзация по отношение 
на журналистите. Аргументите в полза на това твърдение са следните: Безспорно сво-
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бодата на медиите в едно общество е една от предпоставките, за да може то да бъде 
определено като демократично, но нека да припомним и техните основни цели, а 
именно да информират гражданите като им представят факти от обществен интерес, 
както и да създават обществено мнение, като по този начин придобиват важната об-
ществена функция да информират обществото и да служат като фактор, който се 
грижи за неговите интереси. Като се вземе предвид същността на клеветата не може 
да се приеме становището, че едни позорящи твърдения, които при това трябва да са 
неистински, за да е съставомерно деянието по чл.147 от НК и приписването на прес-
тъпление биха могли да представляват информация от обществен интерес. Това пове-
дение трудно би се определило и като проява на грижа към интересите на обществото. 
Още повече, че дори и въпросното престъпление да е извършено в действителност 
разгласяването му преди да бъдат извършени необходимите действия по разследване-
то едва ли биха били в интерес на обществото, при това обаче в голяма част от слу-
чаите това крие риск да се затормози разследването на деянието и разкриването на 
обективната истина от органите на досъдебното производство. По аналогичен начин 
стоят нещата и със разгласяването на неистински позорни обстоятелства, т.к. по ника-
къв начин не може да се обоснове виждането, че подобна невярна информация би 
имала общественополезен характер.  

В заключение считам, че евентуалната декриминализация на клеветата би се 
отразила крайно отрицателно на съвременното ни общество. Ако към настоящия мо-
мент доброто име, честта и достойнство на личността са гарантирани до някаква сте-
пен от наказателния закон, след евентуалната и декриминализация отговорността от-
носно гарантирането на тези ценности ще бъде изцяло делегирана от законодателя об-
ратно на обществото, предвид обаче все по задълбочаващия се ценностен релативи-
зъм последното едва ли би се справило с опазването им, а провала в тази насока би 
бил краен предел, прекрачването на който крие риск да превърне една общозначима и 
трудно извоювана свобода, като свободата на словото в свободия. 
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Abstract: Property relations are not only subject to the domestic law of the states, but also 
have impact on the international levgislation. The importance of legal matter motivate the 
European Union to create a Proposal for a Council regulation on jurisdiction, applicable 
law and the recognition and enforcement of decisions regarding the property consequences 
of registered partnerships. The present report makes general characteristics of the Proposal 
for a Council regulation and reveals the main features of jurisdiction rules, rules devoted to 
applicable law and rules about recognition and enforcement of foreign judgments in the 
field of property relations.   
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1. Уводни бележки  
Сключването на брака е важен момент от човешкия живот. Това е правопораж-

дащият юридически факт, който създава нови правоотношения между лицата. Такава 
правна последица са отношенията между съпрузите1 след сключването на брак. Те се 
делят на лични и имуществени отношения2. Съпружеският живот предполага  хармо-
ния, щастие, разбирателство, но брачните отношения включват и възникването на но-
во положение между младите съпрузи, наситено със сложни по своя характер права и 
                                                            

[1] Вж. Владимир, К., Международно частно право на НРБългария, София, 1976, с. 486-487, 
Ненова, Л., Семейно право, втора книга, изд. Софи-Р, 2010 г., с. 206.   
[2] Вж. Натов, Н., Коментар на Кодекса на международното частно право, книга първа, Сиела,  
2006 г., с. 162,  Ненова, Л. , Цит., съч., с.; Матеева, Ект., Семейно право на Република България, 
София, 2010 г.,  с. 114 – 192, Марков, Методий, Семейно и наследствено право – помагало, изд. 
Сиби, 2011 г., с. 33-37. 
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задължения. Семейният кодекс3 дава обща рамка в чл. 174 на правата и задълженията 
на съпрузите. Брачните права и задължения обхващат осигуряването на благополучие 
в семейството. Личните и имуществените отношения между съпрузите вървят в коре-
лативна връзка и са двете страни на една и съща монета. Познати са различни способи 
и средства5, които да подпомогнат младите съпрузи в техните нови занимания и отно-
шения след сключването на брака.  

Въпросът за развитието и уредбата на имуществените отношения между съпру-
зите е важен както за вътрешното законодателство6 на всяка една държава, така и за 
международното и европейско законодателство. В съвременните условия на междуна-
родно общуване се срещат все по-често смесени бракове между лица от различни дър-
жави. Това поставя въпроси за имуществените отношения между съпрузите на по-
сложно ниво за уреждане7. В практиката възникват спорове за различни съвкупности 
от имущества между младите съпрузи, което се нуждае от отделно нормативно уреж-
дане. В българското международно частно право въпросът за семейните имуществени 
отношения е отнесен към материята на семейното международно частно право –  
чл. 79-81 от Кодекса на международното частно право и в редица договори за правна 
помощ 8. 

 
2. Приложно поле 
Основанията и целите на Предложението за Регламент на Съвета9 са посочени 

в обяснителния му меморандум. Аргументите затова са нарасналата мобилност на хо-
ра в пространството, което води до повишаване на броя на брачните съюзи между 
граждани на различни държави членки и до присъствието на тези двойки в държави 
членки, на която не са граждани, като това често е придружено с придобиване на иму-
щество. Това имущество може да е разположено на територията на една или повече 
държави членки, което създава по нататъшни проблеми относно приложимото право. 
Проблемите, които възникват за младата брачна двойка са не само относно ежеднев-
ното управление на имуществото, но и  при възникване на  делба в следствие на раз-
дяла между съпрузите или смърт на един от тях.  

В стремежа си да създаде уредба на имуществените отношения между съпрузи-
те, Комисията на Европейския съюз представя две отделни Предложения за Регламен-
ти. Първият се отнася до компетентността, приложимото право, признаването и из-
пълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи и 

                                                            

[3] Семеен кокес, Обн. Дв. Бр. 68 от 2 Август 2013 .  
[4] Вж. „Съпрузите са длъжни чрез взаимно разбирателство и общи усилия и съобразно своите 
възможности, имущество и доходи да осигуряват благополучието на семейството и да се гри-
жат за отглеждането, възпитанието, образованието и издръжката на децата. ” 
[5] Вж. Ненова, Л., Цит., съч., с. 210-214. 
[6]  Вж.  Семеен кодекс, Обн. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009 г. 
[7 ] Вж. Матеева, Ек., Общ сравнително правен поглед върху основните типове имуществено 
брачни режими в съвременността, Сборник в чест на проф. д-р Огнян Герджиков и проф. д-р 
Огнян Стамболиев, София, 2013 г., с.  86 – 179.   
[8] Вж. Зидарова, Й., Личните и имуществените отношения между съпрузите според стълкнови-
телните норми в договорите за правна помощ, сключени от НРБългария, Правна мисъл, 1968 г., 
№ 4, с. 34-45, Тодоров, Т., Международни семейни и наследствени правоотношения, София, 
1994 г., с. 132-134.  
[9] Вж. Предложение за Регламент на Съвета относно компетентността, приложимото право, 
признаването и изпълнението на решения по въпроси, свързани с имуществения режим между 
съпрузи COM(2011) 126 окончателен.  



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 289

вторият относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на 
решения в областта на имуществените последици на регистрираните партньорства10.  

Предложението за Регламент на Съвета относно имуществения режим устано-
вява в чл. 1 материята на приложимото поле относно тези отношения между брачната 
двойка. Като в следващото изречение са посочени изключенията извън тези отноше-
ния, а именно – данъчните, митническите и административните въпроси. Важни са 
определенията посочени в чл. 2 на Предложението за Регламент на Съвета. Дадено е 
изрично обяснение какво да разбираме под „имуществен режим между съпрузите“.  
Според Предложението за Регламент на Съвета трябва да разбираме съвкупността от 
правила, свързани с имуществените отношения на съпрузите помежду им и спрямо 
трети лица. Посочва се и понятието „брачен договор“, като това е всяко споразуме-
ние, с което съпрузите организират имуществените отношения помежду си и спрямо 
трети лица. Предложението за Регламент на Съвета не стига само до тук при урежда-
не на имуществения режим, а продължава нататък давайки определения и на други 
понятия като какво ще се разбира под „автентичен акт“, „решение“, „държава-членка 
по произход“, „замолена държава членка по произход“, „съд“ и „съдебна спогодба“. 
Това дефиниране на понятията не е случайно, а се налага от необходимостта мате-
рията да бъде ясна и достъпна. 

 
3. Компетентност  
В чл. 3 от  Регламента се урежда  компетентността в случай на смърт на един от 

съпрузите като се прави отпращане към уредбата, която се намира в Регламент 
650/201211 г. в материята на наследствените отношения. Следващият чл. 4 от друга 
страна урежда материята относно компетентността при развод, законна раздяла12 и 
унищожаване на брак. Налице е отпращане към Регламент 2201/200313г., като се уста-
новява, че са  компетентни съдилищата на държавите членки да се произнасят по въп-
роси засягащи имуществените отношения между съпрузите, ако е налице такова спо-
разумение между тях. Според текста споразумение може да се сключи по всяко време, 
включително по време на започнало вече производство. Изисква се писмена форма с 
дата и подпис на двете страни.  

Уредбата по чл. 5 от Предложението за Регламент на Съвета се отнася за ком-
петентността при други случаи, когато не е налице сключено споразумение между 
съпрузите. Предлагат се няколко алтернативи: компетентни да са съдилищата на дър-
жава членка по общото обичайно местопребиваване на съпрузите, по последното об-
що обичайно местопребиваване на съпрузите, ако един от тях още живее там, по оби-
чайно местопребиваване на ответника или чиито граждани са двамата съпрузи. Пред-
ложението за Регламент на Съвета допуска и в чл. 5, § 2 възможността страните  да се 
споразумеят, че съдилищата на държава членка, чието право са избрали за приложимо 
относно имуществените им отношения, ще са компетентни да се произнасят по въпро-
                                                            

[10] Вж. Предложение за Регламент относно имуществения режим между съпрузите.  
[11] Вж. Регламент № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентност-
та, приложимото право, признанието и изпълнението на решения и приемането и изпълнения на 
автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостове-
рение за наследство, OB, L 201/ 107 от 27.07.2012: б. 10 OB, специално издание на български 
език, гл. 19, т. 6, с. 183. 
[12]  Вж. Тодоров, Т., Международно частно право – трето издание, Сиби, 2010 г., стр. 226. 
[13] Вж Регламент № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълне-
нието на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителска отговорност, с който 
се отменя Регламент  № 1347/200, ОВ, L 338, 23.12.2003 г., стр.1. 
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си относно брачните отношения. Отново тук се появява възможността да се сключи 
споразумение между съпрузите.  

Важно значение има и чл. 6 на Предложението за Регламент на Съвета относно 
субсидираната компетентност. Ако никой съд не е компетентен, то тогава съдилищата 
на държава членка са компетентни доколкото определеното имущество на единия или 
на двамата съпрузи се намира на територията на тази държава. Компетентността оба-
че може да се разпростира относно само това имущество, което се намира на тази те-
ритория, но не и за останалата част от имуществото, което се намира на територията на 
друга държава членка. Предложението за Регламент на Съвета съдържа уредба  в чл. 7 и 
относно т.нар. forum necessitatis. За хипотезата по този член са нужни няколко пред-
поставки – когато никой съд на държава-членка не е компетентен, не може в трета дър-
жава да се проведе даденото производство или не може в рамките на разумното да се 
образува и води такова производство. В тези случаи съдилищата на държава членка ще 
могат по изключение да се произнесат относно имуществения режим на съпрузите.   

При наличието на насрещен иск съдът трябва да е сезиран по предходните 
текстове от Предложението и да е компетентен да ги разгледа, доколкото те попадат в 
приложимото поле на настоящия Регламент. Това е уредено изрично в  чл. 8 от Пред-
ложението за Регламент на Съвета. Какво се разбира под „сезиране на съд”  дава отго-
вор чл. 9 от Предложението за Регламент. Изброени са няколко алтернативни хипоте-
зи. Съдът се смята за сезиран към датата на подаване в съда на определения акт, при 
условие обаче, че впоследствие ищецът не е пропуснал да предприеме необходимите 
действия за уведомяването или връчването на съответните документи. Втората алтер-
нативна хипотеза обхваща ситуацията, ако актът трябва да бъде връчен, преди да бъде 
внесен в съда, към датата на получаването му от отговорната служба.  

Възможно е определен съд да бъде сезиран с имуществен спор между съпрузи-
те и той да не е компетентен. В такъв случай  ще може да се реализира  възможността 
предвидена в чл. 10 от Предложението за Регламент. Съдът констатирал, че не е ком-
петентен по конкретния спор, трябва да обяви служебно, че не е налице правомощие 
да разглежда имуществените спор. В чл. 12 от Предложението се уреждат случаите на 
друг висящ процес или т.нар. в международния граждански процес “lis pendens“. Спо-
ред уредбата, ако има наличие на искове със същия предмет, на същото основание и 
между същите страни, които са предявени в съдилищата на различни държави членки, 
то съдът пред, който искът е предявен по-късно, спира служебно производството до-
като се установи компетентността на първия по време сезиран съд. Не бъде ли спряно 
второто по време започнато дело, то може да се стигне до постановяване на различни 
и противоречиви съдебни решения по един и същи правен проблем относно имущест-
вени отношения между съпрузите. Според чл. 12, § 2 първият съзиран съд с исковата 
молба трябва да установи своята компетентност в срок от шест месеца. В случай,  че 
първият сезиран съд се окаже компетентен да разгледа спора, то по-късно сезираният 
съд се отказва от компетентността в полза на първия сезиран съд.  

Предложението за Регламент не пропуска да уреди материята относно така на-
речените свързани искове в процеса. Чл. 13, § 3 от Предложението пояснява понятие-
то „свързани искове”. За целите на предложението това са исковете, които се намират 
в такава тясна връзка помежду си, че е по-целесъобразно да бъдат разглеждани и ре-
шени заедно. Това правило е основателно включено, за да се избегне постановяването 
на противоречиви съдебни решения в отделни производства. Когато все пак са налице 
свързани искове, висящи пред съдилища на различни държави членки, съдът, пред 
който искът е предявен по-късно може да спре производството14.  
                                                            

[14] Вж. чл.13, § 1 от предложението за регламент на Съвета относно имуществените отношения 
между съпрузите.  



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 291

4. Приложимо право 
  
Регламентът установява единен режим относно цялото имущество15 на съпру-

зите. Основното деления на вещите е на движими и недвижими вещи. Възможна хи-
потеза е  недвижимите вещи да се подчиняват на правото на държавата, в която се на-
мират. Това обаче би довело до подчиняване на имуществото на отделни законодател-
ства на различни държави. Ето защо, в  Предложението за Регламент е прието, че при-
ложимото право, избрано от съпрузите или при липса на избор, определено въз основа 
на други разпоредби от бъдещият акт, ще се прилага за цялото имущество на съпрузи-
те. Не се прави разграничение между движими и недвижими вещи, независимо от 
местонахождението  им.  

Принципът на автономия на волята16 е уреден в чл. 16 от Предложението за 
Регламент на Съвета, като тестът носи наименованието „избор на приложимо право”.  
В него се дава възможност (чрез няколко алтернативни привръзки) съпрузите (бъде-
щите съпрузи) да изберат приложимо право, което да урежда техните имуществени 
отношения. Те могат да изберат правото на една от следните държави: а) в която е 
тяхното общото обичайно местопребиваване; б) в която един от тях обичайно преби-
вава; в) на която един от тях е гражданин. Темпоралната привръзка е към момента на 
избора.   

Може да възникнат на практика случаи, при които съпрузите (бъдещите съпру-
зи) не са направили избор на приложимо право. За тях чл. 17 определя  така наречено-
то обективно приложимото право. То също е определено алтернативно, но условно.  
Имуществените отношения ще се уреждат от правото на държавата по първото оби-
чайно местопребиваване на съпрузите след сключване на брака. На ако те не са имали 
такова местопребиваване, приложимо ще бъде правото на държавата по общото им 
гражданство към момента на сключване на брака. Ако общото гражданство не е било 
налице към този момент, то тогава ще се приложи правото на тази държава, с която 
съпрузите имат най-тесни връзки. 

Един път направен изборът на приложимо право от страна на съпрузите, може 
да бъде изменен, ако те упражнят дадената им възможност по чл. 18. Съпрузите могат 
да изберат само едно от посочените изрично законодателства, а именно по обичайно 
местопребиваване на един от съпрузите в момента на избора или по гражданството на 
един от съпрузите в момента на избора. Новоизбраното законодателство приложимо 
за имуществените отношения ще има действие за в бъдеще, освен ако  съпрузите не са 
поискали изрично обратно действие17.  В чл. 18, § 3 се дава защита при изрично упо-
менаване на обратното действие на новоизбрания режим от съпрузите. Тази защита се 
изразява в това, че няма да се засегне действителността на актовете, сключени по до-
тогава действащото приложимо законодателство, нито правата на трети лица, придо-
бити по предишното приложимо право. Посочени са изрично и формални изисквания 
за избора на приложимо право в чл. 19 от Предложението за Регламент. Изборът тряб-
ва да се извърши във формата, предвидена за брачния договор или в приложимото 
право на избраната държава или по правото на държавата, където е сключено споразу-
мението за избор. Изборът от съпрузите трябва да е изричен в определена писмена 
форма с дата и подпис на съпрузите.18 Следователно не се допуска извършването на 

                                                            

[15]  Вж. чл. 15 от разглежданото предложение за регламент. 
[16] Вж. Тодоров, Т., Цит. съч. в бел. № 8., с. 135 – 139. 
[17] Вж.  чл. 18, § 2 от разглежданото предложение за регламент.  
[18] Вж.  чл. 19, § 2 от предложението за регламент относно имуществения режим между съпрузите. 
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устен избор на приложимо право. Предложението за Регламент на Съвета изрично за-
чита наличието на особени изисквания и на правото по общо обичайно местопребива-
ване. Тези допълнителни изисквания за формата на избора трябва също да бъдат спа-
зени.   

Приложимото право към формата на брачния договор се посочва в чл. 20 от 
Предложението за Регламент на Съвета. Формата ще се урежда по правото, приложи-
мо към имуществените отношения или по правото на държавата, в която брачният до-
говор е сключен. Но ако правото на държавата, в която е общото обичайно местопре-
биваване на съпрузите към момента на сключването на брачния договор предвижда 
допълнителни условия за неговата форма, то те също трябва да бъдат спазени (чл. 20, 
§ 3).  

Важно място заема текстът на чл. 22 от Предложението за Регламент. С него се 
обръща внимание и на особените повелителни норми. Според текстът разпоредбите 
на регламента няма да засягат такива правни норми, за които държава-членка смята за 
важно да  се зачитат. Възможна е намеса единствено на особени повелителни норми 
на държава членка. За да се вземат предвид националните правила, и по специално те-
зи за защита на семейното жилище, тази разпоредба позволява да не се прилага чуж-
дото право. В тази посока на защита на семейното жилище, държавата членка, на чия-
то територия се намира семейното жилище, ще може да приложи собствените си 
правни норми. Не случайно Регламентът дава специална защита на семейното жили-
ще.19 Това решение произтича от това, че съвкупността на имуществото на съпрузите 
в повечето случаи съдържа семейно жилище като единствен недвижим имот. Има слу-
чаи, при които не е налице само един недвижим имот, а повече от един, но семейното 
жилище се смята, за мястото, където съпрузите са избрали да живеят, работят и от-
глеждат своето семейство. 

Според чл. 23 от Предложението за Регламент прилагането на уредбата на да-
дената материята според текстовете му може да бъде отказано само когато тяхното 
прилагане явно е несъвместимо с обществения ред 20 на сезирания съд.  

Относно държави с две или повече правни системи се прилагат териториални 
стълкновителни правни норми. Това е уредено в чл. 25 от Предложението за 
Регламент.  

 
5. Признаване, изпълнителна сила и изпълнение 
Важно значение има и  чл. 26, който посочва, че решенията на държава членка 

ще се признават и в друга държава членка без да е нужно каквато и да е друга проце-
дура.21 Това разрешение на тази чувствителна материя би улеснило правоприлагането 
относно отношенията между съпрузите в териториите на други държави членки.  

С оглед на практическото значение на автентичните актове в областта на иму-
ществените отношения между съпрузите, Регламентът трябва да осигури признаване-
то на тези актове по възможно най-ефективен и лесен път. От това би последвала по-
ложителна последица на гарантиране свободното им движение в рамките на Европей-
ския съюз. Уредбата за автентичните актове и съдебните спогодби е включена в  

                                                            

[19] Вж. Обяснителен меморандум към Регламента, точка 5 – Коментари по членовете, съобра-
жение № 22. 
[20] Вж. Зидарова, Й., Общественият ред и международното частно право, София, 1975 г., Тодоров, 
Т., Цит. Съч. В бел.  № 12, стр. 144-147. 
[21] Вж. Тодоров, Т, Цит. Съч. В бел. №  12 и 20, стр. 431 – 334.  
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Раздел II, на глава IV от Предложението за Регламент. Формално съставените или 
вписани в една държава членка актове се признават от другите държави членки, ако 
не противоречат на обществения ред. Признаването на автентичните актове означава, 
че те имат същата доказателствена сила по отношение на съдържанието и фактите, 
описани в тях, и се ползват със същата презумпция за действителност и със същата 
изпълнителна сила, както в държавата им по произход.  

В чл. 35 от Предложението за Регламента на Съвета се урежда изрично проти-
вопоставимостта на трети лица. Последиците от имуществения режим между съпру-
зите върху правоотношения между съпруг и трето лице се уреждат по правото, прило-
жимо спрямо имуществения режим. Възможно е приложимото право на определената 
държава членка да предвижда, че не може да се противопостави  приложимото право 
за имуществения режим от съпруг на трето лице. Това ще е налице при определени 
предпоставки посочени в текста на чл. 35, § 2 от Предложението. В общите и заклю-
чителните разпоредби на Предложението за Регламент се урежда връзката със съ-
ществуващи международни конвенции. В чл. 36 от текста се приема  Регламент да не 
засяга прилагането на двустранните и многостранните конвенции, по които една или 
няколко държави членки са страни към момента на приемането му. Изключение от та-
ка уреденото положение откриваме в чл. 36, § 2. Тестът гласи, че  Регламентът ще има 
предимство пред международните конвенции, които се отнасят до уредени от него 
въпроси и по които държавите членки са страни. Предимството ще е налице само 
пред сключени конвенции между държави членки на Европейския съюз.  

 
6. Обобщителни бележки 
Материята на имуществените отношения между съпрузите е обвързана от съ-

ществуването на семейна връзка между конкретните лица. Брачният режим, засягащ 
имуществените отношения между съпрузите и между съпрузите и трети лица е свър-
зан с института на брака. Това поражда нуждата да се счита  брачният режим  за част 
от семейното право. Можем да приемем, че имуществените отношения възникват по-
ради наличието на валидно сключен брак и се прекратяват с разтрогване на брака 
(смърт на единия от съпрузите или развод). Важността на имуществените отношения 
между съпрузите налага създаването на Регламент относно тази материя. Развитието 
на гражданските правоотношения относно имуществения режим между съпрузи с 
международен елемент налага нуждата от приложение на нови разпоредби. Целта на 
Предложението е да създаде съвкупност от такива норми на международното частно 
право, които да имат приложение в областта на имуществения режим между съпрузи-
те. Предложението мъдро е съгласувано с принципа на пропорционалност22, като се 
ограничава стриктно до необходимото за постигането на залегналите в него цели и 
идеи. Също така важна роля играе Предложението и относно подобряване достъпа на 
гражданите до правосъдие в Съюза. Нуждата от правна сигурност относно материята 
на имуществения режим налага ясни и еднотипни правила, което изисква формата на 
Регламент. Предложените правила не изискват транспониране в националното право. 
Не би била налице нужната правна сигурност, ако държавите членки разполагаха със 
свободна правна преценка при въвеждането на тези правила за имущественото поло-
жението на съпрузите след сключване на брак.  
 
 

                                                            

[22] Вж. Попова, Ж., Право на Европейския съюз, Сиела, 2011 г., стр. 121 -122. 
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RESTORATION OF PAYMENT IN A NULL PRELIMINARY 

CONTRACT 
 

Simona Radoslavova Shangova 
 

Abstract: Author’s purpose in the present work is to introduce her own perspective and 
analysis on a question which receives contradictory solutions at the present moment. The 
scientific doctrine and the case law have been inspected, as far as the same are related in 
the herein considered problem. 
 

Key words: Preliminary contract, reasons for nullity, unjust enrichment, restitution. 
 

 
В настоящата разработка ще бъде обърнато внимание на основанията за ни-

щожност на сделките, предварителния договор (ПД) и неоснователното обогатяване, 
доколкото имат опорни точки и се явяват ключови, с оглед на изготвянето на избра-
ната тема. 

Считам, че по повод на по-пълното разясняване на темата е необходимо първо-
начално да обърна внимание на същността на ПД. Това е договор, с който страните се 
задължават да сключат един, последващ,  окончателен договор. ПД е само този, който 
е уреден чл. 19 ЗЗД [1]. ПД договор може да бъде сключен както за  едностранни, така 
и за двустранни договори [2]. Създаден е, за да преодолее тежката писмена форма. 
Може да се сключи  ПД за замяна, продажба, продажба на наследство, залог, ипотека, 
заем, влог, наем, договор за гледане и издръжка, спогодба, делба и др. [3]. Oбратно 
смята д-р Кр. Таков по отношение на залога, влога и заема. Според него е невъзможно 
да се сключи ПД за тях, защото в чл. 241 ЗЗД е уредено, че обещанието за заем не е 
ПД, при залога недопустимостта произтичала от личния характер и елемента на дове-
рие [4]. Спорен е въпросът дали може да се сключва за безвъзмездни или възмездни 
договори – една част теоретици смятат, че невъзможността за сключване на безвъз-
мездни ПД протича от разпоредбата на чл. 226, ал. 1 ЗЗД, други – че ПД бива двустра-
нен – уреден в ЗЗД и едностранен, при който само едната страна е задължена да иска 
сключване на окончателен договор по реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД, а на другата принадле-
жи избор [5]. 

По мое мнение ПД е този, който е уреден в чл. 19 ЗЗД и е организационен. 
Струва ми се неоправдано да бъде разглеждан като престационен, защото няма раз-
                                                            

1 Конов, Т. Някои критични разсъждения върху българската доктрина по предварителния дого-
вор – ТП, 2003, №  6, с. 8 
2 Калайджиев, А. Облигационно право обща част. 2010, с. 133 
3 Калайджиев, А.  Облигационно право обща част. 2010, с. 135 
4 Таков, Кр. Предварителни договори – някои неизяснени аспекти – ТП, 2004, № 1  
5 Конов, Т. Някои критични разсъждения върху българската доктрина по предварителния дого-
вор – ТП, 2003, № 6, с. 25 
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местване, а се явява обещание за сключването на един бъдещ окончателен договор. С 
оглед на горе упоменатото считам, че не следва да се разглежда въпроса за вида на 
ПД като едностранен или двустранен, възмезден или безвъзмезден, консенсуален,  
реален или формален и др., защото подобно делене е допустимо спрямо престацион-
ните договори. Налично е виждането, че може да се сключва само за формални дого-
вори и, че общото изискване за форма за доказване по чл. 133 б. „в” ГПК, е превърна-
то в чл. 19, ал. 1 ЗЗД в изискване за форма за действителност [6]. Според мен подобно 
разбиране не кореспондира със същината на ПД. Подобно мнение споделя и проф. 
Калайджиев [7], според него „предварителният договор не е безсмислен при нефор-
малните договори и при договорите, при които се изисква проста писмена форма за 
действителност”. Поначало е неформален договор, с изключение на особената форма, 
която би изкисвал окончателният договор [8]. Д-р Кр. Таков смята, че ПД е формален, 
защото ПД могат да се сключват само за окончателни договори, за които законът 
изисква форма за действителност, по-тежка от простата писмена форма [9]. ПД не мо-
же да се използва за заобикаляне на закона, това е видно от чл. 26, ал. 1, предл. 2 ЗЗД 
и от чл. 298, ал. 1 ГПК. Случаи на заобикаляне са сключване на ПД с цел да се избег-
не разпоредбата на чл. 33 ЗС, ПД, сключен за преодоляване на необходимо съгласие 
на съпруга за извършване на разпоредителни сделки и др. [10].Освен общите правила 
за нищожност на сделките са налични и някои специфични такива, които се отнасят 
до предварителния договор. Други хипотези са закрепени в разпоредбите на чл. 152 
ЗЗД, чл. 226, ал. 1 ЗЗД, чл. 209 ЗЗД- р. 260 - 2006 г. - II ГО [11], когато участва страна, 
която няма право да се договаря [12]. Ако окончателният договор е нищожен – напри-
мер поради противоречие със закона, ПД също е недействителен - р. 1430 - 1955 г. -  
IV ГО [13].  

Липсата от страна на сделката на елементите, които са посочени в чл. 26, ал. 2 
ЗЗД не води до нищожност на сделката [14]. Отсъствието на воля, съгласие изключва 
възможността сделката да се квалифицира като противна на закона. Предметът и ос-
нованието не се прибавят към волята и ако липсва съгласие, ПД ще е нищожен поради 
липса на съгласие. Същото е и положението когато ПД е нищожен поради липса на 
съгласие и форма, едновременно – нищожен е поради липса на волеизявление. Осно-
ванието за нищожност – противоречие със закона е общо спрямо другите пороци, по-
сочени в чл. 26, ал. 1 и ал. 3 ЗЗД [15].  Противоречието със закона трябва да се отлича-
ва от заобикалянето на закона. В първата хипотеза се желае непозволен резултат от 
правото и се сключва сделка, която е в противоречие със закона, при втората хипотеза – 
страните целят постигането на един забранен резултат, но сключват сделка, която е 
позволена от закона[16]. Съгласно чл. 26, ал. 1, предл. 4 ЗЗД са нищожни договорите 
върху неоткрити наследства. Възможно е сделката, която е сключена преди откриване 

                                                            

6 Конов, Т. Някои критични разсъждения върху българската доктрина по предварителния 
договор – ТП, 2003, № 6, с. 12 
7 Калайджиев,  А.  Облигационно право – обща част. 2010, с. 134 
8 Калайджиев, А.  Облигационно право – обща част. 2010, с. 138 
9 Таков. Кр. Предварителни договори – някои неизяснени аспекти – ТП, 2004, № 1, с. 49 
10 Таков, Кр. Предварителни договори – някои неизяснени аспекти – ТП, 2002, № 1, с. 42-44 
11 Бюлетин на Върховния касационен съд, 2006,  № 6 
12 Славов, Н. Предварителен договор по българското право. С., 2012, с. 229 
13 Бюлетин на Върховния касационен съд, 2008, № 4, с. 36 
14 Герджиков, О. Конкуренция на основанията за нищожност –  ПМ, 1979, № 2, с. 84 
15 Пак там, с. 85-86 
16 Кацарски, Ал. Заобикалянето на закона като основание за нищожност на сделките 
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на наследството да е ПД, с който се задължават да извършат сделка върху неоткрито 
наследство или върху вече открито такова. И в двата случая ПД би бил нищожен. Във 
втората хипотеза той би бил нищожен не поради факта, че наследството е неоткрито, 
точно обратното, открито е, а поради факта, че е насочен към недопустима сделкa [17].  

В практиката и в доктрината се поддържа принципното разбиране, че проглася-
ването на един договор за нищожен поражда правото страната, която е изпълнила да 
претендира връщането му, съгласно първия фактически състав по чл. 55, ал. 1 ЗЗД. 
Нищожността възниква ipso iure, автоматично [18]. Насрещната страна може веднага 
да иска връщане на даденото. Вземането й е изискуемо и подлежи на възстановяване 
на основание чл. 55 ЗЗД. Необходима е покана до длъжника, след която той изпада в 
забава, арг. от чл. 84, ал. 2 ЗЗД [19]. Вземанията, които ПД поражда, се погасяват по 
общите правила – р. 2776 - 1975 г. -  I ГО [20]. Претенцията може да бъде предявена 
спрямо обогатения или неговите наследници, но не и спрямо получатели от втора или 
трета ръка [21].  

При нищожния ПД е необходима реституция по реда на чл. 34 ЗЗД  или на  
чл. 55, ал. 1 ЗЗД. От една страна в правото не се допуска неоснователно обогатяване 
на една страна за сметка на друга, а от друга, то е един от институтите на облигацион-
ните отношения. Латинското наименование на иска за неоснователно обогатяване е 
actio in rem verso и правната доктрина ги отнася към квазиконтрактите [22]. В основата 
на неоснователното обогатяване стои принципът на справедливостта, който препят-
ства разместването на имущество при липса на признато от закона основание. Искове-
те за връщане на даденото без основание, при отпаднало и неосъществено основание, 
водят началото си от известната в римското право престационна кондикция (condictio 
indebiti) [23]. Институтът на неоснователното обогатяване следва да има приложение, 
когато между страните не съществува облигационна обвързаност и липсва възмож-
ност да реализират правата си по друг ред. При тях е характерно, че се цели възстано-
вяването на равновесието между имуществото на обеднилия се и обогатилия се, като 
резултат последният е заставен да върне това, с което незаконно се е увеличило него-
вото имущество. Важно е  да се подчертае, че при чл. 55 ЗЗД се възстановява онова, 
което е дадено и е лишено от основание, по това се различава от чл. 59 ЗЗД, където на 
възстановяване подлежи само, онова с което лицето се е обогатило, но до размера на 
обедняването [24]. Необходимо е да подчертая, че обогатяването трябва да има иму-
ществен характер. Други предпоставки за реализирането на иска са даването, липсата 
на основание за даването, получаване от друго лице, причинната връзка между обед-
няване и обогатяване и искът да е единствено средство за защита на нарушеното рав-
новесие между двата патримониума.   

В чл. 55, ал. 1 ЗЗД са уредени три фактически състава. При първия подлежи на 
връщане полученото при липса на основание, при втория – даденото с оглед на бъде-
що основание, което не е могло да бъде осъществено, при третия – даденото с основа-
                                                            

17 Кацарски, Ал. Основанието за нищожност при сделки върху неоткрити наследства – СП, 
1999, № 6  
18 Димитров, М. Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. С., 2013, с. 35 
19 Славов, Н. Предварителен договор по българското право. С., 2012, с. 261 
20 Бюлетин на ВКС, 2008, № 4, с. 54 
21 Големинов, Ч. Неоснователно обогатяване. С., 2011, с. 156 
22 Големинов, Ч. Неоснователно обогатяване. С., 2011, с. 16 
23 Марков, М. Облигационно право – помагало, изд. 8, с. 392 
24 Големинов, Ч. Неоснователно обогатяване, 2011, с. 161- 164, вж. р. № 1798 по гр. д. № 1481 / 
1994, V г. о. 
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ние, което е отпаднало с обратна сила. Първият фактически състав изисква предаване, 
съответно получаване, на нещо при начална липса на основание. Тя може да бъде пър-
воначална – основанието не е възникнало, когато не е налице валиден юридически 
факт за получаването на определена имуществена облага, отпаднало е  към момента 
на даване или получаване на престацията, не съществува задължение или съществува, 
но е изпълнено повече от дължимото и когато е изпълнено вече погасено задължение. 
Може да бъде обусловена липсата на основание – при нищожен акт или при унищо-
жаемост, ако предаването е станало след обявяване на унищожаемостта. Възможно е 
липсата на основание да е резултат от отпаднало основание. В този случай основание-
то е съществувало към момента на даване или получаване на облагата, но впоследст-
вие отпада с обратна сила, такъв би бил случаят при унищожаване на сделка или раз-
валяне на договор по реда на чл. 87 ЗЗД [25]. При неосъществено основание – очаквало 
се е евентуално осъществяване на основанието при даването или получаването. При-
мер е авансовото плащане преди сключването на договор и даденото по ПД при не-
сключен окончателен, при погасяване на задължението на едната страна поради не-
възможност за изпълнение и в случаите на сделки под отлагателно условие, когато то 
не се сбъдне [26]. В хипотезата на неосъществено основание разместването на иму-
ществени блага, макар и да е настъпило въз основа на правно основание, последното 
не е напълно завършено. 

Считам, че по повод на вземането по нищожен ПД не сме изправени пред хипо-
тезата на отпаднало основание по смисъла на чл. 55, ал. 1, предл. 3 ЗЗД, защото осно-
ванието избобщо липсва. По-скоро сме изправени пред хипотезата на неосъществено 
основание или начална липса на основание, защото част от правопораждащите факти 
са налице към момента на получаване на имуществената облага, а друга част се изчак-
ва да настъпят, след този момент или изобщо не съществуват. Разликата при не-
осъщественото основание и отпадналото основание е, че при първата хипотеза имаме 
осъществена една част от основанието, а другата не е и се достига до при нереализи-
ране на очакваната част, колкото до втората хипотеза – там имаме изцяло отпадане на 
основанието, което настъпва след получаването на имуществената облага, по време на 
което е имало основание, но впоследствие то отпада изцяло с обратна сила.  

Съгласно чл. 34 ЗЗД, когато договорът бъде признат за нищожен или бъде уни-
щожен, всяка от страните трябва да върне на другата страна всичко, което е получила 
от нея. Според  р. № 1384 по гр. д. № 4740 / 2007 г., IV г. о., ГК –  когато ПД не бъде 
изпълнен поради обективна невъзможност, поради което за ответника е възникнало 
задължението да върне полученото, тъй като то се явява получено без основание. 
Пример – сключен е ПД за покупко-продажба на недвижим имот, в който за продавач 
се легитимира несобственик. Подобен ПД не може да бъде обявен за окончателен по 
реда на чл. 19, ал. 3 ЗЗД ако към момента на завеждане на иска посоченото за прода-
вач лице не е собственик. При вземанията поради липса на основание то не е налице 
още при извършването на престацията. Липсата е от самото начало, основание за пре-
даването не е съществувало въобще. Тук се касае до начална липса на основание и 
вземането от този –  ПД следва да бъде основано на претенция по чл. 55, ал. 1, предл. 
1 ЗЗД [27]. В р. № 5 от 1. III. 1980 г. по гр. д. № 86 / 1979 г., ОСГК е закрепено, че в 
случаите, когато е получено нещо въз основа на нищожен акт, е налице начална липса 

                                                            

25 Големинов, Ч. Неоснователно обогатяване. С., 2011, с. 36-37  
26 Марков, М. Облигационно право помагало, изд. 8, с. 394, Вж. тълк. Пост. № 1/ 1979 Пленума 
на ВС 
27 р. № 454 от 2. III. 1976  по гр. д. № 92 / 1976, I г. о. 
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на основание, която поначало дава възможност да се търси престирането без основа-
ние.  В същия смисъл и р. № 271 от 5. 10. 2011 г. по гр. д. № 1577/2010 г., III г. о. и р. 
№ 403 от 10.01.2012 г. на ВКС по гр. д. № 1543 / 2010 г., III г. о. на ВКС. Начална 
липса на основание е налице в случаите когато още при самото получаване липсва ос-
нование за преминаване на блага от имуществото на едно лице в имуществото на дру-
го, когато е получено нещо въз основа на нищожен акт, в случаите на унищожаемост – 
когато предаването е станало след обявяване на унищожаемостта, при плащане на по-
големи от нормираните цени за стоки, услуги или лихви, при плащане на задължение 
след неговото погасяване, освен в случаите на чл. 118 ЗЗД, и т. н. [28]. Струва ми се, че 
е необходимо допълнително да се  разсъждава относно причината за нищожността на 
акта, без значение от какво естество е той. В Пост. № 1 / 1979 г. т. 1 и т. 6 на Пленума 
на ВС е прието, че в случаите, когато е получено нещо въз основа на нищожен акт, е 
налице начална липса на основание, която поначало дава възможност да се търси 
престираното без основание. Искът за връщане на полученото без основание е разли-
чен от иска за връщане на даденото с оглед на неосъществено основание [29]. 

„При втория фактически състав на чл. 55, ал. 1 ЗЗД престацията се извършва с 
оглед на очаквано в бъдеще основание, което обаче не е могло да бъде осъществено. 
Текстът намира приложение при двустранните договори, ако задължението на едната 
страна се погаси поради невъзможност за изпълнение, при сделки под отлагателно ус-
ловие, когато то не се сбъдне, и т. н.” [30]. В хипотезата на заплащане на част от стой-
ността на имота, от страна на купувача, за да придобие собственост, но впоследствие 
поради изменение на законодателството е невъзможно договорът да се обяви за окон-
чателен, т. е. основанието на ПД е неосъществено и неосъществимо. Имало е проекти-
рано основание в момента на даване на част от престацията, но то става невъзможно 
за осъществяване. Страните желаят настъпването на правните последици и при 
сключването на ПД за покупко-продажба са обективирали постигнатото между тях 
съгласие. В случая ПД не е нищожен поради липсата на форма, съгласие или друг еле-
мент, а поради неочаквана промяна в законодателството като мораториум, законова 
забрана за разпореждане с определен вид сделки и др. При връщане на броеното пора-
ди неосъществено основание последното е съществувало по време на сключване на 
сделката, но изпълнението й от едната страна става невъзможно след пълно или час-
тично изпълнение от страна на другата. Тази невъзможност може да се дължи на про-
мяна в законодателното уреждане на отношенията, предмет на сделката, както се под-
държа от молителите при предявяване на иска, или на друга причина, но при всички 
случаи тя настъпва след основателно извършена престация. Струва ми се, че връщане-
то на престацията ще трябва да се обоснове поради неосъществено основание по реда 
на чл. 55, ал. 1, предл. 2 ЗЗД.  В р. № 159 от 10. 03. 2006 г. на ВКС по гр. д. № 79 / 
2005 г., II гр. о. е прието, че даденото по ПД, който не може да бъде обявен за окон-
чателен е дадено на неосъществено основание. 

Не можем да приемем, че даденото по нищожен ПД подлежи на възстановяване 
поради неосъществено основание винаги или поради начална липса на такова. Според 
мен с оглед на по-пълната, задълбочена и детайлна разработка е необходимо да се 
изследват поотделно всички основания за нищожност на сделките и специфичните за 
ПД и спрямо тях да се даде оценка.  

                                                            

28 р. № 272 от 9. 04. 2009 на ВКС по гр. д. № 6308 /2007, IV г. о., ГК 
29 р. № 454 от 2. III. 1976 по гр. д. № 92 / 1976, I г. о. 
30 Постановление № 1 / 1979 на Пленума на ВС 
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Писмената форма за ПД по чл. 19, ал. 1 ЗЗД е задължителна, щом като се отна-
ся до сключването на такива окончателни договори, за действителността на които 
законът изисква нотариална или нотариално заверена форма. Тя е свързана със същест-
вуването на договора и служи за доказване на поетите задължения от страните [31]. 
Ако разгледаме следната хипотеза: сключен е ПД с предмет недвижим имот, но не е 
обективиран в предписаната в чл. 19, ал. 1 ЗЗД форма за действителност, но при на-
лично едновременно съгласие, ми се струва, че претенцията от такъв договор би тряб-
вало да се категоризира като вземане, породено от неосъществено основание. Според 
мен щом се касае само до липса на съгласие на страните – вземането е от начална лип-
са на основание, но ако тази липса на съгласие е съединена едновременно и с липсата 
на форма, основанието липса на съгласие според проф. Герджиков е по-силно и след-
ва да се квалифицира като възстановяване, породено поради първоначална липса на 
основание. Не би трябвало да е спорен въпроса относно пороците като противоречие 
и заобикаляне на закона, привидността, противоречие на добрите нрави, чл. 209 ЗЗД, 
чл. 226, ал. 1 ЗЗД, дори да са съединени с пороци като липса на форма или съгласие, 
ми се струва, че биха довели вземането да бъде определено като такова по чл. 55, ал. 1, 
предл. 1 ЗЗД. 

Дискусионен е въпросът относно възстановяването на даденото по нищожен  
ПД поради невъзможен предмет. Нищожен е ПД с предмет имот, който не е обособен 
като самостоятелен урегулиран поземлен имот - р. 870 - 2006 г. - II ГО [32]. Няма спор, 
че е нищожен самият ПД. Ако по ПД е спазена необходимата форма за действител-
ност, има и съгласие, без значение е дали страните знаят или не за невъзможността на 
предмета – пример за невъзможен предмет е невъзможността да се обособи самостоя-
телен обект, който да отговаря на правила в ЗУТ, ми се струва, че е възможно страни-
те ако са знаели за невъзможността са разчитали тя да отпадне на един по-късен етап 
преди или при сключването на окончателния договор. По мое мнение в този случай се 
касае за неосъществено основание. 

Колкото до минималното необходимо съдържание на ПД ми се струва, че се ка-
сае до хипотеза, близка до липсата на съгласие и вземането на даденото по нищожен 
ПД в тази хипотеза следва да е на базата на чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД [33]. 

Интересен ми се струва въпросът относно сключване на ПД с чужденец, когато 
е действал чл. 22, ал. 1 от КРБ и чл. 29 от ЗС, съгласно които чужденци не могат да 
придобиват земя на територията на РБ до 2007 г., освен по наследство. Съгласно р. № 
942 от 10.12.2009 г. на ВКС по гр. д. № 4228 / 2008 г., V г. о., ГК ако законът не позво-
лява сключването на окончателния договор и ПД е нищожен и платеното по него е да-
дено при начална липса на основание. В случая има съгласие и форма, но законът 
изрично забранява тази категория лица да придобиват права върху недвижим имот. 
По мое мнение сме изправени пред хипотезата на невъзможен предмет, ако чуждене-
цът не е гражданин на държава – членка на ЕС или е гражданин на държава, която не 
е членка на ЕС и не е сключила междудържавен договор – възстановяване на дадено-
то следва да е на базата на чл. 55, ал. 1, предл. 2 ЗЗД. 

Колкото до връщане на даденото по нищожен ПД, който е сключен в противо-
речие с разпоредбата на чл. 26, ал. 1, предл. 4 ЗЗД – договори върху неоткрити 
наследства. Както беше разгледано по-горе в статията [34] тези договори са нищожни 

                                                            

31 р. № 2888 от 1959 по гр. д. № 8480 / 1959, II г. о. 
32 Бюлетин на Върховния касационен съд, 2006, № 12, с. 37 
33 Марков, М. Облигационно право – помагало, изд. 8, 2013, с. 88 
34 бел. [16], [17] 
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без значение дали сделката е сключена преди откриване на наследството или след 
него, щом се отнася до такава съвкупност от права и задължения, с които законодате-
лят е забранил и предвидил най-тежката форма на недействителност. Струва ми се, че 
възстановяване на предишното положение преди даването на престацията трябва да е 
на основание чл. 55, ал. 1, предл. 1 ЗЗД – липса на основание и по-конкретно на пър-
воначална липса на основание.  

Когато сме изправени пред пороци на ПД като: липса на съгласие, привидност, 
противоречие на закона, заобикаляне или накърняване на добрите нрави и договори 
върху неоткрити наследства, вземането следва да е на базата на чл. 55, ал. 1, предл. 1 
ЗЗД. Щом се касае до невъзможен предмет, какъвто е случаят на сделка с чужденец 
преди 2007 г., чийто предмет е недвижим имот или липса на форма – възстановяване 
на даденото по нищожния ПД следва да е по чл. 55, ал. 1, предл. 2 ЗЗД. Ако се куму-
лират пороци като липса на съгласие и форма, реституцията ще е по реда на чл. 55, ал. 1, 
предл. 1 ЗЗД.  
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Abstract. This paper aims to reveal harmful effects of living in residential institutions on 
children’s psychological and physical development. During the last years many children 
have been moved from social institutions to foster care and adoption but still every year new 
2000 babies are abandoned from their parents and left in the institutions. The paper 
presents excerpts from the interviews taken with the director and with a social worker at the 
social institution for children aged 0-3 in the city of Sliven. The doctor from the Municipal 
Hospital in the city also shares his opinion about girls aged 13-15 who delivered babies and 
left them in residential care. Last, more optimistic view on better children’s development in 
foster care has been presented by a foster mother who takes care of two children one of 
them is disabled. 
 

Key words: residential care, harmful effects, children’s physical and psychological development, 
interviews with doctors, social workers and foster parents 

 

Резюме: Този доклад разкрива вредните последици върху психическото и физическо-
то развитие на децата, израснали в институция. През последните години много деца 
бяха преместени от социалните институции в приемни семейства, други бяха осино-
вени, но все още всяка година нови 2000  бебета се изоставят от своите родители. 
Докладът представя откъси от интервюта, взети от директор и социален работ-
ник от институция за деца от 0-3 години в Сливен.  
Лекарят от окръжната болница в града споделя своето мнение за момичетата на 
13-15 години, които раждат и изоставят своите бебета в институции. На последно 
място е представено по-оптимистично виждане на приемна майка, която се грижи 
за две деца, едното от които с увреждане. 
 

Статистиката с изоставените деца в България е обезпокоителна. На първо място 
сме в Европа по брой изоставени деца по домовете. В съседна Румъния, в която насе-
лението не е много по-богато и ромите не са по-малко, едва 2% от малчуганите в ин-
ституциите са до 3 г. 
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Според статистиката на Държавната агенция за закрила на детето през 2010 и 
2011 г. средно по около 2000 деца са изоставяни от родителите си в най-ранна въз-
раст. Около 1000 от тези малчугани постъпват в домовете още като пеленачета. Това 
означава, че 1 от 75 бебета започва живота си под институционалната грижа на дър-
жавата. Голяма част от тях остават в домове, докато навършат пълнолетие. 

При децата, настанени в институции, има по-голяма вероятност от влошено 
здраве, физическа изостаналост и забавено умствено развитие, изоставане в развитие-
то като цяло и проблеми с емоционалната привързаност. Впоследствие, тези деца из-
растват с намалени интелектуални, социални и поведенчески възможности в сравне-
ние с младежите, отгледани в условия на семейна грижа. 

Главните причини за изоставянето на децата са бедността и финансовите зат-
руднения, самотното родителство, следродилна депресия, психическите заболявания, 
ограничени възможности за аборт, някаква форма на увреждане на детето и бремен-
ност в резултат на изнасилване. 

През последните години политиката за осигуряване на подкрепа на децата и 
семействата е ориентирана към въвеждането на изцяло нов подход в грижите за тях, 
насочен към превенция, ранна интервенция, подкрепа на семействата и осигуряването 
на семейна или близка до семейната среда за всяко българско дете. Основни елементи на 
тази подкрепа са деинституционализацията на грижата за деца и предоставянето на ка-
чествени и достъпни услуги в общността и в семейна среда, включително и услуги за ран-
но детско развитие, както и осигуряването на финансова подкрепа за семействата с деца. 

За последните три години се отчита намаление на броя на децата в специализи-
рани институции: 2010 г. –  5 698 деца; 2011 г. – 4 755 деца; 2012 г. – 3 546 деца, към 
края на м. март 2013 г. – 3 402 деца (не е включен броят на децата, настанени в Домо-
ве за медико-социално грижи за деца). Броят на специализираните институции също 
намалява от 129 (включително и 31 Дома за медико-социално грижи за деца, управля-
вани от Министерство на здравеопазването) през 2010 г., до 117 (включително и 30 
Дома за медико-социално грижи за деца) в края на м. март 2013 г. 

Със закона за закрила на детето се въвежда успешна форма за отглеждане и 
възпитание на деца, лишени временно или постоянно от родителска грижа и това е 
приемното семейство. Тази форма се оказа крайно наложителна, особено в контекста 
на констатациите на БХК във връзка със стандарта на грижа, който държавните ин-
ституции за отглеждане на деца могат да осигурят. 

 
Проблемите в институциите 
1. Настаняване 
Настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила 

след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, 
когато се налага спешното му извеждане. 

Много често родителите дават децата си в домовете само с договор за временно 
отглеждане и възпитание и след това дълги периоди не се интересуват от тях. Това 
затруднява осиновяването на тези деца, защото директорът на дома трябва да започне 
процедура по лишаване на родителя от родителски права, след което има законна въз-
можност да предложи детето за осиновяване. Процедурата обаче се оказва тромава, а 
и Семейният кодекс предоставя удобна възможност тези родители да запазят родител-
ските си права, ако веднъж в годината проявяват интерес към детето. Това е и предпос-
тавка детето да стои по-продължително в дома, при по-неблагоприятни условия за живот. 

Приемът на деца в голяма част от домовете без необходимата документация е 
голям проблем. Много често децата се приемат без медицински картони и имунизаци-
онни паспорти, което затруднява медицинското им обслужване в дома, а може да крие 
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и опасност за здравето и живота им. Също така деца се приемат и без актове за раж-
дане, което прехвърля бремето по издирването им от съответната община на директора.  

 
2. Местоположение 
Повече от половината от домовете за деца от 2,5 до 18-годишна възраст се на-

мират в села и малки градове и това затруднява социалната адаптация на децата, 
забавя развитието им и значително затруднява достъпа на дарители и проверяващи 
органи. Над 50 % от домовете са в сгради, строени в периода 1952-1970 година и не 
могат да бъдат ремонтирани основно поради ниската държавна субсидия. Ето защо 
някои от тях са в плачевно състояние – с паднали мазилки, нехигиенични санитарни 
възли, с проблеми в парните инсталации и електрооборудването.  

 

3. Персонал 
Много често, персоналът, полагащ грижи за децата по домовете, не е добре 

обучен за изпълняваната от него роля, нито пък се упражнява адекватен контрол вър-
ху работата му, поради което се допускат елементарни грешки като например хранене 
на дете (което би трябвали да се храни самостоятелно) в лежаща позиция. 

Във всеки дом в страната има поне по 3-4 деца, а на места тази цифра достига 
20-30 деца, които страдат от нощно подмокряне. В някои домове има деца със сто-
машни и бъбречни заболявания, с астрабизъм и психологически проблеми. Често в 
домовете няма психолог, а нуждата от терапия и занимания с психолог в много от до-
мовете е очевидна. 

 

4. Битови условия 
Най-неблагоприятни са материално-битовите условия в домовете за деца, 

юноши и девойки. Там възпитаниците са разпределени по 3, 4, 5 до 10 в стая и това на 
практика ги лишава от необходимото жизнено пространство. Спалните най-често са 
обзаведени само с легла и шкафчета, а на някои места могат да се видят и бюра, кили-
ми и пердета. Баните и тоалетните в повечето домове от тази група са занемарени и не 
се хигиенизират редовно.  

Средният брой деца, които ползват една баня в такъв дом варира от 3 до 50, 
средният брой деца, които ползват една тоалетна е около 20. Повечето тоалетни не се 
затварят отвътре, а баните не се отопляват през зимата. Малко са и помещенията, в 
които децата могат да се занимават в свободното си време, а освен това са и оскъдно 
оборудвани. Това са най-често занималните за самоподготовка, телевизионни и играл-
ни зали и евентуално физкултурните салони. 

Средствата за хигиена като сапуни, шампоани, кърпи и тоалетна хартия в пове-
чето домове се набавят от дарения, а четките и пастите за зъби изцяло зависят от на-
личието на дарителски средства. Постелното бельо най-често не достига и се поддър-
жа зле. Трябва да се отбележи, че няма нормативи за постелното бельо и това затруд-
нява установяването на стандарт, който да бъде съблюдаван и инспектиран от прове-
ряващите органи. 

Дрехите и личното бельо на децата се набавят предимно от дарения на дрехи 
втора употреба и тъй като в тях лично бельо почти не се намира, това е един от най-
сериозните проблеми за децата и възпитателите. В повечето домове едва ли може да 
се говори за лични дрехи и бельо, защото дрехите са оборотни и се ползват от всички 
деца. Сериозни са затрудненията и при набавянето на обувки за възпитаниците. 

 

5.  Физически вреди от институционализацията  
Лошите условия на живот правят почти невъзможно заякването на детския ор-

ганизъм. Забавеното развитие на моторни умения и непостигнати ключови етапи в 
развитието, са често срещани при децата, отглеждани в институции, като в крайно 
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тежките състояния се проявяват и стереотипни поведенчески модели, като например 
поклащане на тялото и удряне на главата.  

Случва се, когато се разболеят, децата да бъдат държани в изолация от персона-
ла или другите деца, а именно в такива моменти те имат най-осезаема нужда от успо-
кояващото присъствие и деликатна грижа. 

 

6. Психологически вреди институционализацията 
Институционалната грижа не може да предостави на децата емоционалната 

храна, от която се нуждаят, за да се превърнат в стабилни и отговорни възрастни. 
Жизненоважната връзка, която малките деца изграждат с основните обгрижващи, поз-
ната като привързаност, дава на растящото дете възможността да приеме света като 
едно сигурно и дружелюбно място, и насърчава неговото здравословно развитие и 
достигането на пълния му потенциал като човешко същество. Отглеждането в детски 
дом не позволява изграждането на тази връзка, като последиците са психологически, 
поведенчески и интелектуални проблеми, както и проблеми в развитието на повечето от 
децата. При някои от тези деца емоционалното увреждане е тежко и може би необратимо. 

 

7. Интелектуални вреди от институционализацията 
Последните изследвания върху интелектуалното развитие на децата, съобщават 

по-слаби когнитивни способности и по-ниски резултати на тестовете за интелигент-
ност при децата, отглеждани в институции, което илюстрира отрицателните ефекти на 
институционализацията върху умственото развитие в сравнение с грижата в семейна 
среда. Някои изследвания изтъкват също, че ранното преместване на детето в семейна 
среда може да доведе до възстановяване и наваксване. 

 
Изследването 
Ще представя част от интервютата, които направих с персонал (директор, со-

циални работници) на Дом за медико-социални грижи – гр. Сливен, с лекари от 
МБАЛ  „Ив. Селимински” – гр. Сливен и интервюта с приемни родители от града. 

 

1. Гледната точка на директора – интервю с д-р Кита Христова, директор 
на дом за Медико-социални грижи за деца в Сливен 

В този дом живеят 75 малчугани, като половината от тях са с увреждания. Еки-
път на дома е от 84 души, в тях влизат готвачи, шофьори, счетоводство. Има непре-
къснато осигурено медицинско наблюдение, като в повечето време има и дежурен ле-
кар. На една сестра се падат максимум 15 деца. 

Не виждам как ще се закрият домовете при положение, че няма къде да оти-
дат децата. Трябва да кажа, че колкото повече се говори за закриване на дома, тол-
кова повече той се пълни с деца. Услугата се търси, има деца, които се нуждаят от 
закрила и ако не е домът, те няма къде другаде да отидат”, казва д-р Кита Христова.  

Тя продължава: „Най-добре е за дечицата до 3-годишна възраст да бъдат оси-
новени или да се върнат при родителите си. Все още процедурата по осиновяване е 
тромава. Едно семейство има един месец да мисли дали да осинови детето, след 
като е осъществило контакта. Оттам нататък кога ще бъде насрочено делото, не 
се знае“, споделя директорката.  

Директорката е скептична за бъдещето на тези деца и за приемната грижа като 
алтернатива на домовете. „От Отдел закрила на детето се опитват да стимулират 
хората да стават приемни родители, но в Сливен почти няма положителен резул-
тат. Българинът не иска да гледа известно време дете и после то да отиде другаде“.  

На въпроса ми „Българинът промени ли отношението си към осиновяването 
на изоставени деца?” директорката клати глава: „Винаги е имало интерес към осино-
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вяването на деца. Проблемът е, че осиновителите имат някаква изградена предста-
ва за детето, което искат. Детето трябва да почувства, че е обичано. Ако на дете-
то не харесва осиновителите си, на него просто му личи. За 2012 г. са осиновени 
общо 23 дечица, като 3 от тях са в чужбина. Децата трябва да бъдат отглеждани 
от хора, които могат и искат. Често забелязвам сред осиновителите, че някои от 
тях не са готови за гледане на дете”.  

„Отдавна съм разбрала, че нещата не може да останат такива, каквито са. 
Реформа трябва да има, но тя трябва да се направи разумно и в полза на детето”, 
заключава д-р Христова.  

 

2. Гледната точка на социалния работник – интервю с Росица Стефанова, 
социален работник в Областната болница Сливен 

В ранните часове на деня 21-годишната ромка от с. Сотиря Динка Симеонова 
роди деветото и десетото си дете. Майката избрала името Петър за едното от близна-
четата, а Богомил получил името си от лекарския екип. Миналия април Динка пак ро-
дила близнаци. В момента няма официален съпруг и не работи. Пет от децата й жи-
веят с нея в селото, а другите са при бащите си. Първото си дете родила на 13 години. 

Майката се отказа от близнаците, защото нямала никакви условия за тяхното 
отглеждане, каза Росица Стефанова, социалният работник в Областната болница. Тази 
жена много ясно си даваше сметка какво означава да гледаш деца. Сподели, че е ня-
мала пари да направи аборт. 

Като социален работник, Стефанова е първият човек в отделението, който за-
почва да разговаря с родилките, решили да изоставят децата си. Опитва се да разбере 
какви са причините за това тяхно решение, да го промени, ако е възможно, обяснявай-
ки им, че родителството е отговорен акт, и т.н. Понякога успява. „Наскоро имах такъв 
случай с ромка на 44 години, която роди четвъртото си дете. Късно разбрала, че е бре-
менна и затова не направила аборт. Тази жена също искаше да остави детето си, за-
щото то имаше лек здравословен проблем. Обясни, че не иска да гледа болно дете. 
После разбра, че след време детето ще се оправи и реши да си го вземе вкъщи”. 

„Социалната политика е такава, че се грижи за последиците от проблема, а 
не за решаването на самия проблем“, казва Росица Стефанова, социален работник в 
областната болница в Сливен. Тя споделя, че  „родилките са свикнали да обясняват, 
че не могат да гледат децата си и затова ги оставят на държавата. В повечето 
случаи изоставянето на деца е безнаказано за майката. Често родилките, които 
изоставят децата си, са здравно неосигурени, раждат недоносени деца, а болницата 
дава хиляди левове за стабилизирането на бебетата”. Според Росица Стефанова 
“трябва да се вземат сериозни мерки за изоставянето на деца, дори това деяние да 
се криминализира”. 

Родилките, които изоставят децата си, най-често са здравно неосигурени. Често 
раждат недоносени деца, а болницата дава хиляди левове за стабилизирането на бебе-
тата. „В родилното отделение на сливенската болница могат да се грижат за недо-
носени бебета с тегло от 1,2 кг нагоре. Бебета с по-ниско тегло се изпращат в 
Стара Загора. Държавата дава много пари за това”, продължава Стефанова. „Проб-
лемите обаче не свършват само в родилно отделение. Много майки не гледат добре 
децата си и те отново се връщат в болницата. Имаме случаи на деца, хранени с 
брашно и вода, приемаме ги в болницата недохранени, в тежко състояние. Спомням 
си за дете на 1 година, което, вместо 10 кг, тежеше 3 кг. Друго дете на година и 
6 месеца, от с. Сотиря, тежеше 2,5 кг, беше напълно измършавяло, като мумифици-
рано. Няколко месеца го гледаха в Детско отделение, докато се стабилизира”.  
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3. Гледната точка на лекарите – интервю с д-р Димитър Боянов от 
болница „Д-р И. Селимински”, Сливен 

„Не може едно дете да забременее, защото всички органи, които са детски и 
незрели, поемат свръх натовареност, която само един завършен организъм може да 
поеме. Следват усложнения, които довеждат до тежко състояние. Дете не може 
да роди дете. Това трябва да се знае от малцинството“, казва д-р Димитър Боянов, 
началник на отделението по реанимация „Д-р Иван Селимински“ – Сливен.  „Зако-
нът трябва да се намеси, защото само по законов път тези хора ще бъдат ограни-
чени да превърнат половия акт в детска игра и да създават наследници“, допълва 
още лекарят. 

 

4. Гледната точка на приемните родители – интервю с Елена Хисапчиева, 
приемна майка 

Според спечелилата през 2011 г. приз „майчино сърце“ Елена Хисапчиева, 
„Децата трябва да бъдат отглеждани в семейства, от които да получават закри-
ла, стабилност, любов и подкрепа, за да имат възможността да израснат като пъл-
ноценни личности.Бих насърчила и други семейства да станат приемни родители, за 
да може все повече деца, настанени в институциите, да получат шанс за нормален 
живот в семейна среда. Така тези деца ще усвоят социални модели на поведение, и 
ще имат шанса да развият своя потенциал за независим живот“, казва още тя.  

Приемната майка на две деца, едното от които с увреждания, продължава: 
„Стига да имаш желание, не е трудно да станеш приемен родител. В отдел 
„Закрила на детето” ми дадоха необходимата документация, която трябваше да се 
попълни, и цялата процедура премина за няколко дни. Преминах обучение за приемни 
родители в рамките на 12 часа. Накрая на курса получих сертификат за преминато 
обучение.” 

На въпроса ми „Бихте ли насърчили други семейства да станат приемни 
родители?”, приемната майка е твърдо убедена: „Да, бих насърчила и други семейства да 
станат приемни родители, за да може все повече деца, настанени в институциите, 
да получат шанс за нормален живот в семейна среда. Така тези деца ще усвоят 
социални модели на поведение”.  

Процесът на деинституционализацията в България е труден не само защото 
струва много пари, но и защото е свързан с разчупването на градени с десетилетия 
стереотипи в обществото ни.  

Въпреки трудностите децата все пак се извеждат от институциите, приемните 
родители стават повече, осиновяват се, построиха се много нови жилища за малък 
брой деца – така че нещата вървят, но с трудности и по-бавно, отколкото би ни се 
искало. В Сливен е изграден един дневен център за деца и възрастни с увреждания. 
Построени са още три ЦНСТ по проект „Детство за всички“, които се очакват да 
заработят скоро.  
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[3] Браун, К. Вредите от отглеждане в институция през ранното детство, УНИЦЕФ 
[4] „Закрила на децата и деинституционализация”, Дирекция „Социално включване” 
[5] Визия за деинституционализацията. Министерство на труда и социалната политика 
[6] вестник „Сливенски НОВИНИ” 

 

Научен ръководител: 
доц. д-р Татяна Коцева 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 308
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THE NEWS AS SHOW OR THE MEDIA IMAGES IN 
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Медиокрация. Това е един термин, не до там познат сред масите. Което е тъж-
но, предвид факта, че именно това е думата, цялостно описваща световната псевдоде-
мокрация. Защо псевдо ли? Защото за мен демокрацията, също както и комунизма са 
утопии. Нещо красиво на думи и невъзможно на практика. Системи изградени на 
базата на вярата, че човека е добър и честен. А той не е. Светът те принуждава да си 
лош. 

Какво е медиокрацията? Терминът е с двойнствено значение. От една страна 
означава управление на посредника. От друга – власт на средата. В съвременното об-
ществено пространство основния посредник са медиите, така че медиокрация често се 
интерпретира и като управление на/ чрез медиите. Нека бъдем честни. „Власт на сре-
дата” си е чист евфемизъм за власт на посредствеността. 

Преди да навляза в темата, нека първо разясня какво е инфотейнмънт и ин-
фоснакинг. Първото е съвкупност от развлечение и информация. С това понятие се 
обозначава стила на поднасяне на сериозната информация под формата на развлече-
ние и отразява стремежа на продуцентите да продават новини в обвивката на развле-
кателни предавания или с оттенък на развлечение. Термини като „инфотейнмънт”, 
„реалити шоу” и „медийна звезда” са сред ключовите обяснения за динамиката и раз-
тящата потребност на хората да се забавляват, да очакват най-сериозната информация 
или значение да им бъдат поднасяни атрактивно, свежо и шантаво. Резултатът е буле-
вардизиране. Тривиалното и бруталното владеят като утвърдени параметри големи 
области на масовата медийна култура. От друга страна, инфоснакинга представлява 
откраднатото време в офиса за набавяне на информация, различна от тази свързана с 
работата. Като проверка на личната електронна поща или на футболните резултати, 
чат или пък онлайн пазаруване. Дори и четенето на списания и вестници. Ето че стиг-
нахме до основната част. Постоянната нужда на потребителите от забавни истории и 
търсенето на сензации от страна на медиите. И ето как са проникнали дълбоко в кул-
турата ни погрешните представи и разбирания за науката. 

Изкушаващия подход за медикализиране на всекидневния живот, измишльоти-
ните за хапчета, официалните и шарлатанските, както и нелепите здравни твърдения 
за храната, за които журналистите са точно толкова виновни колкото и нутриционис-
тите. Тук обаче искам да насоча вниманието си към историите, които могат да ни раз-
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крият начина, по който се възприема науката, и към повтарящите се основни схеми, 
чрез които биваме подвеждани. 

Главната ми хипотеза е следната: хората, ръководещи медиите, са с хуманитар-
но образование, които не разбират много от наука и разнасят невежеството си като 
почетен знак. Дълбоко в себе си те може би тайничко негодуват срещу факта, че сами 
са си отрязали достъпа до най-значимите постижения в историята на западната мисъл 
през последните две столетия. Във всяко медийно отразяване на науката обаче при-
съства скрита нападка. Чрез подбора на историите и начина на отразяването им ме-
диите създават пародия на науката. Според този шаблон науката се изобразява като 
куп безпочвени, неразбираеми, поучителни изказвания за истината, правени от учени, 
които са социално всесилни, своенравни, неизбрани авторитети. Те са откъснати от 
реалността. Занимават се с работа, която е или откачена, или опасна, но и в двата слу-
чая всичко в науката е несигурно, противоречиво, можещо скоро да се промени и най- 
нелепото – „трудно за разбиране”. След като е създала тази пародия, коментаторската 
гилдия я напада, сякаш наистина критикува същността на науката. 

Новините от научната сфера обикновено попадат в една от трите категории: 
шантави истории, истории за „пробиви” и истории за „паника”. Всяка от тях подкопа-
ва и изопачава науката по свой собствен, специфичен начин. Ще ги разгледаме подред. 

Като за начало, нека се захванем с шантавите истории. Пари за нищо. Ако иска-
те изследването ви да попадне в медиите, изхвърлете автоклава, зарежете пипетките, 
изтрийте статистическия си софтуер и продайте душата си на някоя пиар компания. 

В университета на Рединг, доктор Кевин Уоруик от известно време е извор на 
приковаващи вниманието истории. Той пъха чип от безжична карта за идентификация 
в ръката си, а после показва на журналистите как отваря вратите на факултета си с 
него. „Аз съм киборг – обявява, а медиите са впечатлени. Една любима изследовател-
ска история от неговата лаборатория – макар и никога да не е била публикувана в ака-
демично списание, разбира се, – има претенциите да доказва, че гледането на „Ричард 
и Джуди” подобрява резултатите на децата на тестовете за интелигентност много по- 
ефективно от всякакви други неща, които бихте могли да направите, като да речем 
някакви упражнения или пиене на кафе. 

И това не е някаква шега мимоходом – беше новина и за разлика от повечето 
истински научни истории, предизвика редакционна статия в „Индипендънт”. „Изневя-
рата е генетично вродена”, казват учени. „Алергията към електричеството е реал-
ност”, твърди изследовател. „В бъдеще всички мъже ще имат големи пениси”, заявява 
еволюционен биолог от Лондонската школа по икономика. 

Тези изследвания са налудничаво празнословие, запълващо мястото във вест-
ника, маскирано като наука, което достига до чистата си форма в разказите за това, 
как учените били „открили” формулата за нещо си. Напоследък може да сте се запоз-
нали с идеалния начин за ядене на сладолед (A x Tp x Tm/Ft x At + V x LT x Sp x W/Tt 
= 3d20), идеалния телевизионен ситком (C = 3d[(R x D) + V] x F/A +S, според 
„Телеграф”), идеалното варено яйце („Дейли Мейл”), идеалния виц (пак „Телеграф”) 
и най – депресиращия ден в годината ([ W+(D-d)] x TQ M x NA, в почти всички 
вестници по света). Каквото и да означават тези формули. 

Тези истории, неизменно се пишат от научни кореспонденти и са следвани не-
посредствено – за всеобщо одобрение – от коментари на хуманитаристи за това колко 
изкукали и не в час са учените, защото за бункерната нагласа от моята хипотеза за 
„пародията”, тъкмо това е примамливото в тези истории: те разчитат на обществената 
представа за науката, като безсмислено, маловажно многознайство. 

Те пишат също така и за пари, за да лансират продукти, и да запълват страни-
ците евтино с минимално журналистическо усилие. Доктор Клиф Арнал е царят на 
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уравненията, като последната му продукция включва формулите за най – щастливия и 
най – нещастния ден в годината, идеалния дълъг уикенд и още много други. Според 
Би Би Си, той е професор Арнал. Обикновено е доктор Клив Арнал от Калифорний-
ския университет. В действителност той е частен предприемач, който води курсове по 
изграждане на доверие и управление на стреса и е водил няколко обучения на хонорар 
в Кардифския университет. 

Може би вие таите някакви съкровени очаквания към тези формули – може би 
смятате, че те правят науката „актуална” и „забавна”, малко като християнския рок. 
Обаче трябва да знаете, че те се произвеждат от компаниите, често пъти в напълно 
завършен вид, като остава само да им се лепне името на някой учен. Всъщност пиар 
компаниите са много откровени пред клиентите си за тази практика: тя се нарича 
„рекламен еквивалент на публичността” – пуска се „новина”, която може да бъде 
свързана с името на клиента. 

Формулата на Клиф Арнал за най – нещастния ден в годината вече се е превър-
нала в ежегодно медийно клише. Тя се спонсорира от „Скай Травъл” и се появява през 
януари, идеалното време за запазване на почивка. Формулата за най-щастливия ден в 
годината се появява през юни – тя излезе още веднъж в „Телеграф” и „Мейл” през 
2008 г. – и се спонсорира от сладоледената компания „Уолс”. Формулата на професор 
Гари Купър за класификация на спортните успехи беше спонсорирана от „Теско”. 
Мога да давам още много примери за абсурдни формули и научни изследвания, но 
нека преминем към основното. 

Това не е скандално. То е направо тъпо. Тези новини не носят информация. Те 
са промоции, маскирани като новини. Те разчитат, доста цинично, на факта, че пове-
чето редактори на новини не биха разпознали научна новина, дори да танцува гола 
под носа им. Те разчитат на това, че журналистите трябва да си запълнят страниците, 
а нямат време, понеже все повече думи се пишат от все по-малко репортери. Това 
всъщност е идеален пример за така наречената от разследващия журналист Ник 
Дейвис „джуркалистика” – безкритична преработка на прессъобщения в съдържание, 
като в някои отношения, това е просто умален модел на един много по-широк проб-
лем, който обхваща всички области на журналистиката. Изследване, проведено в 
Калифорнийския университет през 2007г., показа че 80% от всички новини в сериоз-
ната преса са „изцяло, предимно или отчасти съставени от материални втора ръка, 
осигурени от новинарските агенции и пиар индустрията”. 

Мисля, че човек може да прочете прессъобщенията в интернет, без да плаща за 
тях във вестникарския павилион. 

Въпреки че са безумна пиар помия, истории като „всички мъже ще имат големи 
пениси” имат невероятно разпространиение. Въпросните пениси могат да се открият в 
заглавията на „Сън” на материала за радикално новия „Еволюционен доклад” на  
д-р Оливър Къри „еволюционен теоритик” от изследователския център „Дарвин” на 
Лондонската школа по икономика. Историята е класическа в жанра. 

„До 3000 години, средностатистическия човек ще бъде висок 2м, ще има кожа с 
цвят на кафе и ще живее 120 г., прогнозира ново изследване. Добрите новини не 
свършват до тук. Пичовете ще се радват да научат, че инструментите им ще станат по-
големи, а женските цици по- стегнати.” 

Това беше поставено като важно „ново изследване” в почти всички британски 
вестници. А всъщност беше фантазьорско есе на един политически теоритик от Лон-
донската школа по икономика. Издържа ли то на критика, дори и по собствените му 
стандатри? Не. Първо, д- р Оливър Къри явно смята, че географията и социалната 
мобилност са нови неща и че те ще създадат хомогенно население с кафяв цвят след 
1000г. Оливър, може би не е бил в Бразилия, където чернокожи африканци, белокожи 
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европейци и местни индианци създават заедно деца вече столетия наред. Бразилците 
не са станали кафяви. В действителност те все още демонстрират широк диапазон от 
кожна пигментация. 

А другите му идеи? Той прави теоретично предположение, че в крайна сметка в 
резултат на крайните социално-икономически разделения, в обществото хората ще се 
разделят на два биологични вида: единия – висок, тънък, симетричен, здрав, чист, 
интелигентен, творчески. Другия – нисък, набит, асиметричен, мърляв, нездрав и не 
особено умен. Съвсем като миролюбивите елои и кани балистичните морлоки от 
„Машината на времето” на Хърбърт Уелс. Цялото прессъобщение го има 
на badscience.net. Но работата не е в тривиалните проблеми на това тривиално есе. 
Чудя се как то се е превърнало в научна новина в медии като Би Би Си, „Телеграф”, 
„Сън”, „Скотсман”, „Метро”, и много други гълтат безкритично. 

Най – големият проблем с научните новини е, че те обикновено не съдържат 
научни данни. Защо? Защото вестниците смятат, че вие няма да разберете „научната 
част”, така че всички истории свързани с наука, трябва да бъдат опростени. И в отчаян 
опит да бъдат опростени, в отчаян опит да бъдат примамени и заинтригувани невежи-
те, които и без това не се интересуват от наука. 

Това са донякъде възхитителни пориви, има обаче някои разминавания, които 
ми се набиват на очи. Никой не опростява финансовите страници. Аз почти не разби-
рам от спортния раздел. В литературната притурка има есета от по пет страници, 
които са напълно непроницаеми за мен и в които колкото повече руски романисти ус-
пееш да навържеш, за толкова по-умен те смятат всички. Аз не се оплаквам от това. 
Изпитвам завист. 

Ако ви бъдат представени само заключенията от някакво изследване, без да ви 
бъде казано какво е било измервано и  как и какво е било открито – тоест данните – то 
вие просто приемате заключенията на изследователите като чиста монета и нямате 
поглед върху процеса. Проблемите с това биха могли да се обяснят най – добре с един 
прост пример. 

Сравнете двете изречения: „Изследване показало, че на тестовете за интели-
гентност чернокожите деца в Америка обикновено не се представят толкова добре, 
колкото белите деца” и „Изследване показало, че чернокожите деца не са толкова ин-
телигентни колкото белите”. Първото ви казва какво е установило изследването. Това 
са данните. Второто ви казва хипотезата, интерпретацията, която някой е направил на 
данните – някой, който, ще се съгласите, не знае много за отношението между тесто-
вете за интелигентност и интелигентността. 

В науката, както многократно видяхме, дяволът е в детайлите и една изследова-
телска статия има ясно определен формат: имате раздел с методи и резултати, основна 
част, където описвате какво е било направено и какво е било измерено, а после имате 
раздел със заключения, съвсем отделен, в който споделяте впечатленията си и съотна-
сяте резултатите си с тези на други хора, за да прецените дали те се съгласуват с тях, 
както и с дадена теория. Често не може да се разчита на изследователите да предло-
жат задоволителен извод от резултатите си – те може да са много въодушевени от ед-
на теория – и се налага да проверите действителните им експерименти, за да си съста-
вите собствено мнение. За това новинарските статии трябва да са за публикувани из-
следвания, които поне може да бъдат прочетени някъде в пълен вид. Това е и причи-
ната поради която публикуването в пълен вид – и коментарът на всеки желаещ по све-
та да прочете статията ви – е по-важно от „колективната рецензия” – процеса, при 
който статиите от академичното списание се преглеждат набързо от няколко учени, 
работещи в областта, които проверяват за груби грешки и пр. 
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Понякога е ясно, че самите журналисти просто не разбират съвсем очевидната 
разлика между данни и хипотеза. „Таймс” например писа за един експеримент, според 
който наличието на по-малки братя и сестри има връзка с по-ниското разпространение 
на множествена склероза. Множествената склероза е резултат от това, че имунната 
система се обръща срещу тялото. „Вероятността това да се случи е по-голяма, ако ед-
но дете на решаващ етап от развитието си не е изложено на инфекции от страна на по-
малки братя и сестри, твърди изследването”. Така казва „Таймс”. 

Но това е погрешно. Това е „хигиенната хипотеза”, теорията, рамката, в която 
данните биха могли да се впишат, но не е онова, което е показало изследването: из-
следването е открило само, че наличието на по-малки братя и сестри изглежда има ня-
какво превантивно действие по отношение на множествената склероза. 

То не казва какъв е механизмът, то не би могло да каже, защо съществува връз-
ка, дали например тя се е получила от по-голямата изложеност на инфекции. Това е 
само наблюдение. 

Как медиите заобикалят неспособността си да поднасят научни факти? Често 
пъти те използват авторитети, пълната противоположност на самата идея за наука, 
сякаш това са някакви жреци, политици или отци. „Учените днес казаха... Учените 
предупредиха... Учените разкриха...”. Ако търсят баланс, ще имате двама учени, които 
са в разногласие, макар и без обяснение защо. Един учен ще разкрие нещо, друг ще се 
„противопостави”. Малко като рицари джедаи. 

При липсата на данни, ползването на авторитети крие опасности, защото оставя 
поле за действие, в което се намесват съмнителни авторитети. Така се затвърждава 
пародията за наука, създадена от журналистите хуманитаристи, за която вече имаме 
всички съставки: науката се занимава с безпочвени, променливи, назидателни твърде-
ния за истината, изказвани от самоволни неизбрани авторитети. И всичкото това под 
оправданието, че потреблението е такова. А като си зададем въпроса, кой създаде та-
кова потребление, отговорът какъв е? 
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Abstract: Bulgaria and Romania’s accession to European Union is a key point for both 
countries. It is proof that the equality of the two Balkan neighbours with other European 
nations is legitimate. The underpinning contracts in the Union guarantee the free movement 
of people, goods and services within the Community. Nevertheless, the attitude of some EU 
Member States, in particular Great Britain, violate these principles. At the present exposition we 
will scrutinize the unsubstantiated invectives towards Bulgarian and Romanian immigrants 
and in particular the suppression of human rights of the European citizens. 
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Европейският съюз по същността си представлява общност, осигуряваща ог-
ромни възможности за всички свои страни-членки. Съюзът се стреми да осигури мир 
и в тясно политическо и икономическо сътрудничество да сплоти държавите в името 
на обединена Европа. Този принцип е заложен във фундаменталната същност на Общ-
ността.  

С присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз 
през 2007 г., двете страни станаха част от европейското семейство. На 1 януари 2014 г. 
пред българските и румънски граждани се откри възможността да работят свободно в 
целия Европейски съюз. Това отлагане бе следствие от фактът, че договорите за при-
съединяване на двете държави даваха право на 15 държави-членки на Съюза да нало-
жат ограничения за срок от не повече от 7 години пред достъпа на граждани на България 
и Румъния до техните трудови пазари. Една от тези държави-членки бе Великобри-
тания. Тя използва договорно установения срок, след изтичането на който, правото на 
труд на български и румънски граждани, не може да бъде оспорвано. Въпреки това 
островната държава не бе съгласна с това. Каква е причината Великобритания да пре-
дявява претенции пред достъпа на двете балкански страни до трудовия й пазар след 
изтичането на определения за това период? 

Нарасналото недоволство във Великобритания към новоприетите държави-
членки на Европейският съюз, се дължи на няколко конкретни обстоятелства. 
Имигрантската вълна, която „залива” Острова през последните десетилетия заплашва 
Великобритания с наплив от ниско образовани и некомпетентни лица. Реално поглед-
нато съществува определен процент от хора, които напускат родината си, за да се ус-
тановят на място, на което биха могли да изкарат добри пари, и то без да полагат осо-
бени усилия за това. Това са хора предимно от малцинствените групи, които за съжа-
ление представят нашата страна в недобра светлина. Именно те са отричаните и неже-
лани новопристигнали, които пораждат враждебно отношение от страна на обитате-
лите на Острова. Но защо тази враждебност ги поставя под общ знаменател с младите 
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и образовани хора, напуснали родната страна, за да намерят прехрана и по-добро бъ-
деще за себе си и семействата си? Отговорът на този въпрос трябва да се търси в ня-
колко насоки.  

Изключително голяма роля за насажданата омраза играят британските поли-
тици. От известно време британският премиер Дейвид Камерън води антибългарска 
политика, която вече е набрала голяма сила и из целия остров се носи мълвата за 
предстоящото нападение на „български и румънски пришълци”. В стремеж да печели 
дивиденти, партията на Камерън достигна до крайност, след като поиска да се гласува 
удължаването на ограничителният период до 2018 г., което грубо нарушава правилата 
на договорите, които Великобритания е подписала с Европейския съюз и България. 
Въпреки че поисканото удължаване не бе постигнато, Камерън продължи с абсурдни-
те предложения, като следващият му ход бе предложението новопристигналите на 
Острова да нямат достъп до помощи за безработни в първите три месеца, плащанията 
да спрат след шест месеца ако заселникът няма „реален” шанс за работа, както и де-
портация за просяците. Представителството на Европейската комисия отговори на 
Камерън посочвайки, че огромният брой имигранти във Великобритания плащат мно-
го повече на държавата като данъци, отколкото взимат като социални помощи, като 
по този начин подпомагат икономиката. Но това не бе всичко. Европа бе разтърсена 
след като на страниците на Financial Times излезе статия, в която Камерън призова 
Европейския съюз да ограничи свободното движение на граждани от страни-членки в 
самия Съюз. Това изявление, макар да не е изненада, е скандален призив. Свободното 
движение на гражданите на Съюза в рамките на европейското обединение е основопо-
лагащ принцип на Общността. Следователно неговото оспорване е недопустимо. Из-
глежда съмнително високопоставена фигура като г-н Камерън да не е запозната с ос-
новните принципи на ЕС. Разбира се, основното средство, с което британските поли-
тици си боравят е популизма. Той във всичките си форми е средство за манипулация, 
а знаем, че колкото по-значителен е елементът на популизъм, съдържащ се в обеща-
нията на политиците, шансът да бъдат привлечени гласоподаватели на своя страна се 
увеличава.  

Примерът на Дейвид Камерън следва и лидерът на Британската партия за неза-
висимост и евродепутат Найджъл Фараж, който пък открито нарече потенциалните 
български и румънски имигранти „престъпници”. Първоначално Фараж съвсем сниз-
ходително заяви, че няма нищо против имиграцията на квалифицирани работници, 
които съвестно плащат своите данъци. В последствие, в противоречие на това свое 
изявление, той открито посочи, че социалната система на Великобритания е създадена 
само и единствено за своите граждани и не е предназначена милиони хора да се въз-
ползват от нея. Нека отново припомним, че това е в груб разрез с фундаменталните 
принципи на ЕС. В свое участие в британско предаване, Фараж дори преувеличи по-
ложението, в което се намират българските граждани, заявявайки пред многомилион-
ната аудитория, че българите едва успяват да преживеят със своите минимални доходи.  

От известно време в интернет пространството се разпространява документ с 
подписа на Найджъл Фараж и неговата партия. В писменото си изявление той всява 
страх у британските граждани със своето твърдение, че имигрантската вълна „буквал-
но ще залее” Острова, а новопристигналите ще се възползват от привилегиите, учили-
щата, лекарското обслужване и болниците на жителите. В документът се посочва, че 
50 % от населението на двете страни живее под или на прага на бедността. В писме-
ния си апел Фараж открито призовава населението на Острова да се регистрира за не-
говата партия, която има цел да редуцира имигрантския поток и подканва британ-
ските граждани да вземат дейно участие в неговото ограничаване. 
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Като оправдание за изявленията на Фараж може да послужи фактът, че той во-
ди рано започнала предизборна кампания. И каква по-добра възможност от това да 
спечели гласоподаватели на своя страна като постави актуалния „проблем” на дневен 
ред и да гарантира разрешаването му.  

Излишната истерия около несъществуващият наплив от имигранти, за съжале-
ние, повлия на образованите висококвалифицирани заселници на Острова. Няколко 
хиляди румънци и българи запълват ключови позиции в здравната система на страна-
та – от медицински сестри до хирурзи. По последни данни, във Великобритания в мо-
мента са наети 2 140 лекари, които са получили образованието си в Румъния и 
България, което е повече от лекарите, обучили се в Австралия, Полша или Испания. 
Много лекари и медицински сестри, които живеят и работят във Великобритания 
всекидневно се сблъскват с агресивното и неоправдано поведение на своите пациенти. 
А всички знаем, че правото на труд в спокойна работна среда е основно човешко пра-
во. Тук това право е потъпкано.  

В кабинета си в Западен Лондон посланиците на двете балкански страни посоч-
ват куп писма пред себе си. Това са писма, получени през последните няколко дни от 
български и румънски имигранти, установили се във Великобритания, които споде-
лят, че срещат все по-голяма дискриминация. Една от тях е зъболекарка, която разказ-
ва, че е била обиждана от свой пациент, който й заявил, че румънците и българите 
трябва да работят във ферми, а не като лекари. Друг лекар пък споделя, че пациентите 
й я гледат странно, когато спомене коя е родната й страна, защото „не приличала на 
ромка”. 

Различни правозащитни организации посочват, че трудностите, срещани от 
здравните работници, са част от вълната на враждебност спрямо имигрантите от 
България и Румъния и предупреждават, че ситуацията ще се влоши по време на кам-
панията преди изборите за Европейски парламент през май. 

Важен фактор за съставянето на мнение относно имигрантския поток у жители-
те на Острова е и британската преса. Така например британският вестник Daily Mail, 
който вземаше особено активно отношение относно предполагаемата имиграционна 
вълна от България и Румъния, ще трябва да отговаря пред Британската комисия по 
жалбите от медии по темата. Разследващият журналист Джон Данцинг е изпратил до 
комисията писмо, в което разобличава изданието в редица неверни и силно преувели-
чени твърдения относно предстоящият имигрантски поток.  

Един от въпросните материали е статията в изданието, гласяща: „Продадено! 
Българи и румънци препълниха полетите и автобусите за Великобритания”. И при-
помня, че именно Daily Mail в последствие публикува новината, че само 24 румънци и 
българи са влезли на британска територия, след като са паднали ограниченията за 
трудовия пазар. 

Особено преувеличено бе и твърдението, с което изданието заплаши жителите 
на Острова, а именно че се очаква 29 млн. души от България и Румъния да потърсят 
прехраната си във Великобритания след вдигането на рестрикциите. На първо място 
това означава, че едва ли не всички жители на двете балкански страни ще заминат на 
Острова, защото 29 млн. обхваща почти цялото население на двете държави. В 
Румъния има 3,5 млн. деца на възраст под 15 години. И те ли ще могат да работят в 
Обединеното кралство? Децата под 15 години в България пък са 1,2 млн., а пенсионе-
рите в България и Румъния са над 4,5 млн. души. Това означава, че детските градини 
ще обезлюдеят, клубовете за пенсионери ще се опразнят и по улиците ще останат да 
бродят само бездомни животни, доколкото и те не са се насочили към „райското кътче 
на земята”, наречено Великобритания. С този материал изданието провокира вълна от 
недоволство и страх у жителите на Великобритания. Истината е, че много от британ-
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ците преди дори не са чували за България и това се доказва още повече с фактът, че 
неотдавна авторитетна британска медия дори размени флага на България с този на 
Румъния. Следователно манипулация над подобна маса от хора лесно може да бъде 
постигната.  

В друга своя статия британското издание съобщава, че някои еднопосочни би-
лети били продавани по 3000 паунда. Става въпрос за компания, която предлага поле-
ти от София, през Рим до Лондон. Тук изниква въпросът кой ще си купи такъв билет, 
след като има билети за директен полет от българската до британската столица за  
158 паунда? Освен това, за справка: 1 паунд е равен на 2,33 лв. Ако умножим 3000 по 
2,33 лв. ще получим космическата цифра от 6990 лв. Нима всеки имигриращ българин 
би намерил възможност да задели 7000 лв. от бюджета си? Твърдението още повече 
се опровергава когато въпросът опре и до ромите. След като се предполага, че те за-
минават да просят там, откъде биха разполагали с такива средства? Освен това е ред-
но да се уточни, че минималната работна заплата в България е 340 лв., а нека не забра-
вяме, че тук говорим за хора, които не разполагат и с това минимално работно възнаг-
раждение и именно затова са потърсили своята реализация зад граница.  

Следващото неподкрепено с аргументи твърдение гласи, че мениджърът на 
българската автобусна компания „Каратс” съобщил, че цените на билетите скочили 
заради огромното търсене. В отговор на това, от компанията обясниха, че никога не са 
говорили с Daily Mail, а отделно нe предлагат пътнически превози до там, тъй като не 
се интересуват от дестинации като Великобритания.  

Според „авторитетното” издание, Йон Приотеса, управител на провинция 
Долж, заявил, че от този окръг за Великобритания ще да заминат 70 хил. румънци 
през 2014-та година – два пъти повече, отколкото през 2013 година. Приотеса комен-
тирал пред Данцинг, че това било изопачаване на негова реч, произнесена при откри-
ване на директна авиолиния на WizzAir от Крайова до Лутън. Приотеса всъщност 
говорил за пътнико потока от всички полети за всички дестинации от Крайова по цял 
свят. 

Daily Mail също така съобщава, че са въведени рестрикции за България и 
Румъния през 2005 година. През тази година двете страни все още не са част от евро-
пейското семейство. Всъщност ограниченията са въведени през 2007 г., когато е  при-
съединяването на България и Румъния към ЕС. Явно изданието не проверява досто-
верността на своите източници.  

Незачитането на фундаменталните принципи и потъпкването на човешките 
права принуди Европейския съюз да прибегне към образуване на наказателни проце-
дури срещу страните-членки, нарушаващи правилата на Общността. Това обаче не 
спря политиците да продължават да се надпреварват в „двубоят” за повече гласопода-
ватели. За съжаление изкупителна жертва е България.  

Един от многото гръмки примери за изопачаване на реалността е и този от 
Шефилд. От дълго време насам градът носи славата на град с нетрадиционно много 
българи, и по-точно роми. Този факт бе използван като аргумент за нападките, които 
България поема всеки ден. Много жители на Острова обаче, не се поддадоха на по-
литически манипулации и застанаха със своето име, за да изразят една справедлива 
позиция по отношение на България. Проф. Иън Бег от Лондонското висше училище 
по икономика и политически науки, иронично отбеляза, че концентрацията на роми в 
този район идва от Словакия, а не от Румъния и България. Социологът от университе-
та в Бристол Джон Фокс пък посочва че, огромна част от идващите източноевропейци 
са млади, образовани и с умения – профил на работещи, а не просещи и молещи за 
помощи хора от малцинствените групи. Комисарят по работния пазар Ласло Андор 
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предупреди Лондон да не окуражава „истерията”, тъй като не се чува пълната истина 
и че зад назряващата опасност от имиграция се крият политически интереси.  

Благодарение на медиите и недобрата слава на България, носеща се в полити-
ческия свят, думата „социален туризъм” се превърна в анти израз за 2013 г. в 
Германия. „Социален туризъм” дори изпревари другото най-обсъждано предложение – 
„имиграция по бедност”. Това бе решено от жури от известни езиковеди, журналисти 
и социолози. И двата израза са свързани с България, факт, който е особено неприятен 
за нашата страна. 

В медийното пространство се появиха и сведения за подготвяне на реклама, 
която адресира послание до потенциалните имигранти във Великобритания. Това 
„хитроумно” средство за ограничаване на потока от имигранти е дело на британските 
политици. Целта на негативната рекламна кампания е да разубеди потенциалните 
имигранти от България и Румъния от настаняване на Острова. Британските министри 
са силно обнадеждени, че рекламата ще коригира впечатлението, че „улиците там са 
постлани със злато”. Лайтмотивът на кампанията пък гласи: „Ако обичате не идвайте 
във Великобритания, тук вали, работа се намира трудно и е ниско платена”.  

С настъпването на Новата година, обаче, страховете от нахлуването на некон-
тролируеми  тълпи от имигранти не се сбъднаха. Полупразни самолети и влакове 
пристигнаха във Великобритания. Очакваните „орди от румънци и българи” не се поя-
виха и консерваторите и Партията за независимост на Великобритания бяха остро 
разкритикувани за разпалваната досега „истерия”. Изглежда, че всяваният смут около 
наплива на имигранти е бил политически мотивиран и че консерваторите са използва-
ли имигрантската карта, опасявайки се от засилващата се подкрепа за Партията за не-
зависимост на Великобритания. Антиимигрантската реторика само ще укрепи пози-
циите на националистите, ще влоши обществения живот и ще подкопае икономичес-
кото възстановяване. Също така трябва да се отбележи, че много от потенциалните 
образовани имигранти от двете страни-членки, приеха тези нападки като подценяване 
на тяхната компетентност в съответната научна сфера, и се насочиха към други евро-
пейски страни, където трудът им ще бъде оценен и справедливо заплатен. Абсурдно е 
да се съдят хората само и единствено според етническата им принадлежност. Освен 
това е неморално да не се разграничава евтината от квалифицираната работна ръка. 

Много от основните принципи на ЕС бяха незачетени и потъпкани. Не бива да 
се забравя, че Общността сама по себе си представлява икономическо и политическо 
обединение на основата на сътрудничество между 28-те държави-членки. Европей-
ският съюз не бива да се превръща в бойно поле на политически страсти. Всяка една 
от държавите-членки се ползва с еднакви права и именно това е заложило свободата, 
демокрацията и равенството като основни ценности на Общността. 
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ПЕРСОНАЛНАТА КОМУНИКАЦИЯ ВЪВ ФИНАНСОВИЯ 

СЕКТОР. КАК UNICREDIT BULBANK ГОВОРИ НА ХОРАТА 
ЧРЕЗ КОРПОРАТИВНИТЕ СИ МЕДИИ 

 

Анна Манукян 
Бургаски свободен университет 

 
PERSONAL COMMUNICATIONS IN FINANCIAL SECTOR. 

HOW UNICREDIT BULBANK SPEAKS TO PEOPLE THROUGH 
ITS CORPORATE MEDIA 

 
Abstract: Today financial institutions communicate with people in a different way because 
of technological challenges. Now more than ever banks realize the fact that trust is the main 
product they sell because as customers gain more power to choose where and how they 
interact, they will begin to choose a smaller number of organisations with which to maintain 
primary relationships. 
 

Key words: communication, banks, business, financial institutions, social media, people, 
trust, experience, content, brands, survey. 
 
 

„Да бъдеш компания в Ерата на Човека е  
нещо повече от стратегическа опция“ 

Джон Маршал, Граам Ричи 

 
Днес технологичните предизвикателства принуждават бизнеса да се пренаст-

ройва, което се отразява върху начина, по който финансовите институции комуники-
рат със своите клиенти.  

Появата на социални, мобилни и цифрови мрежи играе съществена роля в на-
чина, по който организациите и техните клиенти си взаимодействат, тъй като марките 
загубиха контрола над взаимоотношенията с хората, станаха прозрачни, много по-ви-
дими и достъпни.  

Интернет и дигиталните канали за комуникация премахнаха всякакви граници, 
създадоха друга среда за общуване. Днес хората свободно се свързват помежду си, 
споделят преживявания и знание и тази свобода коренно променя отношението на 
компаниите към потребителите” (Попова, стр. 27) 

Бизнесът започна да говори с хората, да търси мнението им, и дори ги включва 
в изграждането на своите брандове, тъй като липсата на контрол довежда до това, че 
нашите действия могат да издигнат или сринат марките. Пример за това е  слухът за 
фалита на Първа инвестиционна банка през 2008 година, довел до паника сред клиен-
ти на банката. 

Традиционно финансовите институции се стремяха да достигнат до всички от 
общността, но широкото навлизане на новите форми на комуникация дава „възмож-
ност за много по-таргетиран и лесен достъп до потребителите на различни продукти и 
услуги”. (Попова, стр. 28) 
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И за да е част от големите промени, финансовият сектор е принуден да търси 
ниви бизнес модели. 

В своя годишен доклад Ноел Кюин, изпълнителният директор на HSBS – една 
от водещите световни банки, посочва 4 направления, към които банките трябва да се 
ориентират.   

• Междуличностна икономика – т.е изграждане на персонални връзки благо-
дарение на хуманизирана комуникация, която свързва хората. 

 

• Трансфер на знания – споделяне на опит и знание чрез поставянето на дове-
рието и прозрачността в основата на комуникационните подходи. 

 

• ЕМО – икономикс: концентриране на бизнес моделите и процесите върху 
способностите на жените. 

 

• Четвърти сектор (CSR) – печелене посредством добавянето на стойност за 
отделни общности и групи чрез социално отговорни и филантропски прак-
тики. 

 

Проучване на Edelman за 2014 година показва, че банките и финансовите ин-
ституции са играчите в глобалната икономика, които все още се ползват с най-ниско 
доверие. Всичко това, наред с интересите на корпоративни играчи като AMAZON и 
GOOGLE в областта на финансовите услуги, принуждава банките да покажат човеш-
кото си лице. защото „…доверието е основната стока, която банката продава” (Л. 
Хампарцумян, изпълнителен директор на Уникредит Булбанк). 

Според изследване на Еrnst & Young преживяването е движещата сила за кли-
ента. Същото проучване посочва, че „инерцията е нещото, което задържа хората при 
досегашния им доставчик на финансови услуги“, което далеч не значи, че конкурен-
цията не може да ги привлече при себе си. Доказателство за това е, че 32 % от силно 
неудовлетворените клиенти по отношение на преживяването закриват сметките си.  

В световен мащаб има много добри примери за това, как банките могат да пе-
челят доверие посредством прозрачност, споделяне и генериране на полезно съдържа-
ние. 

Такива са канадската TD Bank и застрахователното дружество Sun life, които 
чрез платформите Bright life и Money matters дават съвети по отношение на парите, 
развиват финансовата грамотност на хората. 

С други думи,  всеки един комуникационен канал е не просто маркетингово 
оръжие, а платформа, която допринася за създаването на общности, лоялни клиенти, 
доверие и комуникация – бърза, интерактивна, лична. 

Що се отнася до съдържанието, то чрез него финансовите институции се от-
ворят към хората, не просто промотирайки се, а като информират, образоват, създават 
преживяване и убеждават.  

В проучване на Zanithoptimedia 70 % от потребителите посочват, че съдър-
жанието ги кара да чувстват избраната марка по-близка (2014 Emerging top 10 trends).  

За 2014 година над 90 % от комуникаторите отчитат, че използват тази комуни-
кационна стратегия, а каналите през които изпращат посланията си до клиентите са 
социалните мрежи, блоговете, сайтове за видео споделяне, и др. (B2C content marketing 
research).  
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По какъв начин обаче тези тенденции се пренасят в България? 

 
В рамките на месеците ноември - февруари 2014 година направих изследване, 

чиято цел е да проследи по какъв начин Уникредит Булбанк включва глобалните тен-
денции в съдържанието, което генерира през своите корпоративни канали – сайт, блог 
и социални мрежи. 

Банката не е избрана случайно. Уникредит Булбанк е „Най-добра банка на 2014 
година“ според списание Глобъл Файнанс, „Банка на годината за 2013 година“ 
(Асоциация на Банките) и „Банка на клиента“ за 2011 г.  

Като част от водеща световна финансова група тя има профили в най-популяр-
ните социални мрежи, но достатъчно ангажиращи ли са посланията там?  

Сайтът на банката е добре структуриран и предоставя информация за услу-
гите и продуктите, които Уникредит Булбанк предлага. Към него са интегрирани 
всички останали канали за комуникация с цел още по-голяма достъпност. Позици-
ониран е и телефонен номер, чрез който клиентите да отправят своите въпроси към 
дежурните екипи, а медия центърът предоставя архив на всякакви пресматериали и 
контакт с отдела по Връзки с обществеността. 

За изследвания период в блога на банката има 10 публикации с преобладаващ 
новинарски характер. Липсват продуктови материали, а статиите, които разказват 
истории, са недостатъчни.  

 
Ето част и от поместените теми: „Уникредит Тауър сред най-красивите небо-

стъргачи в света“, „Коледният базар на УниКредит Булбанк събра над 10 хил. лева за 
благотворителност“, „Мисия успех в търсене на успешни дами“ и др. 
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В по-малка степен са застъпени материали, представящи конкретна услуга 
(2014: Онлайн обслужване, мобилни услуги и безконтактни разплащания) и т.нар. 
сторителиг статии като „Тичам! Защо не спирам? Защо няма да спра?“ в която 
Станимира Георгиева, директор „Човешки ресурси“, разказва защо се е включила в 
благотворителната инициатива Balkan Charity Challenge. 

Съветът на експерта по онлайн комуникации Дейвид Скот е в блоговете да се 
публикува два пъти на седмица, а що се отнася до Фейсбук, това да се случва най-
малко два пъти на ден. 

Числата обаче говорят друго. 
Страницата на Уникредит Булбанк във Facebook e  харесана от 41 786 души. В 

рамките на изследвания период общият брой на статусите е 49. В по-голямата си сте-
пен съдържанието е придружено от снимка, като основни акценти са Купата на 
УЕФА, Мисия Успех, Премиерата на филма „Живи легенди“, спонсориран от банката, 
и пускането на услугата  Bulbank mobile. 

Последователите на банката в Twitter са 323, а туитовете между ноември и 
февруари са 23. Комуникацията е в поска информиране - анализи на банката, даване 
на отговор на клиентски запитвания, съобщения за работното време на отделни 
клонове, ключови изказвания от срещата на Уникредит с блогъри по темата „The next 
big thing“ и др. 

За канала на Уникредит Булбанк в сайта за видео споделяне Youtube са се або-
нирали 97 души, а  общият брой на показвания на видеоматериалите е  61 018.  

От двадесетте видеа, които са публикувани в изследвания период, 7 са реклам-
ни, 5 представят услуга (Булбанк мобайл), а 8 отразяват събитията, инициирани от 
банката (купата на УЕФА). 

Малко по-различена е комуникацията в Linkedin. За тази социална мрежа каз-
ват, че „прилича на голямо бизнес парти, където хората си разменят визитни картич-
ки“. И тъй като аудиторията тук действително е различна, то съдържанието, което се 
генерира, цели да покаже бизнес лицето на Уникредит Булбанк. Темите са изцяло 
корпоративни – за наградите на банката, за стажантската програма, годишните анали-
зи и др. Общият брой публикации в рамките на изследването е 25, а броят на последо-
вателите – 2, 609.  

В Pinterest банката са последвали 51 души. И въпреки че страницата предоста-
вя богат снимков материал от различни етапи от живота на Уникредит Булбанк, тук 
комуникацията ще търпи развитие, защото в България Pinterest сега започва да набира 
инерция. По отношение на Pinterest Уникредит е намерила правилната линия – да по-
казва различните си лица посредством разказ със снимки. 

Google+ също не е често използван канал в нашата страна. В тази мрежа после-
дователите на банката са 252, а броят на публикациите – 39, основно препратки от 
блога и youtube канала на банката.  

Ключови акцента са Купата на УЕФА и новите безконтактни карти, като инте-
ресен момент е, че именно в този канал от банката публикуват снимка на клиент, кой-
то казва, че „УниКредит Булбанк е банката, която е била до нея във важен момент от 
живота й – създаването на обща приказка с нейния принц.“ В знак на благодарност 
Уникредит Булбанк я прави рекламно лице на обновен филиал. 

За разлика от всички останали банки в страната Уникредит Булбанк разполага с 
нещо изключително иновативно – платформата Твоят финансов съветник, която има 
потенциала да улеснява хората за техните финансови решения, но на този етап не е 
напълнен  достатъчно информативно и ориентиращо клиентите съдържание. 
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Изводът, който може да се направи е, че Уникредит Булбанк улавя глобалните 
тенденции. Това, към което трябва да се стреми, е съдържание, което е ориентирано 
към потребностите на хората, съдържание, което насочва, провокира споделяне и 
включва клиентите във веригата за създаване на стойност, защото в Ерата на Човека 
успехът принадлежи на този, който предвиди промените и реагира най-бързо на тях.   
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„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ЕМПАТИЯТА И 

ДЕТСКИТЕ ГЛЕДНИ ТОЧКИ ЗА ОСТАРЯВАНЕТО” 
 

Докторант  Галина Христова Петкова 
ПУ „Паисий Хилендарски” 

 
 

Резюме: Статията „Изследване на връзките между емпатията и детските гледни 
точки за остаряването” представлява психологическо проучване на връзките между 
емпатията и разбиранията към възрастните и към процесите на остаряването, с 
какво се свързва процеса на остаряването, с какви характеристики е представен 
образа на възрастния – позитивни или негативни и е провокирано от тенденцията 
към нарастване на застаряващото население, която все по-ясно се открива през 
последните десетилетия и ни отвежда на пето място в света. Обект на изследване-
то са деца на възраст от десет до дванадесет години. Предмет на изследване са 
гледните точки, разбиранията на децата и емпатийното отношение, което е една 
от основните мотивации за просоциален отклик към другия, особено когато е в със-
тояние на слабост, немощ, страдание. Целта е да се проследят зависимостите 
между емпатийността, и представите и разбиранията на децата за възрастните и 
процеса „остаряване”. За постигането и изследователят си поставя за задача да 
изследва позитивна или не е корелацията между инструментите индекс на емпатия-
та за деца и юноши и детските гледни точки, както и надеждността им. Методи: 
за целите и задачите на изследването ще бъдат използвани тестове и анализи. 
 
Ключови думи: емпатия, детски гледни точки, връзки, състояние, диспозиция, емпа-
тията се представя и като афективен, когнитивен и афективно-когнитивен фено-
мен, в който присъстват редуващи се когнитивни или афективни изрази в зависи-
мост от ситуацията (Gladstein, 1983; Brems, 1989; Hoffman, 1982, 1984, 1987; Shantz, 
1975; Strayer, 1987). Затова тя се открива като афективно-когнитивен континиум, 
който може да се опише генетично, структурно и функционално (Стаматов, 2001, 
2004). 

 
 
Стадии  
В генетичен план се обособят няколко стадия в развитието на емпатията. Те от 

своя страна обединяват развитието на афективните и когнитивни компоненти и зави-
сят от качеството на междуличностните отношения.  

Пред-емпатиен стадий. Детето отговаря на чуждия дистрес така, както то само-
то е изпитвало дистрес. То все още не осъзнава ясно различията между себе си и дру-
гия, тъй като емпатийният дистрес е предизвикан от довербални способи. След това 
детето постепенно започва да осъзнава, че чуждият дистрес е различен от неговия, но 
въпреки това не може да разграничи собствените от чуждите състояния. В този мо-
мент то се опитва да откликне така, както би откликнало на себе си, или както от-
кликват на него. 

Емпатиен стадий.  Детето се доближава до чувствата на другия, разбирайки, че 
чуждите вътрешни състояния са различни от собствените, т.е. емпатийният дистрес 
отразява чуждия дистрес. 

Стадий на емпатиен дистрес, отиващ зад непосредствената ситуация. При него 
детето е в състояние да осъзнае, че другият може да има живот, който да е обречен, 
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нещастен или щастлив, независимо от конкретната ситуация. Но  разграничаването на 
собствените от чуждите преживявания дава възможност за трансформиране на емпа-
тията в симпатия или в емпатия, породена от несправедливостта. Всеки стадий снема 
в себе си постиженията на предходния стадий и издава засилващите се възможности 
за по-обхватно концептуализиране на вътрешните състояния на другия, както и на 
причините, довели до това състояние. А ситуацията на другия се разполага в хори-
зонта на цялостния жизнен път и участ. Така, че емпатийният отговор се оформя от 
участието на различните способи. 

 
Техники за измерване на емпатията 
Част от техниките за измерване на емпатията се основават на разбирането, че 

емпатията като черта, способност или състояние е относително стабилна  (Davis, 1980, 
1994; Eisenberg, Fabes, Bustamante, & Mathy, 1987; Barrett-Lennard, 1962; Mehrabian & 
Epstein, 1972; Feshbach & Roe, 1968). Друга част измерват: когнитивния план на емпа-
тията (Hogan, 1969; Truax & Carkhuff, 1967); емоционалния план на емпатията 
(Feshbach & Roe, 1968; Stotland, 1969; Mehrabian & Epstein, 1972; Eisenberg, Fabes, 
Bustamante, & Mathy, 1987) и когнитивно-емоционалния план на емпатията (Hargrove, 
1974; Davis, 1994; Strayer, 1987). Използват се различни техники за измерване като: 
картинно-разказни на Eizenberg & Miller (1987); въпросник на на (Mehrabian & 
Epstein, 1972), измерващ афективната емпатия но с ограничение до девет-дванадесет 
годишна възраст, въпросник на (Bryant, 1982), които е вариант на въпросника на 
Mehrabian & Epstein, но адаптиран за по-малки деца, въпросник на (Davis, 1994) – 
Interpersonal Reaktivity Index (IRI), който в четири под скали обединява афективния и 
когнитивен план на емпатията. В настоящото изследване е  използван въпросника на 
Bryant (1982).   

 
Гледни точки относно остаряването 
Според Satore (1976) остаряването не е тема, дискутирана в повечето класни 

стаи. Frymier (1979) проучил начални училища и отрил, че ¾ от тях предоставят недо-
статъчно образоване относно процеса на остаряване. Hickey и екипът му (1968) откри-
ли, че осемгодишните деца имат формирани представи за това, какво е „остаряване-
то”. Тригодишните деца интегрират негативни нагласи, относно този процес (Hickey и 
екип, 1968; Kastenbaum и Durkee, 1964; Seefeldt, 1987; Treybig, 1974). Page и екипът 
му (1981) интервюирали 144 деца за нагласите им към възрастните хора и процеса на 
остаряване. Установили, че над 2/3 от децата изразяват негативни чувства към собст-
веното си остаряване. Seefeldt и екипът му (1977) открили, че до 3 и 4 клас повечето 
от изследваните деца били способни да схващат концепцията за „остарял – стар чо-
век”. Но имали негативни нагласи към собственото си остаряване и възрастните хора. 
Marks  и екипът му (1985) проучили 256 деца, принадлежащи към различни култури и 
открили, че децата имали негативни гледни точки за процеса на остаряване, въпреки 
че демонстрирали положителни нагласи към възрастните. Newman и екипът му (1997) 
проучили гледните точки за остаряването на ученици в пети клас. Децата давали приз-
наци за разбиране сложността на процеса и чувствата, които съпровождат неприятни-
те състояния свързани със стареенето. Те не разглеждали процеса като негативен. Но, 
когато били запитани „Какво би било усещането да си възрастен”, почти половината 
изразили негативни впечатления за някои обстоятелства, които те свързвали с това да 
си възрастен. McTavish (1971) се опитал да докаже, че децата се страхуват от остаря-
ването, поради погрешното си мнение, че това е „лошо”. Neugarten (1976) поддържа 
идеята, че негативните гледни точки за остаряването задействат многообразия от без-
покойства, включващи страх от собственото си остаряване, както и избягването на 
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контакти с възрастните хора. Открито е, че убежденията относно остаряването играят 
важна роля в определяне степента на загуба на паметта при възрастните (Levy и 
Langer, 1994). Тези негативни убеждения влияят също и върху организацията и при-
помнянето на информацията при тях (Davidson, Cameron и Jergovic, 1995). Levy и 
Langer предполагат, че негативните гледни точки относно загубата на паметта при 
възрастните може да повлияе на индивидуалните когниции и да доведе до самоизпъл-
няващо се предсказание (Ryan, 1992). По-стари проучвания на (Langer, Perlmuter, 
Chanowitz и Rubin, 1988; Robin и Langer, 1980) предполагат, че ранното излагане на 
негативните концепции и образи в литературата и медиите, касаещи възрастните хора, 
може да повлияе на евентуалното индивидуално ниво на активност в напреднала въз-
раст. Потенциалните последствия от негативните гледни точки относно остаряването 
следователно могат да имат негативен ефект върху физическото и психическото със-
тояние на възрастните. 

 
Метод 
Настоящото изследване използва данни събрани от дисертационно проучване 

на нагласите на децата към възрастните. 
Извадката се състои от 400 деца между  десет и дванадесетгодишна възраст от 

десет училища в Бургаска и Сливенска област. От тях 225 (56.5% момичета) и 175 
(43.8% момчета). 10 (2.5%) от участниците са на възраст девет и половина години; 73 
(18.3%) са на възраст десет години; 91 (22.8%) са на възраст единадесет години и 226 
(56.5%) са на възраст дванадесет години.  

 
Инструменти  
Индекс на емпатията за деца и юноши (Bryant, 1982) 
Въпросникът е използван, за да се измери детската емпатия.  Състои се от 22 

айтема, оценявани по пет степенна ликертова скала. По-високите (ниски) резултати 
предполагат и по-силна респективно по-слаба емпатийност. Произвежда комбиниран 
резултат с обхват от 22 до 110.  

 
Детските гледни точки за остаряването CVOA-част I 
Въпросникът  CVOA-част I (Marks, 1980; Newman, 1997) е използван, за да се 

оценят детските гледни точки за остаряването. Състои се от 8 отворени и затворени 
въпроса. Произвежда резултат, вариращ от 6 до 18. 

 
Процедури 
Въпросниците са назначени по класове в техните редовни часове. Всеки един 

от класовете е посетен от изследователя и е направен кратък инструктаж. Времето, 
определено за попълване на въпросниците е 90 минути. Тест-атмосферата е считана за 
доста добра и класовете не показват да имат някакви специални проблеми при попъл-
ването на тестовете. След теста на учениците е обяснена същността на изследването и 
им е дадена възможност  да задават въпроси и да изразят тяхното мнение относно тес-
туването. 

 
Резултати 
При настоящото изследване коефициентът алфа на Кронбах на индекс на емпа-

тията за деца и юноши (Bryant, 1982)  е 0.73. Алфа на Кронбах на Детските гледни 
точки за остаряването CVOA-част I (Marks, 1980; Newman, 1997)  е 0.78. 

Средните стойности и стандартните отклонения са представени по-долу.  
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Таблица 1: Суров бал по тест «Емпатия за деца и юноши» 

В
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 N
 

С
ре
де
н 

су
ро
в 
ба
л 

М
ед
иа
на

 

М
од
а 

Че
ст
от
а 

- 
М
од
а 

Д
ол
ен

 
кв
ар
ти
л 

Го
ре
н 

кв
ар
ти
л 

С
та
нд
ар
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А
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Ек
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400 73.67 74.00 74.00 22 67.00 81.00 10.23 -0.07 0.10 

 
 

Таблица 2: Суров бал по тест «Детски гледни точки за остаряването» 

В
ал
ид
но

 N
 

С
ре
де
н 

су
ро
в 
ба
л 

М
ед
иа
на

 

М
од
а 

Че
ст
от
а 

- 
М
од
а 

Д
ол
ен

 
кв
ар
ти
л 

Го
ре
н 

кв
ар
ти
л 

С
та
нд
ар
тн
о 

от
кл
он
ен
ие

 

А
си
ме
тр
ия

 

Ек
сц
ес

 

400 11.470 12.000 12.000 65 9.000 14.000 2.980 0.104 -0.618 

 

Корелациите са представени в интеркорелационна матрица – таблица 3 

Таблица 3: Интеркорелационна матрица 
Correlations (TotalScoresAllTestsGalia.sta) Marked correlations are significant at p < .05000 N=400 (Casewise deletion of missing data) 
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Т1 Субскала 9 
11 12 13 9.34250 1.61608 1.000000 -0.018389 0.093057 0.018531 -0.040495 0.100185 -0.025250 

Т1 Субскала 2. 
Честота на 

контакти с баби 
и дядовци 

23.20000 7.28648 -0.018389 1.000000 -0.040572 -0.037580 0.044239 -0.022319 0.082875 

Общ бал 
 по Тест 2  

Факти относно 
остаряването 

58.94250 5.53088 0.093057 -0.040572 1.000000 0.092875 0.080936 0.209272 0.011467 

T3 Композитен 
бал 11.47000 2.98015 0.018531 -0.037580 0.092875 1.000000 -0.054718 0.118016 0.024940 

Общ бал  
по Тест 4 
Детските 
нагласи за 

остаряването 

43.88250 6.23867 -0.040495 0.044239 0.080936 -0.054718 1.000000 -0.034220 -0.045535 

Общ бал  
по Тест 5 

Емпатия за деца 
и юноши 

73.67250 10.22995 0.100185 -0.022319 0.209272 0.118016 -0.034220 1.000000 0.097875 

Общ бал  
по Тест 6 
Детският 
алтруизъм 

19.51000 3.30867 -0.025250 0.082875 0.011467 0.024940 -0.045535 0.097875 1.000000 
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Ясно се вижда, че коефициентът на корелация между индекс на емпатията за 
деца и юноши и детските гледни точки за остаряването е статистически значим 
(0.118016). 

 
Дискусия 
Резултатите показват, че „Детските гледни точки за остаряването” и „Индекс на 

емпатията за деца и юноши” са доста надеждни инструменти за измерване на  емпа-
тията и гледните точки на децата за остаряването. Позитивната корелация на индекс 
на емпатията за деца и юноши с детските гледни точки за остаряването показва, че 
емпатията е позитивно свързана с представите и разбиранията на децата за процеса 
„остаряване”. Детските гледни точки за остаряването се оказват по средата между по-
зитивни и негативни. Резултатът е в противовес с някои по-ранни изследвания (Hickey 
et. al., 1968; Kastenbaum & Durkee, 1964; Seefeldt, 1987; Treybig, 1974), но в съответ-
ствие с някои от повечето по-нови изследвания (Newman et. al., 1997; Meshel, 1997). 
Нещо повече децата се оказват умерено емпатични, което отново е в съответствие с 
предишна литература (Bryant, 1982). Резултатите от качествения анализ показват, че 
децата схващат процеса „остаряване” в по-голяма степен негативно и до известна сте-
пен позитивно, а го оценяват неутрално. Когато децата са запитани какво се случва, 
когато хората остаряват, те отговарят, че стават „мъдри” и „искат повече любов”, но и 
че „стават бавни” и „имат повече болежки”. По подобен начин стоят нещата, когато 
трябва да оценят собственото си остаряване. Изразяват негативно промените, но ги 
оценяват по равно – негативно, позитивно и неутрално. На въпроса – как биха се чув-
ствали като възрастни хора, децата отговарят „мъдър и умен”, но и „малко тъжен и 
самотен”. Тези резултати съответстват с предишни изследвания (Neewman et. al., 
1997; Lichtenstein et. al., 2003). В по-голямата си част момичетата отговарят по-често в 
негативните категории, от колкото момчетата („те оглупяват”, „боли ги повече”). Но 
по отношение оценката на техните въпроси относно процеса „остаряване”, не се раз-
личават значително от тези на момчетата. Интересен е резултатът, че голяма част от 
децата отговарят, че са научили повече за възрастните хора и остаряването от техните 
баби и дядовци, а не от техните родители.  
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Името на Георги Марков завинаги се свързва с епохата на тоталитаризма, с 
нейната жестокост и човеконенавист, както и с борбата за индивидуалната човешка 
свобода. Писателят става продължител на една от най-ужасяващите български тради-
ции – тази на убитите български писатели. Творец и интелектуалец от световен фор-
мат, Марков показва зрелищната, смразяваща картина на своето време, борбата между 
два свята и безпомощността на мислещия и страдащ интелектуалец. Той успява зави-
наги да запечати изобретателния гений и злодейството на комунистическия режим за 
смачкване на човешкото достойнство.  

Един от неговите приятели, писателят Стефан Цанев определя казуса Георги 
Марков със сполучливата метафора „Стрелба по нашите погребани съвести”. В двата 
си тома репортажи – „Задочни репортажи за България” (1990) и „Нови задочни репор-
тажи за България. Когато часовниците са спрели” (1991) Марков показва неспокойно 
изтичащото време на XX век, или както той сам пише: „из света ставаха много работи – 
свършваха и започваха войни, издигаха се и залязоха личности, умряха приятели, де-
ца се родиха, появиха се нови книги, филми, пиеси (в чужбина); изобщо светът стана 
по-богат”. (Марков, 1991, с. 7) 

Времето, отразено в репортажите, е „времето на спрелите часовници”. Така ин-
телектуалецът начева една от големите екзистенциални теми – тази за човека и време-
то. Комунистическото време е сиво, неизменно, повторително, то обезсмисля човеш-
кото съществуване и довежда човека до идеята за вечно изгнаничество. Днес можем 
да се запитаме защо големият писател избира репортажната журналистическа форма, 
може би защото тя поражда доверие в максимална степен, а може би защото тя е сама-
та сегашност и актуалност в нейната многоликост. Не героизмите са обект на тези ре-
портажи, а всекидневието, разказът за света на тоталитарна България. И може би това 
поражда онази съпричастност не само на мислещите му сънародници, но и на целия 
хуманен свят.  

 

Ако можем с една дума да оприличим този наратив, без да се замислим го оп-
риличаваме като автентичен. Той разпластява всички слоеве, прослойки, институции, 
репресиращи ведомства в България след 1944 г. Много пространно е анализирана 
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българската журналистика, определена като „антижурналистика”, а всички вестници 
като събирателен „антивестник”, начело с партийния орган „Работническо дело”. Кар-
тината на обществения живот, конструирана от Марков, прилича повече на пустиня, а 
саркастичната му забележка е, че: „антидрамата на Йонеско е бледа шега в сравнение 
със страховитата житейска достоверност на българския антитеатър”. Българското ки-
но, литература, театър отвеждат в „мъртвото царство на манекените”. 

Превърнал се в сеизмограф на своето време, Марков търси съвестта на своя 
съвременник, определена като „плахите човешки гласове на неколцина творци”, кои-
то звучат като „викове от задгробния живот”. Със съзнанието, че пише история на 
времето или безвремието, той се обръща към изкуството и журналистиката, защото, 
според него, именно те са частично отражение на живота. В тоталитарното общество 
те са умъртвени, клиширани, унищожаващи обикновения живот на хората, чрез из-
мисления социалистически реализъм, сполучливо назован от него „желязна усмири-
телна риза”. В разказите на Марков се фотографира цялата българска действителност, 
но проектирана на фона на голямата история. Той се мъчи да улови българската етно-
психология през очите на чужди журналисти, коментатори, които забелязват едно от 
големите поражения на комунизма върху човешката природа – унификацията.  

С нагласата на морален патолог Марков дисекцира уродливата епоха, на която 
е съвременник: „едно нещо трябва да се признае на съвременните източноевропейски 
режими. Фантастичната им способност да поощряват, развиват и усъвършенстват ло-
шото у човека” – пише той в репортажа си „Пораженията на култа”. (Марков, 1990, с. 171)        

„Задочните репортажи” се вписват в един контекст на темата за репортерст-
вото, за личността на репортера, за спецификата на неговия труд, за творческия про-
цес на журналиста, за разнообразните му роли и възможности за изява в  жанра.  

Не е случайно, че с репортажите си Марков за пореден път очертава един „спе-
цифичен профил на професията”. Той потвърждава факта, че репортерството е старто-
ва площадка към голямата литература и това го свързва със световните писатели, 
постигнали образци в жанра – Ърнест Хемингуей, Ян Неруда, Карел Чапек, Габриел 
Гарсия Маркес и десетки други. Репортажът копира горещите следи на времето си, 
той е пръв коментатор на фактите и събитията от настоящия ден.              

Репортажът донася слава и създава личности-легенди в журналистиката: Хенри 
Мортън Стенли, Линкълн Стефънс, Владимир Гиляровски, Джон Рид, Егон Ервин 
Киш, Лариса Райснер, Михаил Колцов, Гюнтер Валраф, Ришард Капушчински и др. 
Чрез техните репортажи като на сцена се проектира многогласието на изминалия век, 
„митове с ярка биография, с неизтощима фантазия и въображение, с изобретателност 
и  издръжливост, с кураж и мъжество, с чест и доблест на граждани и творци.” 
(Златева, 1996, с.11-12) 

Журналистите-репортери винаги са се отличавали със своя кураж, гражданска 
доблест и неспокойна съвест. Илюстрация за това е „Репортаж, писан с примка на 
шията” на  чешкия журналист Юлиус Фучик – емблема за свободната журналистика. 
До тях днес можем да наредим „Задочните репортажи” на Георги Марков. Фигурата 
на репортера е действащо лице, с ярко присъствие и субективистична оценка. В ре-
портажите се оглеждат десетилетията на Студената война със своята бруталност, лъ-
жа, демагогия и безсмислие. Те са свидетелство за тоталитарния режим по съветски 
образец, разнищват  неговата философия и психология, извеждайки тезата за обрече-
ността му.  

„Задочните репортажи” на източноевропейския интелектуалец Георги Марков 
го идентифицират като едни от най-ярките разобличители на комунизма. Прозренията 
си той основава на дълбок  анализ, аргументация  и фактология, които и днес не могат 
да бъдат оспорени.  
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От историческата дистанция „Задочните репортажи” се възприемат като пано-
рамна хроника на една отминала мрачна епоха, подложена на безпощадна критика: 
„..ние бяхме жители на един свят. Когато завършихме образованието си през 1952 го-
дина, ние вече бяхме жители на друг свят. Символично или не, през този период от 
„господа” ние станахме „другари”. (Марков, 1990, с.4) Метаморфозата от демокрация 
към тоталитаризъм Марков ще нарече „фатални промени”, които чертаят диаболична-
та насока на българското общество. Показателни за това са репортажите – „Пораже-
нията на култа”, „Великден край Александър Невски”, „Ние те направихме писател”. 
Носталгия по безвъзвратно отминалите младежки пориви откриваме в „Ехо от сту-
дентските години”, а смачкани илюзии – в “Унгарската есен”, „21 август 1968-а”.  

Омразата към социалистическата номенклатурна банда оживява в „Биография 
на властта”, където изпъква  фигурата на тоталитарния вожд Тодор Живков, видима в 
репортажния цикъл „Срещи с Тодор Живков”, но истинската му ненавист се стоварва 
върху другия тоталитарен вожд – Георги Димитров: „Човек трябва да бъде безкрайно 
сляп или безкрайно продажен, за да не види, че Димитров въведе у нас съветския стил 
на управление, където властта е противопоставена на обикновения човек, той бе този, 
който въведе унизителната ритуалистика на боготворене на вождове, на височайше 
снизхождение, което дори Наполеон не си е позволявал […] и той беше този, който 
позволи страната му да бъде непоправимо ограбвана и съсипвана от тия, които го бяха 
изпратили да я колонизира. Той въведе методи и порядки, за които много поколения 
българи, дори след десет века, ще четат с онова чувство за срам, с което днес четем за 
интригантското царство на Борил.” (Марков, 1990, с. 9)       

С потресаваща изповедна сила е описано решението му да емигрира от 
България на 15 юни 1969 година. Марков изтъква като мотивация не проявата на 
гражданска честност или доблест, а особено болезнената менталност за несъгласие и 
непоносимост: „ако аз притежавах истинско чувство за гражданска честност и доб-
лест, най-последователният му израз би бил да остана в България и да се опитвам да 
се боря оттам, както правят далеч по-храбри, по-честни и по-доблестни от мене хора” – 
пише журналистът в репортажа си „Чувство за непоносимост”. (Марков, 1990, с. 513)   

В репортажите му откриваме разнообразни анализационни ракурси (от етно-
психологически зарисовки до менталности, нагласи, вкусове и манталитети): „За ре-
лигиозното откровение”, както и жлъчни историко-политически анализи “Драмата на 
Пастернак” (I, II), “Бухарин”, обективни политологически обобщения – „Комуните –
 действителност или илюзия”, “Западното левичарство – илюзии и действител-
ност”. Пристрастно са защитени явленията от областта на театъра – “Процесът срещу 
богомилите” – нашумяла по онова време сатирична драма на Стефан Цанев, в която с 
езоповски език се симетризира репресивното време на Живков с това на изгарянето на 
богомилите по време на княз Борил. Разтърсващи са репортажите за книгата на 
Александър Солженицин „Десет години след Иван Денисович” (I, II). 

Тук се оглежда епохата на култа към личността, първо към тази на Сталин: 
„Култът”, „Поражения от култа”, „Сталин умря”, а по-късно и към Живков. За влия-
нието на съветския диктатор върху съдбата на България през тези години Марков 
пише: „Сталин беше този, който превърна нашата България в добре организиран 
съветски затвор. Сталин беше този, който прогони завинаги щастливото предчувст-
вие, безгрижието и волността на моето поколение, който отрови нашето бъдеще и ни 
направи роби на най-примитивен и брутален феодализъм”. (Марков, 1990, с. 43) Той 
визира положението на обществените слоеве в комунистическото общество – от съд-
бата на селяните, през тази на работниците в заводите, до съдбата на българската 
интелигенция.  
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Една от развращаващите обществото тоталитарни практики е тази за привиле-
гиите на едни и натиска върху други. Ползването на привилегии от интелигенцията 
обаче не е безплатно, защото те ще трябва да платят за тях с потъпкването на таланта 
си, обречен да служи само на партията, изкуството престава да бъде свободно, а всъщ-
ност престава да бъде изобщо изкуство.  

Георги Марков емигрира в Лондон през 1969г. От този топос той ще наблюдава  
България, за да я проектира в „Задочни репортажи” и те да бъдат излъчени по радио 
„Свободна Европа”, това е първото световно огласяване за същността на тоталитарни-
те източноевропейски режими. Още със създаването си  репортажите се реализират в 
публичността като радиорепортажи. Отделни фрагменти започват да се излъчват по 
радио „Свободна Европа”, за което Марков постига споразумение след известни про-
тиворечия със своите работодатели в БиБиСи. Оттам му забраняват друга радиостан-
ция да използва гласа му, защото договорът, който е подписал, има редица обвърз-
ващи клаузи. На Марков се налага да убеждава шефовете в БиБиСи, че изявите му по 
радио „Свободна Европа” ще са свързани единствено с творческите му проекти. От 
тук започват английските (не)свободи. 

В радио „Дойче Веле” Марков прави дълбоки общополитически, философски, 
етични и морални коментари за съвременността: „Най-силните му неща в нашата 
програма бяха свързани с идеологическата борба между Изтока и Запада. Всеки от нас 
се чувстваше щастлив, че го има за сътрудник.” – свидетелства Михаил Антонов, за-
веждащ българската програма в радио „Дойче Веле”. (Христов, 2006, с. 178)     

Журналистите от българската секция на БиБиСи свидетелстват, че договорите, 
които подписват с медията, гласят, че цялото време и всичките им таланти принадле-
жат на корпорацията. Ако искат да публикуват нещо извън, трябва да представят 
своите материали лично за одобрение от секцията. И разбира се, не става и дума да го-
ворят с техния глас по друга радиостанция, особено в радио „Свободна Европа” или 
„Гласът на Америка”. Но в договора на Марков му е разрешено като писател да про-
дължава писателската си дейност. И успява да представи тези свои репортажи като из-
вадки от една предварително написана книга. Много важно е, че той не говори по 
радио “Свободна Европа”, а репортажите му се четат от сътрудник. 

Писателят-дисидент Димитър Бочев, завеждащ седмичната културна програма 
„Контакти” в „Свободна Европа”, посочва: „Тогава се гледаше чиновнически. Дейст-
вително Марков имаше конфликт с БиБиСи. Там държаха именно на това той да рабо-
ти само за тях, защото бяха чиновници, а не хора на духа, защото толкова ги и интере-
суваше съдбата на нашите поробени народи. И Марков е единственото изключение, 
на когото все пак е разрешено да изготвя материали и за „Свободна Европа”. 
(Христов, 2006, с. 920) „Задочните репортажи” са инспирирани от намерението на 
Марков да учреди емигрантска рубрика „Съдби на български емигранти”, кошмара на 
техните биографии и невъзможността им за адаптация в чуждата среда. Те се превръ-
щат в сюжетите на неговите репортажи.  

Както твърди Димитър Бочев: „Свободна Европа” не въведе подобна рубрика. 
Радиостанцията е функция на външната политика на САЩ. Политическите емигранти 
от Източна Европа са жертва на лицемерието, притворството, на непоследовател-
ността на Запада в борбата му срещу комунизма” (Христов, 2006, с. 918).  

„Задочните репортажи” на Георги Марков прехвърлят мостове към дисидент-
ските текстове на Димитър Бочев от сборника му с есета „Хомо емигрантикус”. В 
есето „Родина в изгнание” той пише: „ненавиждани на Изток, нежелани на Запад, ние 
умирахме от собствената си неприспособяемост или оцелявахме във вакуума на тази 
цивилизация – нестоплени от социалните грижи на демокрацията, непощадени от ро-
довата памет на диктатурата. Само в алинеите на булевардната идеологическа пропа-
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ганда светът бе симетрично разделен на комунисти и антикомунисти, на класови вра-
гове и приятели. Действителното, реалното, значимото разделение бе на тоталитарис-
ти и бакали. Докато тоталитаризмът основателно се бои, че вътрешният емигрант ще 
го подкопае идейно, бакалинът неоснователно се страхува, че външният емигрант ще 
го подяде гастрономически.” (Бочев, 1993. с.62-63) И Бочев, и Марков показват враж-
дебността към политическия емигрант. Като илюстрация рубриката на Марков не се 
приема от страх да не би комунистическите медии и пропаганда да обвинят „Свобод-
на Европа”, „че е емигрантска радиостанция и че подхранва сили, враждебни на 
България”. Бочев вижда политическата емиграция като симптом за разгадаване психо-
логията на епохата: „Струва ми се, че без разгадаването на емиграцията като феномен, 
не би могла да бъде разбрана напълно нито нацията, нито епохата.” (Бочев, 1993, с. 68) 

Оригиналното заглавие на рубриката, която Марков води в БиБиСи, е „Задочни 
репортажи за задочна България”. „Задочни репортажи” не е заглавие на Георги 
Марков, а на Методи Захариев, тогавашния директор на българската секция на ра-
диото, това заглавие остава до днес. (Христов, 2006, с. 919) 

Чрез „Задочни репортажи” писателят разрушава всички табута, които режимът 
в София старателно налага. Разказите му на очевидец са напълно различни от цензу-
рираната информационна завеса, спусната в народната република. „Репортажите” са 
най-продължителната и нестихваща канонада срещу българската социалистическа 
система, започнала 14 години преди тя се срути. 

Статистиката сочи, че радиорепортажите се излъчват в 137 емисии, един път 
седмично в продължение на 32 месеца с повторение. Първото предаване от поредица-
та е излъчено в началото на ноември 1975 г., а последното – през юни 1978 г. Според 
едно проучване от това време след започването на „Задочните репортажи” аудитория-
та на “Свободна Европа” се увеличава с 60%. 

Радиоразпръскванията генерират силен резонанс в България въпреки заглуша-
ванията и пораждат вица: „Защо членовете на Политбюро не ходят в четвъртък на за-
седания? Защото слушат Георги Марков по радио „Свободна Европа.” 

Предаванията съдържат всички основни характеристики, с които различните 
институти към ЦК на БКП определят идеологическата диверсия. Опорна точка в жур-
налистическите му текстове е антикомунизмът („Съветският феодализъм”): „Единст-
веното право, което крепостният народ има, е безропотно и усърдно да произвежда 
блага на феодалните касти и да се надява, че те ще оставят нещичко и за него […] 
Това е структурата на съветския феодализъм, който е гръбнакът на режима у нас и във 
всички източноевропейски страни под съветски контрол.” (Марков, 1990, с. 68) Фокус 
на материала е антисъветизмът: „По пълното подобие на СССР режимът е у нас е из-
зел правото на общество, обществени групировки или отделни лица да имат своя ре-
шителна дума, свой критерий за правилно и погрешно, свой компас в движението си. 
Вместо това властва критерият на режима, който се определя главно от политическите 
нужди на деня и следва ограничена, но много гъвкава доктрина.” („Биография на 
властта”) (Марков, 1990, с. 47)  

Друг, зареден със жлъч, репортаж е „Любовта към Големия брат”. Тук се разби-
ва мита за изконната българска русофилия, размножена от вестниците и фалшифици-
рана от западните журналисти, които не познават езика, хумора и сатирата, разпро-
страняващи се чрез вицове в народните среди. Според Марков това е „едно от най-не-
верните, заблуждаващи клишета, с които западните граждани често характеризират 
България”. (Марков, 1990, с. 317-318) Чрез един исторически екскурс той показва 
„мита Дядо Иван”, както и негациите на водещите български възрожденци (по-спе-
циално Ботев и Каравелов) към Русия. Като истински журналист Марков не пропуска 
да припомни големите имена в журналистиката ни като Захари Стоянов, Симеон 
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Радев и неговите „Строители на съвременна България”, където „антируското чувство 
в България е било най-широко разпространено и в някои моменти е надвишавало пре-
дишното антитурско чувство”. (Марков, 1990, с. 319)        

Георги Марков развенчава и митовете за Запада в репортажите си „Легендата 
Запад: вещите”, „Легендата Запад: хората и живота”, „Легендата Запад: културата”. 
Този парадокс е прочетен като дълбоко провинциален комплекс, като травматология, 
нанесена от режима, който превръща България в държава-затвор. Всичко това пораж-
да прекомерен нереалистичен интерес към далечния непознат свят, който „се изразява 
в псевдоинтелектуалничене”. Марков посочва, че главен герой на този провинциали-
зъм дълго време е Хемингуей: „Навред из страната се смяташе за ужасно модно да се 
говори за Хемингуей. Отгоре на всичко дузина млади писатели сляпо му подражаваха 
не само в писането, но и в начина на живот, походка, маниери и т.н. […] Но безспорно 
един от най-силните западни култове, с най-голям брой почитатели в България, беше 
култът към западната поп-музика и джаз. Почти не познавам млад човек в България, 
който по едно или друго време да не е бил страстен почитател на голяма западна звез-
да от т. нар. естрадна или джазова музика. За един дълъг период нашата интелектуал-
на върхушка ставаше и лягаше с музиката на великите джазови изпълнители Луис 
Армстронг, Ела Фитцджералд, Дюк Елингтън, Арти Шоу и т.н.” (Марков, 1990,  
с. 216-217) 

Този мит успява да се разбие от българската политическа емиграция: „Емигра-
цията разкрива взаимодействието на две еднакво опасни илюзии: илюзията на изгна-
ника за Свободния свят и на Свободния свят за тоталитаризма. […] Докато полити-
ческият емигрант е по правило противник на политическата система, която го е прого-
нила, в Свободния свят често-често той е отъждествяван с нея. Спомням си как мал-
кото ни западногермански събеседници простодушно гледаха на унгарските емигран-
ти като на либерали, на албанските – като на сталинисти, на българските – като на не-
осталинисти и приятели на Съветския съюз.” (Бочев, 1993, с. 70-71)        

Димитър Бочев разграничава „Репортажите” от материалите на останалите ав-
тори: „Те се различаваха по силата на художествения изказ. Георги Марков беше ня-
колко етажа над всички останали сътрудници. За нас не беше безразлично колко и кой 
ни чува и какво мисли. Анкетите, които се правеха от специален отдел в радиото, по-
казваха, че предаванията на Марков са страшно много слушани, че към тях има инте-
рес, въпреки рисковете и заглушаванията”. (Христов, 2006, с. 919) 

Политическото изгнание позволява на българските дисиденти да видят Запада с 
други очи и потвърждение на това е епистоларния текст до Димитър Бочев: „...вече не 
вярвам в „свобода на словото“... я се опитай да изкажеш мнение в „независимия” 
вестник „Таймс”, или в независимото БиБиСи? Имаш много здраве от пробитата шап-
ка на демокрацията. Там, както и в „Работническо дело“, трябва да се съобразиш с ли-
нията на вестника или радиото. Принципите са абсолютно същите.” (писмо на Георги 
Марков, от 22 февруари 1977) 

Публицистът Марков успява да проникне в скритите механизми на западното 
общество, че проблемът за свободата на словото съществува независимо от формата 
на управление. В писмо до Димитър Бочев от 22 февруари 1977 г. Марков пише: 
„...Когато пристигнах тук, на Запад, бях много изненадан да открия, че почти всички 
хора, които срещнах, и тукашни, и емигранти, всъщност се бореха и мечтаеха да по-
лучат в живота нещо, което аз бях захвърлил в България – пари, гарантирано положе-
ние, слава. […] Този морал така ме порази, че тогава разбрах, че обществената съвест 
на Запад е или мръсна политическа игра на деня, или куп лайна, че тя не е искрен от-
клик на нищо, защото малцината честни и искрени донкихотовци, които милеят за 
човешкото достойнство, нямат достъп нито до радио, нито до телевизия, нито до вест-
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ници. Ако търговските интереси на Запад повеляват, те са в състояние да започнат да 
свирят съветския химн редом със собствените си национални диарии… Ако комуниз-
мът някога дойде на Запад, уверявам те, че техните диктатури ще бъдат далеч по-от-
вратителни от нашите – източните. Но ако не дойде, причината за това ще бъде, че 
техните обществени форми са по-съвършено неморални и по-солидни укрепления за 
посредствеността и бездарието, основите на несправедливостта са много по-дълбоки 
и парфюмът на демагогията (за да прикрие миризмата на лайната) – много по-си-
лен...” Първата и най-важна функция на интелектуалеца е съпротивата му срещу 
властта –  не Западната или Източната, а тази, която отнема свободата. 

Историческите му проникновения разкриват ожесточението на Студената вой-
на, което довежда до използване на еднакви похвати, или както твърди американският 
анализатор Томи Джуд: „Студената война не е между Изтока и Запада, а вътре в са-
мия Изток и в самия Запад.” И свидетелство за жестоката епоха са написаните с граж-
данска смелост „Задочни репортажи”.   
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Abstract: The research is conducted on a Developmental and Communication Psychology 
area.  A critical analysis is done on the theory of Daniel Levinson, according to the 
contemporary economical and social realities. Different opportunities for overcoming the 
emotional crisis are presented as well as specific recommendations on improving the 
process of communication during an emotional crisis. 
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I. Въведение 
Несъмнено, всяко едно значимо събитие или промяна в живота на човека, е 

предпоставка за създаване на стресово състояние – бременност, раждане, началото на 
учебния процес (изобщо ходенето на училище), търсенето на работа (започването на 
работа) и т. н. Изследванията на психолозите сочат, че всеки човек минава през някол-
ко основни етапа, от своя живот. В подкрепа на това им твърдение, може да се приведе 
факта, че хора от един и същ пол на сходна възраст в близки култури, установяват че 
преминават през сходни вътрешни състояния (преживявания). Тези твърдения, не бива 
да се тълкуват в смисъл че жените или мъжете на дадена възраст си приличат, напро-
тив – всеки един човек по свой начин преживява и се справя с проблемите, които по-
раждат различните възрастови периоди от живота му. Тук обаче е налице, в по-малка 
или в по-висока степен, определена, да я нарека – система, система от сходни психоло-
гични преживявания, промени в настроенията, действията и постъпките. И независи-
мо от различните характери, култури и особености на индивидите, съществуват мно-
жество допирни точки, при преминаването през тези процеси, в определена възраст. 

 
II. Изложение 
Съществува един особен период, период когато може да се каже, че половината 

ни живот вече е преминал и можем да се отдадем на заслужена почивка – тогава се об-
ръщаме назад и анализираме това, което сме дали и това, което сме получили, тогава 
възникват въпроси от рода на: Какво постигнах?, Беше ли достатъчно?, Не можех ли 
да направя още нещо? и т. н. Именно това е моментът, в който настъпва този период, 
наречен криза на средната възраст. 

 
1. Как/кога атакува кризата на средната възраст? 
За създател на понятието, може да се счете немския психолог Александър 

Митшерлихс, чиято цел е била да дефинира онези няколко години, които биха могли 
да се определят като преход на съзнанието от първата към втората (последна) част на 
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живота. Анализирайки понятието, можем да открием два типа хора, попадащи под 
влиянието на съответната криза. Първият тип са хората, чиито мечти и очаквания, 
чиито копнежи и желания, са били коренно различни, от това което, в крайна сметка, 
са успели да постигнат – защото просто не са притежавали необходимите им за това 
качества. Към втория тип, можем да причислим тези, които са били твърде предпазли-
ви и са се опитвали да избегнат прекаленото натоварване и да постигнат целите си, 
почти без (да не кажа никакви) усилия. Разбира се при някои хора, това преминаване 
се изразява по-леко, защото са сигурни и убедени в себе си, че са постигнали това, 
което са желали – заобиколени от семействата си, в уютната обстановка на дома, с 
усещане за пълнота и цялост, на тях им остава единствено да се насладят изцяло на 
залеза на своя оползотворен живот. Това е възрастта, в която трябва, или окончателно 
да си открил себе си, или да си осъзнал че не всичко може и е по-силите ти да бъде из-
пълнено и да се примириш. 

Но тук се среща сериозен проблем с примирението, при някои хора – съществу-
ват много и различни индивидуалности, кризата може да трае, както от 1 до 2 години, 
така и десетилетие. 

 
2. Особености на кризата на средната възраст 
Периодът на средната (същинска) зряла възраст, обхваща годините между 30- 

45. В днешни дни, индивидите, и най-вече мъжете, достигат своята зрялост и придо-
биват чувство за отговорност, още между 20–30-годишна възраст. Вече решил задачи-
те, поставени му от периода на младостта, индивида се изправя пред нова доза проб-
леми (задачи на развитие), от страна на зрелостта. Трите основни проблема (задачи) 
са: поддържане на собствено семейство и отглеждане на деца; намиране на пос-
тоянна работа и професионално самоутвърждаване; поддържане на духовни инте-
реси и развитие на вътрешните пластове на личността (ценностни ориентации, ек-
зистенциалност, Азовост). На пръв поглед, не много, но достатъчни са тези задачи, за 
да обсебят напълно индивида, защото този период може да се определи като най-нато-
вареният възрастов период, обвързващ индивида с множество социални и лични анга-
жименти. За истински зрелия човек, тази натовареност (обремененост), би могла да се 
приеме спокойно, като личен дълг, съдба и дори личен смисъл на живота. В периода 
между 30-40-годишна възраст, обикновено е най-силно изявената работоспособност 
на човека, тогава той е в най-добрата си здравословна форма (стабилност). Когато то-
зи период отмине, настъпва кризата на 40-годишния мъж (или кризата на средната 
възраст). Най-вероятно тази криза възниква като сложна реакция на два фактора: пър-
вите симптоми на упадък на жизнените сили и прекалената заетост в предното 
десетилетие.  

За нормалния мъж, този период предизвиква усещане на вътрешна слабост, упа-
дък на силите, но в същото време, външно си е напълно жизнен и в разцвета на сили-
те си. Появява се и чувство на неудовлетвореност, от съществена част жизнени проек-
ти, а това води до сериозни проблеми (сривове) във вътрешния и публичния му живот. 

При жените, на възраст от 30 до 45 години също се наблюдават множество вът-
решни дилеми и колебания, но в частни случаи това ги води към радикални промени в 
социалния живот. При жените, обаче, се изразява една, в по-голяма степен благосклон-
ност и примиреност с тези вътрешни и външни резки промени и това се наблюдава, не 
само в този, но и в другите възрастови периоди. Противно на общоприетото, жените 
винаги са били по-силни, по-стабилни психически и при тях променливите периоди 
преминават по-плавно, отколкото при индивидите от мъжкия пол. 

С настъпването на този период, настъпва и момент, в който общуването започва 
да става все по-трудно, хората се променят и много от старите връзки търпят срив, 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 337

мисленето се променя и оттам се появява и проблема с неразбирането на по-младите 
поколения. Настъпва объркване, нестабилност и дори и страх, още повече че в този 
период човек не може да разчита на помощ от своите родители, поради чисто биоло-
гични причини. В този период човек сам става родител, заобиколен е от деца, дори и 
внуци. Дори и в професионален план се срещат проблеми, когато един човек на сред-
на възраст, е вече вещ и отдавна навлязъл в своите задължения и знае как да покрие 
необходимите очаквания и критерии, а срещу него се изправи някой младеж – сега 
прохождащ в дадената сфера, изпълнен с енергия и може би леко беззразсъден в 
действията си. Тогава се проявява конфликт между поколенията, тогава е възможно да 
се изпита дори и завист и ревност, особено ако човека срещу теб има необходимото, за 
да изпъкне и дори да те измести от поста, за който дълги години си се борил и на 
който си се крепил. Проявява се и известна доза обида, усещане за отхвърленост, усе-
щане че вече си ненужен и няма какво ново да предложиш. 

Психолозите са установили, че мъжете най-често възприемат кризата като про-
фесионален неуспех, а жените – като неуспех в личния живот. В семейството могат да 
се появят твърде много проблеми, причинени от личната драма на всеки един от ин-
дивидите, възникват, в повечето случаи, необосновани претенции един към друг – а 
това води до нов проблем, принципът на реципрочност – женската криза задълбочава 
мъжката, и обратно – мъжката задълбочава женската. Тази ситуация може да се при-
числи към един от недостатъците на брак между връстници, който предизвиква напре-
жение. 

Натоварването и конфликтите, проявили се в този период, дезорганизират 
чувствителния и тънък процес на взаимодействие на нервите, хормоните, душевните 
преживявания. Предявяването на твърде много изисквания към човек, в подобно не-
равностойно положение, често причиняват нарушения на съня, промени в настроение-
то и вегетативни разстройства (проблеми със сърдечния ритъм). 

В периода между 45-60 години, вече започва плавен преход към старостта. 
Индивида вече се ориентира към запазване на вече придобитото. 

 
3. Теорията на Даниел Левинсън 
През 1978 г. на бял свят се появява книгата „Сезоните в мъжкия живот”, 

която е резултат от провеждане на цялостни емпирични изследвания за развитието на 
мъжа през ранната и средната възраст. Още от началото на 70-те години на XX век, с 
тази задача са се захванали Даниел Левинсън и колегите му Мария Левинсън, Шарлот 
Дероу, Едуарт Клайн и Брейкстин Маггий. Книгата е повод за бурни дискусии в 
теориите за развитието и се приема, че прави пробив в теоретичните модели на чо-
вешкото развитие. Методът, използван за даденото проучване, се изразява в инервюта 
и някои клинични тестове. През 1996 г. излиза и книгата „Сезоните в женския жи-
вот”, на Даниел Левинсън. 

Даниел Левинсън се интересува именно от периода в средата на живота – вре-
мето между 40-45 години, представляващо мост между ранната и същинската (сред-
ната) възраст. Въпросът, който си поставя Левинсън и чийто отговор е негова основна 
цел е: Какво означава да си възрастен? По какво се различава предвъзрастността от 
възрастността? Според Левинсън най-добре пазената тайна в обществото (в човешкия 
живот) е и най-слабо изследваната, а това е именно най-дългата фаза на жизнения 
цикъл – зрелостта. 

Подходът на Даниел Левинсън е множествен и мултидисциплинарен. Развитие-
то се разглежда като интеракция между биологичните, социално-психологическите и 
културните процеси. Левинсън определя своя подход като психосоциален, а своята 
теория като резултантна. Крайна цел е описанието на всеки индивидуален живот в 
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най-широк смисъл, като се отчита влиянието на множество фактори и тяхната про-
мяна в различните периоди на живота.  

В центъра на Левинсоновата теория е структурата на живота – основния модел 
на живот на всеки човек, в даден момент. Структурата на живот на всеки човек е 
оформена предимно от неговата социална и физическа среда – те главно включват 
семейство и работа. Други променливи, които често могат да бъдат важни са: религия, 
раса и статут. В теорията на Левинсън има две ключови понятия: 

А. период на стабилизация – времето, когато човек прави избор от решаващо 
значение в живота; 

Б. преходен период – края на един етап и началото на нов. Този период може да 
бъде, или много труден, или плавно протичащ, но качеството на поетите ангажименти 
често се променят в промеждутъка между началото и края на този период. 

В своята теория, озаглавена „Сезони на живота на мъжа”, Даниел Левинсън 
определя шест етапа на зрялата възраст: 

1) ранна възрастност (17-22) – юношеството остава назад и се правят предва-
рителни избори за живота на възрастния човек. 

2) Въвеждане в света на възрастните (22–28) – правят се първоначални опити 
за избор в любовта, в професията, в приятелството, ценностите и начина на 
живот. 

3) преход на 30-те (28-33) – настъпват промени в живота: умерена промяна, 
или по-често – тежка и стресираща криза. 

4) Улягане (33-40) – създаване на място в обществото, и в семейните, и в про-
фесионалните постижения; проявява се мислене на родител и изправяне 
пред по-сериозни роли и очаквания. 

5) среден преход (40-45) – обикновено този период на преход идва под формата 
на криза, в смисъл колебания за избраната посока и стойността на живота. 
Пренебрегнатите същности на Аз-а (таланти, желания, стремежи), сега на-
пират за изява. Мъжът е бил повече родител, отколкото да се държи като по-
младите от него мъже и това причинява раздразнение, на първо време. В то-
зи момент хората се опомнят и колко близо може да е смъртта (колко кратък 
е животът). 

6) навлизане в средна зряла възраст (45-50) – има възможности за избор и те 
трябва да бъдат използвани, необходимост от нова ангажираност и нов на-
чин на живот. 

Някои източници твърдят, че съществува и период на късна възрастност, през 
който индивидът остава повече насаме със себе си и задълбава, в по-духовните въп-
роси, за своята същност и живот. 

За жената структурообразуващ център на живот е семейния жизнен цикъл. Око-
ло него професия, приятелство, личностно израстване. Съгласно разбирането на 
Левинсън, развитието на възрастните се изразява в еволюцията на индивидуалната 
жизнена структура (ИЖС). Въпреки че той признава съществуването на културни, гру-
пови и индивидуални различия, Д. Левинсън и сътрудниците му, търсят относително 
универсалните генотипни, свързани с хронологичната възраст периоди в развитието 
през ранната, средната и късната възрастност. Тази концепция е стадийна, във всеки 
стадий предлага различни индивидуални варианти. Тези периоди са универсални, спо-
ред Левинсън. 

През прехода на 40-те много мъже откриват, че в стремеж към мечтите си, са 
пренебрегнали своите желания, изпитват потребност от нови неща. Около 80% от 
всички изследвани мъже, преживяват тези бурни съмнения и колебания, а при остана-
лите мъже се наблюдава спокоен преход – „контролиран преход”. 
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Според Левинсън „най-добрият начин да се избегнат вредните ефекти на 
илюзиите е да не се желае нещо твърде силно”. Той твърди, че преходът на 30-те го-
дини е достатъчна възможност за мъжа да оцени, провери и промени съдържанието на 
младежката мечта, за да може преходът в средата на живота да премине по-спокойно и 
конструктивно. Загубата на близки и родители актуализират мисълта на мъжа, че „ид-
ва неговия ред”. Осъзнаването на собствената смъртност не е опустошително, ако 
загрижеността за себе си се насочи към поколенията. 

Може да се каже обаче, че теорията на Даниел Левинсън е твърде неактуална и 
неточна, с твърде много слаби звена. Левинсън е събирал данните за своята теория, 
десетилетия наред и е приключил малко преди Голямата депресия. През този период, 
на събиране на информация хората имат предимство за това проучване. От една стра-
на те произхождат от стабилни семейства, имат реалистични цели за живота, а от дру-
6га страна възрастността им настъпва, по време на разширяваща се икономика. 

По въпроса за днешното поколение, теорията на Левинсън е неприложима, за-
щото зрелите мъже имат твърде много проблеми за решаване, като например колеба-
нията в икономиката. Те са принудени да се справят и с по-малко стабилни семейства, 
поради високите цени за разводите. По трудно им е да изпълняват и целите си, които 
са си поставили. Според данните за Левинсъновата теория възрастността започва на 
17-годишна възраст, но това няма връзка, по отношение на развитието, в училищния 
период. 

Така че теорията на Даниел Левинсън, се гради повече на особеностите, в зре-
лостта за онези времена, в които той е живял, отколкото на сегашните, по-трудни и с 
повече предизвикателства житейски особености. 

 
4. Начини за общуване с човек, в криза на средната възраст 
Една от определящите характеристики на мъжете в криза на средната възраст е, 

че те имат нужда от промяна само в името на самата промяна. Възможни са промени 
във вкусовете – нужда от различно хоби, промяна на харесвания стил музика и т. н. 
Това са едни от първите сигнали, които много често биват игнорирани от най-близките 
хора. За да се избегнат големи промени, които биха навредили, хубаво е да се покаже 
подкрепа за по-малките промени – напр.: спорт, повече разходки, вечеря навън в рес-
торант с нетрадиционна кухня и др. Тези на пръв поглед дребни неща биха могли да 
задоволят желанието за нещо ново, без да предизвикват твърде големи промени. 

Препоръчително е да се дава пространство, повече време насаме със себе си, би 
доставило спокойствие и възможност за осмисляне на човек в този период. Разбира се 
трябва да се оказва и подкрепа, защото често се проявява чувство на страх или неси-
гурност, поради липса на неразбиране, от страна на близките хора. Не бива да се до-
пуска негативното настроение у човек, в тази криза. Необходимо е наличието на пове-
че положителни емоции у заобикалящите го близки хора, да се изтъкват положителни-
те страни на миналите му решения, за да не се чувства индивида неудовлетворен или 
виновен от действията си.  

Най-често от подкрепа и разбиране имат нужда мъжете в кризата на средната 
възраст. Те са твърде чувствителни и това трябва да се взема под внимание при опити 
за каквато и да е форма на общуване. Най-важно е мъжът да е заобиколен от семейст-
вото си, защото това би предизвикало радост и чувство за спокойствие, усещане че все 
пак живота му не е бил пропилян и той все пак е постигнал нещо значимо – изградил 
е предпоставки за стабилно бъдеще на себе си и на семейството си. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 340

IV. Заключение 
 

Докато за някои хора кризата на средната възраст е като „Сатурнова дупка”, 
преди рождения ден, за други този период е преломен момент в живота: време на 
осъзнаване, мотивация, набелязване на нови цели в живота и полагане на ново начало. 
Терминът „Сатурнова дупка” е поставен от канадския психолог Елиът Жак (през 
1965 г.), за да се даде определение за сложното емоционално състояние, в което изпа-
дат хората, около 40-те години, на своя житейски път. 

Кризата на средната възраст е време на носталгия към миналото и преоценката 
на живота – всичко което не сте постигнали, всичко за което сте мечтали като деца, 
съвсем не се вписва до това, което всъщност сте постигнали, животът ви изплува пред 
вас, като на филмова лента – „А може, по иначе може...” („Песен за човека” Никола 
Вапцаров). Но никога нищо не може да бъде идеално, колкото и усилия да положите, 
винаги ще има неща, от които да сте недоволни – C' est la vie! А това недоволство води 
до тежки депресивни, меланхолични и апатични състояния, под ударите, на които 
мнозина попадат. 

Съществена причина за изпадането в емоционална криза на средна възраст са 
не само несбъднатите мечти, пропиляните възможности и изгубената ви младост, 
които като песъчинки са протекли между пръстите, съществена причина за тази криза 
е и отделянето на децата от дома, усещането за самота и чувство, че са ви изоставили. 
Колко сте направили за семейството си, от колко неща сте се лишили, а то накрая се 
разпада на отделни домакинства и всеки сам започва да се бори за живота си. Младите 
се изправят пред своите житейски изпитания и нямат време за вас, имат свои отговор-
ности и свои грижи – ето как ви се отплаща живота за вашите усилия. Но това не е 
съвсем така, защото ако погледнете назад и видите и хубавите моменти, не само отри-
цателните, ще разберете че все пак сте постигнали достатъчно, всичко което се е 
изисквало от вас, за да изградите живота си и да дадете необходимите възпитание и 
средства за децата си. Радвайте им се, не се сърдете, не бъдете песимисти – точно сега 
семействата ви имат най-голяма нужда от вашата морална подкрепа. Отдайте се на 
спорт, оползотворявайте правилно свободното си време, имате право за съвсем заслу-
жена почивка. Срещайте се с приятели, връстници, спомняйте си хубавите моменти и 
ще видите, че все пак сте изживели живота си, така както е трябвало – имали сте и 
хубави и лоши моменти, но сте се преборили. 
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Abstract: The linguistic assay is examinating the publicistic article from Adriana Avramova, 
which refers to classical Bulgarian narrative from Ivan Vazov. The problems in the article 
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Статията на Адриана Аврамова от информационния сайт „Лентата” се разглеж-

да в лингвостилистичен аспект, като се характеризират особеностите на лексикално, 
морфологично и синтактично равнище. Текстът в никакъв случай не предава неутрал-
на информация, а цели да въздейства емоционално на читателя, като се представят 
проблеми в ценностите и морала на българите. Сравняват се някои от сегашните мла-
ди хора с тези преди години, когато семейните и моралните устои са били важен кри-
терий за възпитанието на децата 

.Публикацията „Една българка...днешната” изобразява картина на краха на цен-
ностите в част от съвременното българско общество и семейства. Трагична и песи-
мистична картина на днешните взаимоотношения между някои момичета и момчета. 
Още заглавието кореспондира с известния  разказ на писателя  Иван Вазов „Една бъл-
гарка”, където той описва силата, мъдростта и непреклонността на една жена, една 
майка, една българка. Години по-късно болезненият сценарий не ни показва сила и 
достойнство, а точно обратното – сринати ценности, леко поведение и безчестие сред 
някои млади хора. Заглавията кореспондират, но съдържанието контрастира на очак-
ването за разказ за достойна постъпка на съвременна българка – „днешната” – не е 
българката, която побеждава и е готова да се бори и не свежда глава. Проблемът сил-
но тревожи авторката, затова тя го хиперболизира, според нея „една българка... 
днешната” вече е друга, предишната вече я няма и с ярко изразена критичност  за-
вършва с изречението „Минута мълчание за изгубената българка“. 

Още в първия абзац на текста А.Аврамова разяснява разликата между разказа 
на Вазов и историята, която тя ще разкаже. Тази разлика се загатва във въпроса, който 
е задавала преподавателката – “Защо деца заглавието на творбата е такова?”. Освен че 
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отговаря на него за тогавашното време, се задава и като въпрос към обществото в се-
гашното време.  

Вторият абзац хиперболизира темите, които се „котират“ сред обществото, 
като всички изброени изглеждат незначителни пред проблемите, които се случват 
сред част от децата. „Извън тези глобални проблеми, на заден план остават други.“ 
Епитетът глобални  доказва това, че в действителност има по-важни неща.  

Нека върнем лентата - метафоричен израз в следващия абзац, който насочва 
към проблема, който според авторката е описан с епитета пагубен.  

Графиката в статията изпълнява определени констативни функции, като 
действа чрез принципа на „разполовяването“ на текста. Статията е разделена на раз-
лични части от въвеждащи изречения, които са маркирани с удебелен шрифт. Тези из-
речения ни насочват или към изобразяване на външния вид на момичетата (Предста-
вям ви днешната, новата българка), или обобщават техния метонимичен образ (Тя се 
казва, да речем…Валя – събирателен образ на по-голямата част от новото поколе-
ние българки), или ни подготвя за техните пагубни действия (Знаете ли какво прави 
Валя, когато не е в Мола и не се снима за фейсбук, докато учителката й преподава 
кой е Левски), или по-нататък директно назовават техните осъдителни постъпки. 

 Представянето на първата част е подсилено с два епитета към българката – 
днешната, новата. Допринасят към внушението, че наистина има нещо ново, различ-
но, което се е случило в обществото. Българката вече не е предишната – тя е нова и 
сякаш променена. Контрастно е представен образът, който се изгражда по-късно, като 
се описва първоначалното състояние на „детето“ с умалителното 12-годишно моми-
ченце и позитивните ведрост и усмивка. Вафли в косата - метафоричен израз за попу-
лярна прическа, осмива и принизява вече описаното „дете“.  

Следващият абзац „Тя вече е девойката, която бърза да порасне и в един мо-
мент слага дънки с ниска талия, от които се подават прашките й, очертава с дебела 
очна линия очите си и слага сутиен с подплънки, за да създаде илюзията, че има 
гърди. Метафоричният израз  очите й издават детската душа  изяснява колко не-
адекватно е състоянието на субекта спрямо времето, в което съществува, описва със-
тояния, които са противопоставени на детското, съдържа ироничен изказ към облек-
лото и поведението на момичето. 

Чрез назоваване на конкретно, произволно име (Валя) и обобщение на образа 
чрез метонимията новото поколение българки, Адриана Аврамова маркира втората – 
по-описателна част от публикацията си. Изброени са отново състояния, които прини-
зяват цялостния „ореол“ на детското. За да покаже и колко силно  е повлиян „новият“ 
образ  на момичето от съвременните разговорни форми, се използва и жаргонизмът в 
израза – „някой й каза, че това е готино“. 

Авторката е критична към описаното и използва експресивните епитети – 
грозно и смешно за състоянието на новите българки. Описанието на тези момичета се 
разгръща чрез хиперболата тонове грим, метафорите оскъдни дрешки и сравнение 
бяло като сняг лице, които изразяват и чувство на съжаление, и ни подготвят да въз-
приемем по-пълно тяхната духовна същност. 

Нова част в текста се въвежда, след като иронично са поставени и действията 
на момичетата, навлизащи в антитеза на нормалното поведение – т.е. – да бъде редов-
но посещавано учебното заведение. Ясно е изказано, че „докато учителката й препо-
дава кой е Левски“, момичето или е в Мола, или се снима за Фейсбук. Отговорът обаче 
е трети, с ирония се загатва, че „Валя“ може да прави и нещо друго, много по-пагубно 
от изброените две неща. Натрупват се глаголи и постепенно се разгръщат реалните 
действия чрез повторението на глагола пише, което само по себе си като занимание  
не е омерзително, но Аврамова го противопоставя чрез експресивните български ду-
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ми, изписани на латиница, отново популярно сред съвременното поколение. Освен  че 
осмива неспособността и ниската култура – да не се пише на кирилица – тя пресъзда-
ва разговора чрез разговорни форми, жаргонизми, вулгарни думи и съкращения –  zdr, 
ko pr. Метафорично са използвани и изразите сваля ги и хич не си поплюва. Метафо-
ричните епитети вървежна, готина описват начина, по който желаят да се чувстват, 
съвсем не във времето си тези момичета. Чрез жаргонизъм – забърсали се представя 
връзката им с някой младеж. Ироничен е и изразът опитен хубавец, използван за по-
големите – 20-годишни момчета.  

Многобройните връзки на момичетата са представени чрез експресивни жарго-
низми, някои от тях вулгаризми. Със силата на хиперболата в изразите се дооформя 
принизяващото описание на метонимичния образ на тези български момичета.  

В пълна антитеза на досегашната история в публикацията се представя идилич-
ната картина на семейството „А, докато това се случва, родителите на Валя рабо-
тят, вечер сядат, пият по една ракия, гледат Биг брадър, псуват Пенка, обиждат 
Златка и си казват „добре, че нашето дете не е такова”. Иронично е противопоста-
вен и семейният образ, въпреки че според текста по-пейоративно отношение има към 
момичетата, които в съседната стая „четат Кама Сутра“, вместо да си пишат домаш-
ните. Скритият упрек е разгърнат в две контрадикции. Семейството също е окарикату-
рено като псуващо, обиждащо, гледащо реалити формат, пиещо ракия. Действия, 
които сами по себе си не са похвални, а донякъде обясняват и в много по-висок про-
цент предадената към детето „безхаберност“. Авторката нескрито внушава, че битие-
то на родителите е твърде невинно в сравнение с много „по-пагубните“ действия на 
безнадзорните им деца.  

Конотативно най-силно подчертано е лексикалното равнище на текста, морфо-
логичното и синтактичното равнище са по-слабо засегнати.  

Откриват се няколко транспозиции по категориите време и число. При прераз-
казването се използва сегашно време вместо минало несвършено, за да бъде направен 
читателят свидетел на историята. (Тя е онова 12-годишно момиченце, което не блести 
с интелект, но е сладурана и това компенсира. – Тя беше детето, което до онзи ден 
излизаше усмихнато, ведро, без грим и без вафли в косата. – Тя вече е девойката...) 
Авторката използва две транспозиции по число – 2 л. мн.ч. и 1 л. мн.ч. (децата ВИ, 
децата НИ) вместо 2 л. ед.ч.,1 л. ед.ч., като създава усещането за приобщеност към 
читателя и разбиране към проблемите, които се поднасят в статията.  

Текстът завършва с фразеологичния израз  минута мълчание, който обикновено 
се използва при погребения  в знак на уважение към починалия. Този израз е употре-
бен в именното изречение Минута мълчание за изгубената българка. То е конотатив-
но маркирано, защото не се акцентира върху действието, а върху статичността, без-
мълвието, изгубените стойности в живота на някои млади хора.  Става ясно, че цен-
ностите от предишните векове и героичните ни литературни герои от миналото  не са-
мо не служат за пример в настоящето, но и са погребани. 

Адриана Аврамова иронизира целия начин на поведение на съвременната мла-
деж, но остава безкомпромисна и за примера, който семейството дава. Текстът съдър-
жа изключително експресивен език и изрази, които са характерни за разговорната реч. 
Провокативен коментар, в който не липсва лична позиция, поставяща пред общество-
то ни, чрез текста, сериозни проблеми. 

 
Научен консултант: 

доц. д-р Веселина Ватева 
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Abstract: This report examines the transformation of metaphor and language in the 
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Бъдещето на медиите, и в частност на вестниците, е в пряка зависимост от раз-

витието на технологиите и пазара. Цифровите печатни медии разполагат с потенциала 
да бъдат по-богати и по-разнообразни в аспекта на съдържанието, като това включва 
и сферата на езика, който се използва. 

Отдавна е ясно, че издателският бизнес е променен. Различните информацион-
ни източници (вестници, списания, книги, бюлетини и т.н.) са подложени на структур-
ни трансформации, които са следствие от появата и все по-достъпното и масово из-
ползване на глобалната мрежа. Част от промените са свързани с начините на създава-
не, представяне и на разпространение на информация. 

Интернет е среда, която даде възможност за появата на стотици нови медии – 
сайтове за новини, тематични сайтове, блогове, социални мрежи и др. Всички те гене-
рират огромни обеми информация, като по този начин се явяват силна конкуренция на 
печатната преса – такава, каквато я познаваме [1], и предопределят трансформацията 
на езиковата метафора като сериозна промяна, съизмерима с промените които Интер-
нет носи във всички сфери на социума. 

Еволюцията на изразните средства в интернет медиите е неизбежна, така както 
и тази на самите медии и на журналистиката – и като теоретични модели, описващи и 
анализиращи процесите, и като практика. С реализацията си в онлайн среда метафора-
та попада под въздействието на нейните специфични характеристики. Метафоричното 
изразяване в журналистическите текстове в Интернет има ключова роля за оформяне 
на цялостния облик на медията в дигиталното пространство, както и за комуника-
цията с потребителите. Хипертекстовостта, мултимедийността и интерактивността 
придават нови измерения на комуникативната функция на онлайн медиите, както и на 
използваните от тях изразни средства. 

Настоящият доклад разглежда трансформациите на метафората и езика в 
Интернет. Появата и развитието на интернет като специфична мултимедийна плат-
форма, създаваща нови медийни и комуникативни практики, променя живота и всеки-
дневието на потребителите. Творецът-комуникатор приема културните и технологич-
ни предизвикателства десетки години преди техния трансформатоционен натиск вър-
ху обществото да бъде усетен. Наблюденията все повече потвърждават, че интернет е 
цялостна среда, в която различните социални и комуникационни средства изграждат 
нов контекст, нов порядък – със свои параметри и свойства, чрез промяна в посоките 
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на  комуникация и дублиране ролите на комуникатора и реципиента. Онлайн медиите 
предлагат много интересни факти, които са резултат от търсенето на ефектни, ефек-
тивни и въздействащи употреби на езиковите единици, както и на стремежа за мани-
пулиране на възприятието и за моделиране на оценката в съответствие с комуникатив-
ните задачи, които се решават чрез публицистичните материали. Съвременното раз-
глеждане на метафората от различни аспекти – контекстуален, емоционален, интуити-
вен, структурно-семантичен (на ниво дума, изречение, текст) или понятийно-когнити-
вен [2]  събужда интерес към по-подробното й изследване.  

Бързо развиващият се технологичен свят и интернет налагат медиите не само 
да се адаптират към постоянно променящата се, иновативна и интерактивна среда, но 
и да проявяват изобретателност по отношение на продукцията си в отговор на предиз-
викателствата. Журналистическият продукт се реализира в различни форми. Всяка 
жанрова форма се изгражда чрез специфични стилистични, езикови, композиционни и 
др. правила. 

Интернет дава възможност за мигновено и изключително бързо разпростране-
ние на информация. Но в интернет е характерна тенденцията да се генерира свръх 
обем информация, често в пъти повече, отколкото човешкият мозък може да въз-
приеме.  

Новите технологии променят изцяло медийните форми и самата същност на 
медиите. Те все повече засилват тяхната роля в комуникацията като активен и само-
стоятелен фактор на развитие в обществото. Това предопределя многостранните опре-
деления за тях. Вече не е достатъчно медиите да бъдат наречени средства за масова 
информация, четвърта власт или идеологически апарат. Всички тези определения са в 
някаква степен еднозначни. Те само изразяват различни аспекти от същността на ме-
диите. Самите медии действат едновременно като икономическо предприятие, кому-
никационен посредник, проводник на реклами, културна индустрия и дори средство 
за манипулация на обществото. В тази съвкупност от социални функции медиите спо-
ред Маршал Маклуън „застават между нас и реалността”  

Новите медийни технологии през ХХ и началото на ХХІ век променят генерал-
но стила на живеене и начина на усвояване на културните ценности от масовия потре-
бител. Удобството от „четене навсякъде” и при двата варианта вече не е критерий – 
мобилните телефони, таблети и лаптопи дават възможност на електронния вариант на 
медийното съдържание също да е достъпен навсякъде и по всяко време. Придобиваме 
култура на информационно потребление посредством компютърната страница. Фор-
мира се нов вид на възприемане на текста, а оттам и промяна на езика. Печатната кул-
турна реалност провокира усвояване и осъзнаване на различни светове и отразява, но 
и конструира социална действителност. Виртуалната реалност е просто ниша за все-
кидневни търсения, свят на произволното, анонимното и нетрайното. Поражда се кул-
тура на нетърпението, което основен белег на модерния синкретичен тип читателско 
поведение. При онлайн варианта приоритет е нелинейното четене, по-незадълбочено 
възприемане на информацията и това налага промени в употребата на езика и езико-
вите форми. Много бързо се достига до желаната рубрика, новина или статия. Пре-
димство е възможността на читателя да търси информация по ключова дума или фра-
за. Съчетаване на търсачка, интерактивност (хиперлинковете) и електронен бюлетин 
се възприемат като първостепенно предимство на интернет вестника. Онлайн изда-
нието става първокласен източник за „бързи” новини. 

При употребата на езика предимство в онлайн варианта е възможността да се 
включат повече мултимедийни (параезикови) елементи – снимки, видео, аудиозаписи, 
инфографики (визуално представяне на информацията чрез графики),  pdf-документи, 
препратки (хиперлинкове) и т.н. Всичко това са елементи на текста, които правят че-
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тенето на вестника по-живо. Възприемането на информация се доближава до начини-
те на усвояване на информацията през телевизионния екран. Важно е обаче да се под-
чертае, че се запазва качеството на онлайн вестниците да информират задълбочено и на 
базата на логически и аналитични практики (такава каквато е и при конвенционалните).  

Промяната на езика при преминаването от хартиен носител към онлайн вариант 
е подчинена на принципа за качествена журналистика. Качествената журналистика се 
стреми да информира обществото за важни проблеми и събития, за които хората тряб-
ва да разбират като активни и отговорни граждани в демократична среда. В епохата 
на интернет информацията е не само задоволяване на потребността от знания за об-
кръжаващата ни среда и забавление. Все повече се откроява качеството на информа-
цията стока, бизнес продукт. Бързият достъп до нея е от първостепенно значение за 
успеха в бизнеса и това се отразява и върху езика, който се използва. 

Журналистическият език в интернет е граматически по-свободен и неформален 
[3]. Отбелязва се, че след говоримия и писмения език, навлизането на „дигиталния” 
език е третата нова форма на езика. При изграждането на текстове, предназначени за 
класическия хартиен носител, се спазват изискванията относно  това, че всяко речево 
съобщение, което притежава смислово единство и свързаност на изреченията според 
правилата на езика (лексикални, синтактични, граматични, правописни, пунктуацион-
ни), е текст. Докато при онлайн варианта засилено се наблюдава пренебрегване на те-
зи характеристики. В съвременната онлайн реч скоростно навлизат думи, които пред-
ставляват огрубени или опростени версии на книжовните думи. Чрез ефекта на несъз-
нателно подражание, на масовизацията на неформални стандарти и форми на езиково 
поведение се стига до все по-нарастващото налагане на подобни некнижовни форми. 
Всичко това води до налагането на тези нови езикови форми в своеобразен обществен 
„стандарт”. Промяната на езика се проявява в особено зачестената употреба на прояви 
и особености на разговорния стил при онлайн вариантите. 

Въвеждането на разговорни комуникативни модели в онлайн публичния език е 
жанрово специфична е структуроопределяща характеристика на популярния табло-
иден печат, която се определя и от неговата философия. Създаването на естествен, 
удобен и внушаващ доверие публичен идиом при онлайн медията е сред най-сериоз-
ните задачи. Интензивно и устойчиво върху онлайн страницата се настанява не само и 
не толкова общо употребимата разговорна лексика, колкото периферно-разговорните, 
доскоро табуирани и недопустими в публичната сфера просторечни лексикални плас-
тове. Това са жаргонизми, диалектизми, вулгаризми и някои разговорни неологизми.  
Долавя се образен, преносен, предимно метафоричен характер в употребата на езика 
онлайн. При преминаването от хартиен носител към онлайн вариант езикът се проме-
ня с предпочитания към изрази, с които се скъсява дистанцията и се печелят читател-
ски симпатии за собствената позиция. Това е манипулативна (или когнитивна) цел. 
Усещането за близост и естественост на комуникацията е ключово за постигането на 
тази важна цел. Осигурява читателски уют и доверие. Това се реализира чрез хаотич-
но нахлуване на разговорни елементи в онлайн вариантите. 

Фонетичното писмо изолира и усилва визуалната стойност на думите, но то е 
също толкова несъвършено и бавно. Писмото описва последователно това, което реч-
та съдържа като имплицитно и непосредствено. Без езика, според  френския философ 
Анри Бергсон, човешката интелигентност щеше да остане напълно обвързана с обек-
тите на своето внимание. За човешката интелигентност езикът е това, което е колело-
то за краката и тялото. Той му позволява да отиде от един предмет до друг по-бързо, 
по-лесно и по по-малко ангажиращ начин. Езикът продължава човека и го уголемява, 
но разделя способностите му. Неговото колективно или интуитивно съзнание е отсла-
бено поради технологическото продължение, каквото е речта. 
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В книгата „Творческата еволюция” Бергсон твърди, че дори съзнанието е едно 
продължение на човека, което приглушава прехласването му при сливането с колек-
тивното безсъзнателно. Речта отделя човека от човека и човечеството от космическо-
то безсъзнателно. Езикът винаги е бил смятан като продължение или екстериоризация 
на всички сетива едновременно, като най-богатата от всички форми на изкуството, 
създадени от човека. Онази, която го отличава от животинския свят... 

Основните особености на метафората са набелязани още от Аристотел, а реша-
ването на въпросите, свързани с нея има многовековна история.. В „Метафизика” ІX 
12 δύναμις е „начало на движението или изменението, което е в нещо друго или [е в 
самия предмет] като друго”, и в съответствие с това начало „претърпяващото претър-
пява [πάσχω - б. м.] и ние наричаме предмета „можещ” да претърпи и когато той 
[изобщо] изпитва въздействие, и когато то не е каквото и да е, а е към по-доброто”; от 
друга страна, малко по-долу в текста на Аристотел „възможности се наричат и всички 
онези свойства, благодарение на които [нещата] изобщо не изпитват въздействие към 
по-лошото или пък остават неизменни, или [поне] са трудно податливи”; унищожи-
телно въздействие „не изпитват [...] онези предмети, които мъчно или едвам го допус-
кат поради [присъщата им] възможност, защото [показват, че го] могат и защото се 
намират в определено състояние [4]. Функционирането на δύναμις като „контравъз-
можност” се осмисля като: „една вътрешна съпротива, която предпазва нещото от раз-
витие в нежелана посока, от упадък, от разпадане, и която осигурява неговото движе-
ние към по-добро” [5]. В разбирането на испанския филосиф Ортега-и-Гасет (1883- 
1955) за метафората „чувството” или „формата аз” е дейностно условие за възмож-
ност на метафоричната идентичност, на която се противопоставят един спрямо друг в 
непрозрачността си образите на нещата преди „дереализирането” им в дейностното 
усвояване „като мое реално състояние” (което състояние тук се мисли като непредза-
дадено) от „нещата като действителни образи" [6]. Такъв тип разбиране за метафората 
може да изтегли в посока към прочит на „метафоричното е” като „непосредствено 
съвпадение на „може” и „е”, на dunamis и energeia – това ще рече: едно непредзададе-
но (и непредзадаващо) „актуално можене-действане” [7]. 

Според известния френски социолог Пиер Бурдийо именно възможната съп-
ротива на материята, при  която бихме търсили адекватен „практически усет”  за нов 
захват, изисква на онтологично равнище свобода за „потвърждаване на подобия” в 
описанията, които правим. Така работи метафоричната двусмисленост при произвеж-
дането на нови очевидности. „Всяка метафора пренася отвъд и отваря ново поле, но 
преди това откъсва и споява в себе си елементи от бивши или налични „очевидни” цял-
ости”; метафоризирането „откроява различната природа на включените елементи, без да 
предопределя по необходимост облика на финалната метафора”, като „конкретният краен 
резултат от своя страна ревниво пази следите на всяка полиморфност, очертавайки 
контурите на нова очевидност” [8] на метафората. Явно е, че едно такова едноаспектно 
изследване на метафората е причината за това, че в лингвистиката още не съществува 
разработена теория за метафората, която да отговори на въпроса, как тя се създава” [9]. 

„Метафората е крайно необходим мисловен инструмент, форма на научно ми-
слене” [10]. Като такъв инструмент метафората е пренос на значението на дума (при 
изясняване на дума за ново понятие чрез друга дума, която се употребява във всеки-
дневния език и има сходство по смисъл с новата), при който едното значение не отме-
ня другото. Случаите, в които метафорите вече са се изтъркали до буквални значения, 
Ортега-и-Гасет ограничава като „примери за пренос, без да има метафора”, доколкото 
„една дума получава ново значение, губейки старото” [11]. 

Коментираната и от други изследователи висша степен на абстрактност и ус-
ловност при метафората провокира изследването на проблема за нейната трансформа-
ция в интернет. 
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Метафората е явление, към което е ползотворно да се подхожда интердисцип-
линарно. Този интердисциплинарен подход към метафората е все по-предпочитан от 
съвременните изследователи. Метафората не е изцяло семантично явление, нито изця-
ло лингвистично; също така тя не действа по специален, мистичен начин;  метафората 
не се изолира само в една дума или израз; тя не винаги е нарушаване на селекционни-
те ограничения и граматическите правила и пр. Лингвисти и философи, занимаващи 
се с метафората, са единодушни по отношение на това, че тя не е буквална употреба 
на езика, като под употреба на езика имат предвид функционирането на езика в даден 
контекст, а така също и интенцията на говорещия, която според някои автори  е зало-
жена в основата на прагматиката. Все повече се налага обобщеното схващане, че ме-
тафорите са резултат от метафоричния характер на мисленето. В езика метафорите са 
възможни само защото ги има в понятийното съзнание на човека. Авторовите метафо-
ри са синоним на понятийната метафора, на която в езиковата ситуация съответстват 
буквални и метафорични изрази. От тези изрази се съди за метафоричния характер на 
човешкия понятиен апарат. Продуцентите на съобщения използват понятийната пси-
хологическа система или прототип, от който се ръководи реципиентът при интерпре-
тацията на дадена информация. Може да се обобщи, че в областта на лингвистиката, 
психологията и философията метафората може да се разглежда като универсално, 
ефектно и ефективно, средство за общуване. Желано и търсено от медиите с цел при-
вличане и задържане вниманието на аудиторията. 

Влиянието на медиите върху обществото и съзнанието  се анализира чрез осъз-
наването на един феномен. Знанието не е единствено въпрос на съдържание. Самият 
тип знание  и средствата за комуникацията му са неразделни от него. В „Галактиката 
на Гутенберг” Маклуън развива своята авангардна тема за медиите като продължение 
на сетивата и за това, че технологиите, които използваме всеки ден, след време проме-
нят начина на функциониране на мозъка и оттам на сетивата ни, на начина ни на въз-
приемане на света. И, за разлика от доминиращата представа, той смята, че медиите 
не са нито „презрени обекти, за които не си струва да се пише”, нито инструменти на 
системата, нито средства за разпространение на дехуманизираща индустриална култу-
ра. Те са преди всичко нашите „протези”, които ни свързват със света. А механизира-
нето на интелектуалната продукция много повече, отколкото индустриалната револю-
ция, е довело до съвременното масово производство на „стандартни човешки съ-
щества в заводите на обществото”. 

„Медиаморфоза” обозначава такава трансформация на медиите, която протича 
под въздействието на сложни взаимодействия между осъзнати потребности, конку-
рентен и политически натиск и социални и технологични нововъведения. Роджър 
Фидлър въвежда понятието медиаморфоза през 1990 година. „me-di-a-mor-fo-sis – 
Трансформация на средствата за комуникация, обикновено протичаща под въздейст-
вието на сложни взаимодействия между осъзнати нужди, конкурентен и политически 
натиск и социални и технологически въведения“ [12]. 

Все по-остра става социалната и културна потребност у хората да обменят сво-
бодно информация, идеи и възгледи; да не бъдат само обекти за информиране (и ма-
нипулиране!), но те самите да се изявяват като субекти за предаване на информация, 
за разпространяване на новини, за изразяване на мнения и схващания. Плюс това съ-
ществува недоверие към медиите – и по-специално към информационните им емисии. 
Това е причина  Роджър Фидлър да стигне до констатацията: „Скритото недоверие 
към основните новинарски медии и другите традиционни източници на информация 
изглежда е един от главните фактори за растящата популярност на интернет и другите 
потребителски онлайн мрежи” [13]. 

Доставянето на онлайн медийното съдържание до виртуалния човек  е съобра-
зено с неговите желания. Начините са чрез „издърпване”, когато медията предлага 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 349

множество хипервръзки към архивните си източници и чрез „избутване”,  когато се 
изпращат индивидуални материали, след предварително съгласуване с потребителя. 
Съществува и хибриден вариант – юзърът създава собствен сайт, който е захранван с 
предпочитани от него теми. (Подобни са вижданията на Никълъс  Нигропонте  за „ди-
гиталния вестник”) [14]. 

Действително основно значение за разрастването на виртуалното  пространство 
имат действията и възгледите на виртуалния човек. Въпреки водещата роля на иконо-
мическите интереси, интернет е преди всичко  културен феномен, свързан както с ха-
рактера на информацията, която се разменя между потребителите, така и с качеството 
на комуникацията, с визуалния интерфейс, използван за тази размяна, с познаването 
на определени поведенчески и социални образци. Големият въпрос, който мрежата 
поставя, е доколко тази култура е собствено виртуална и доколко повтаря вече позна-
ти представи от физическото пространство. Наистина в интернет присъстват много 
културни практики и модели, които търпят своето развитие доста преди появата на 
киберсредата. Същевременно виртуалното пространство създава категорично свои 
културни примери, които са уникални за неговото съществуване и резултат от усилия-
та на всеки виртуален човек. 

Феноменалността на интернет се състои в това, че тази информационна среда 
предполага позиция на потребителите като активни, търсещи и създаващи субекти, 
които в стремежа си за съмишленичество и/ или конкуренция изграждат своите персо-
нални и групови представи за виртуален културен и социален обмен, за формиране на 
потребителско общество от действени и независими личности. Така виртуалното 
пространство съществува като общоприета и прагматична територия, в която сътруд-
ничеството, зачитането на личния интерес и социалните норми хуманизират и разши-
ряват реалните параметри на мрежата. 
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БЛОГЪРИ И ЖУРНАЛИСТИ ИЛИ БЛОГЪР ЖУРНАЛИСТИ 

 

Тереза Восканян 
Бургаски свободен университет 

 
 
Произходът на блоговете варира още от дните на личните дневници, хроники и 

други писмени форми на лични разсъждения. Днес, блог се счита за една уеб страни-
ца, която служи като публично достъпен личен дневник на физическо лице или ком-
пания. Обикновено блоговете са написани в хронологичен ред и показват в обратен 
хронологичен ред за читателя. Онлайн медии, като например дискусионни форуми и 
имейл списъци също се считат за предшественици на блоговете. 

 
Какво е Блог? 
Блогът (съкратено от английското weblog) е вид уебсайт, където се пише, както 

в дневник, а новите попълнения са в обратен хронологичен ред. Блоговете често пред-
лагат коментари или новини за определена тема като храна, политика, култура, еколо-
гия, социални проблеми, икономика, градска и суб-култура или местни новини; други 
служат като лични дневници.  

Думата „blog“ произлиза от английските думи „web“ (мрежа, интернет) и „log“ 
(дневник – в смисъл на формален запис на случващи се събития, например корабен 
дневник). Терминът „weblog” е създадена от Йорн Баргер, а по-късно кратката й фор-
ма е наложена от Петър Мелхолз, който като шега разделя думата на две „we blog” 
(ние блогваме). В английския език думата blog се използва и като глагол, когато се 
прави ново попълнение. В български също се появи глагол на основата на думата блог – 
блогвам.  

Има няколко типа блогове, които са разделени главно според основната тема, 
дискутирана в тях: 

Личните дневници са най-често срещаните и имат свойствата на обикновените 
дневници — попълващият ги описва събития от деня, мисли и вълнения. Публикуват 
се лични снимки. Нерядко са добавени и връзки с други сайтове, на които е попаднал 
собственикът на блога. 

Тематичните дневници играят роля на „любителски вестници“. Авторът им 
споделя мнение във връзка със събития, които са свързани с основната тема на блога 
(като НЛО или войната в Ирак). Публикува се информация от други сайтове, като се 
посочва откъде идва тя (най-вече чрез връзки). 

Коментарният блог е блог, който предимно анализира и коментира актуални, 
най-често политически, събития. На основата на коментарните блогове няколко ин-
тернет издания формират свои отделни страници. 

Микроблогингът предлага преносим режим на комуникация , която се приема 
като спонтанна за мнозина и завладява общественото въображение . Приятели го из-
ползват, за да поддържат връзка помежду си, бизнес партньори го използват за коор-
диниране на срещи или да споделят полезни ресурси, използват го и известни лич-
ности и политици (или техните публицисти) – споделят концертни дати, лекции, 
книги за пресата, и тн. Примери за микроблог са Twitter, Facebook, Tumblr, и Weibo.   

Модерният блог еволюира от онлайн дневник, където хората водят текущи за-
писки на личния им живот.  

Джъстин Хол, който води единадесет години личен блог, започва през 1994 г., 
докато е студент в Swarthmore College и е общопризнат като един от най-ранните 
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блогъри, както е и Джери Пурнел. Друг ранен блог е Wearable Wireless Webcam – 
онлайн дневник на личния живот на лицето, съчетаван с текст, видео и снимки, преда-
вани на живо от компютъра и EyeTap устройството към уеб сайта през 1994 година.  

Друг пример за ранно онлайн влизане в еволюцията на блоговете е създаден от 
Дейв Уинър. Той се счита за пионер на уеб синдикационните техники и е смятан за 
един от „бащите” на блоговете. Като редактор на Scripting News той твърди, че него-
вият сайт „тласка блоговете към революция“ и че е „най-дълго работещият WebLog в 
интернет”.  

 
Блогърът-журналист 
Блоговете са по-лични от традиционната журналистика и същевременно са по-

публични от обикновените дневници. Има и такива, в които авторите събират инфор-
мация от източници и нерядко попадат на истински новини. 

До 2001 г., блоговете са достатъчно голям феномен, които започват да се поя-
вявяват с теми като „как да си направиш сам“, фокусират се главно върху техниката и 
се създават, така наречените, блог-общества. Установени училища по журналистика 
започват проучване за блоговете и отбелязват разликите между журналистиката и 
блоговете. Много блогъри, особено тези, ангажирани в областта на журналистиката, 
се отличават от традиционните медии. Някои институции виждат блоговете като 
средство за „опознаване на филтъра” и пробутване на съобщения директно на общест-
вото. Част от критиците се опасява, че блогърите не зачитат нито авторско право, 
нито ролята на средствата за масовата информация в представянето на обществото с 
достоверни новини. Много мейнстрийм журналисти, междувременно, пишат своите 
собствени блогове (над 300, според списък на CyberJournalist.net). Първият известен 
блог за новинарски сайт е създаден през август 1998 г., когато Джонатан Дубе от The 
Charlotte Observer публикува една хроника за урагана Бони. 

Както много журналисти използват блогосферата, за да споделят личните си 
виждания по дадени теми, така и много блогъри навлизат в медиите с техните статии 
в личните си блогове. За да разберем напълно идеята за блог-журналистиката, трябва 
да се замислим първо над думата „новина“.  

Каква е разликата между 20 и 21 век? Промяната на информационния поток! 
 Със сигурност на първо място голям виновник е популяризирането на надстол-

ния компютър, в последствие лаптопът и сега масовото използване на смартфони и 
таблети. Интернетът е отворен за споделяне и четене, тя е разпространител на инфор-
мацията и новини.  

През 20ти век новините са споделяни професионално, т.е. репортерите пишат 
историите, а малка група от редактори решават дали този текст ще се появи из медии-
те. Професионалните новини са били мейнстрийм и тясно категоризирани и генерали-
зирани (свят, полтика и спорт).  

През 21ви век освен професионално се появява и друг тип споделяне на инфор-
мация – лично. Блоговете дават свободата на всеки, който поиска да бъде репортер 
или издател. Ставайки толкова популярни, блоговете покрай себе си създават нови ка-
тегории за новини, като дават по-голям избор на читателите си, а самите блогъри имат 
възможността да решат каква да бъде тяхната новина – бизнесменът споделя новини 
за неговата компания, майката споделя новини за семейството си, спортистът споделя 
новини за екипа си – те всички се наричат блогъри, а не журналисти.   

Как се случи това?  
Блогването подпомага на споделянето на новини. Всеки, който има нова идея 

може само с един клик на мишката да създаде блог и няколко минути по-късно да 
публикува новини. Реално блоговете са съвкупност от хронологично подредени инди-
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видуални новини. Също така под всеки блог пост има място и за коментари от читате-
лите, така могат да се дискутират теми и правят блога диалогичен.  

От 2003-та насам има милиони блогове създадени, всяка една от тях със своята 
версия за новини. Блоговете дават на обикновените хора властта на медиите и създа-
ването на новини, които са интересни на голям брой от малки аудитории.  

През 2004 г., ролята на блоговете става обичайно явление. Политически кон-
султанти и новинарски услуги започват да ги използват като инструменти за аутрич и 
формиране на мнение. Дори политиците, които не агитират активно като лидера на 
Великобританската лейбъристка партия Том Уотсън, започна блог, за да се свърже с 
избирателите си. 

Друг пример е Minnesota Public Radio, което излъчва програма от Кристофър 
Лайдън и Мат Столър, наречена „Блогирането на президента”, която попада в обхвата 
на трансформация в политиката, която блоговете, изглежда, предвестяват. Колумбий-
ският журналистически преглед започва с редовното отразяване на блоговете и блоги-
рането. Антологии на блог парчета достигат печат, и блоговите личности започват да 
се излъчват по радиото и телевизията. През лятото на 2004 г. Конвекциите, както на 
Демократическата партия така и на Републиканската партия, акредитират блогърите и 
така блоговете стават стандартна част от арсенала на публичността. Телевизионни 
програми, като на Крис Матюс „Hardball”, формират свои собствени блогове. Речни-
кът Merriam -Webster обявява „блог” за дума на годината през 2004 г. 

Масмедиите също така работят заедно със съществуващите блогове и блогъри, 
а не просто създават свои. Като например, CNN.com редовно използва различни ре-
дактори и писатели.  

През това време, броят на блоговете нараства с повече от 152 милиона активни 
блогове до края на 2010 година. Почти всеки мейнстрийм източник новини сега има 
най-малко един блог, като много компании и частни лица.  

По-задълбочените в конкретната тематика блогове стават все по-популярни 
през това време. Те често се ровят много по-навътре в текущите новини и поп култу-
ра, отколкото мейнстрийм медийните източници, в допълнение на това има и директ-
ни коментари върху темите, които традиционната журналистика излъчва. 

Редица популярни блогове стартират още в началото на 2000 г., включително и 
Boing Boing, Dooce, Gizmodo, Gawker (първият голям блог за клюки), Wonkette и 
Huffington Post. Weblogs, Inc. е създаден от Джейсън Калаканис през 2003 г., а след 
това е бил продаден на AOL (популярен доставчик на Интернет услуги създаден в на-
чалото на 1990) за 25 милиона долара. Това е тази продажба, която помага да се ци-
ментират блоговете като сила и доказва, че те не са просто временна прищявка. 

 

Общността 
Блогосферата е съставена от всички блогове и техните взаимовръзки. Терминът 

предполага, че блоговете съществуват заедно като свързаното общност (или като съв-
купност от свързани общности) или като социална мрежа, в която ежедневните автори 
да публикуват своите становища.  

Покрай блогосферата се развиват няколко под общности. Те са до голяма сте-
пен разделени по жанрове. Блоговете често се идентифицират с определен жанр или 
тема, като пътуване или политиката. 

Новинарските блогове са станали толкова популярни, че са стръмна конкурен-
ция за традиционните печатни вестници и новинарски списания. The Huffington Post е 
класиран, като най-мощният блог в света от The Observer през 2008 г. Toй се превърна 
в главния източник за извънредни новини за хората по цял свят. Това е само един от 
многото новинарски блогове (често свързани и печатни издания), които са дошли да 
доминират текущите събития. 
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Политическите блогове често са обвързани с големите медии или корпорации 
за новини , като например „The Caucus” (свързано с The New York Times), „CNN 
Political Ticker”, и на National Review „The Corner”. 

Клюкарските блогове също са специална ниша, която е нараснала широко с 
развитието на блогосферата. Това движение може значително да се дължи на попу-
лярността на Perez Hilton, знаменитост и клюкарски блогър. Неговите публикации в 
блога са таблоидни фотографии на известни личности, придружени от надписи и ко-
ментари. Web трафикът към често противоречивият и похотлив сайт на Perez Hilton 
скача до небето през 2005 г, с което предизвика подобни клюкарски блогове, като 
TMZ.com, Jezebel и Superficial да спечелят популярност.  

Хранителните блогове съблазняват и амбицират добрите готвачи да споделят 
рецепти, техники за готвене. 101 Cookbooks, Smitten Kitchen и Simply Recipes служат 
като един вид онлайн готварска книга за последователи, които често съдържат ресто-
рантьорски критики, отзиви за продукта, и стъпка по стъпка фотография за рецепти. 

Модните блогове са драстично нараснали създавайки свои субобщности взри-
вявайки блогосферата. Модните привърженици имат inside-view в модната индустрия 
благодарение на блогове като Racked, The Cut и Fashionista. Освен блоговете за модни 
новини, блоговете за уличен стил също са станали изключително популярни. Автори 
на блогове като Scott Schuman (The Sartorialist), Tommy Ton (Jak and Jil), Джейн 
Олдридж (Seaofshoes), Брайън Грей – Йамбао (Bryanboy), и Тави Гевинсън (Style 
Rookie) са сред избрана група на модните блогъри, които са превърнали блоговете си 
в реална работа. Тези стилови икони са в състояние да печелят значителна част от 
прехраната си чрез реклама, продажба на своите снимки и дори предоставяне на свои-
те услуги като фотографи, стилисти и гост дизайнери.  

 
Блогове и блогинг терминология  
Подобно на повечето нови технологии, блогосферата е пълна с нови думи, тер-

мини и жаргон използвани за описване на блогове и актът на блоговете. За да получи-
те представа за да знаят чужд език, тук са някои от многото блогове, свързани с усло-
вията, които ще намерите писмени онлайн днес.  

блог: Кратко за уеб лог, блогът е уеб страница, която служи като публично 
достъпен личен дневник за един индивид. Обикновено актуализира ежедневно, блого-
ве често отразяват личността на автора. 

блогър: Лице, което блогова.  
блоговане: Актът на писане или актуализиране на вашия блог.  
блогосфера: Всички блогове, това е израз, използван за описване на „света на 

блоговете”.  
блогрол: Списък с линкове към други блогове и уеб сайтове, които, често, ав-

тора на блога прави препратки или е свързан с тях.  
блогсноб:  
(1) жаргонен термин, използван за описване на блогър, който не отговаря на 

блог коментари, оставени от хора извън собствения си кръг от приятели блогъри.  
(2) Писмено като BlogSnob, обмяна на безплатна реклама за блогове и лични 

сайтове.  
б-блог: Кратко за бизнес блог, блог използван за насърчаването на бизнеса 
клог: Кратко за научен блог. Терминът клог, също така, се използва, за да опи-

ше един блог, който е техническо съдържание ориентиран. 
моблог: Съкращение използвано за комбиниране на понятията „мобилен” и 

„Уеб дневник”. Когато уеб дневникът (наричан още един блог) е уеб страница, която 
служи като публично достъпен личен дневник за физическо лице, moblog е блог, 
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който е публикуван в интернет от мобилни устройства, като например мобилен теле-
фон или PDA. 

тагинг: Често използванo в блоговете, авторите придават описания на ключо-
вите думи (наречени тагове), за да се идентифицират изображения или текстове в рам-
ките на сайта им като категории или тема. Web страници и блогове с идентични таго-
ве могат след това да бъдат свързани заедно, позволяващо на потребителите да търсят 
подобни или свързани съдържания. Ако таговете са направени публични, онлайн 
страници, които действат като уеб -базирана услуга са в състояние да ги индексират. 
Таговете могат да бъдат създадени с помощта на думи, акроними или числа.  

 
Журналист ли е блогърът? Съществува ли наистина блогинг-журналистика? 
 

Това са въпроси, които тревожат  представителите на медиите от известно вре-
ме насам. Истината за въпроса се крие само зад една единствена дума, която прави 
всъщност блогърът журналист, а думата е „етика“.   

Ако блогърът следва всички журналистически стандарти и етични принципи то 
какво значение има дали той пише от собствено име в личен блог или стои зад името 
на дадена медия? 

Щом успява безпристрастно да опише събитията и обективно да анализира 
доставената информация то бихме могли да кажем, че – да, блогър-журналист може 
да има. 

Самото блогване не е журналистика, ако не спазва етичните канони и няма аку-
ратността на предаване на новините както и стандартните качества на стила на съдър-
жанието. 

Но да не забравяме, че е имало случаи, когато самите журналисти също споде-
лят собствените си виждания в ефир – само трябва да упоменят преди това, че е „лич-
но мнение“, а не становище на медията. Това е едно от неписаните правила.  

Щом лекарят извън болницата продължава да бъде лекар и може да има частна 
клиника, и щом те не се считат за непрофесионалисти и нелекари, тогава журналистът 
също няма да бъде нежурналист, ако води личен блог. Да си журналист е призвание 
равносилна на тази на полицая, който извън районното управление, не забравя за 
дълга си към обществото, както и един журналист извън медията няма да забрави за 
социалната отговорност, която носи. 

В края на краищата, има малко, което отличава един добър блогър и добър 
журналист, и линията между двете е неясна в най-добрия смисъл. Това, което е в 
плюс за блогъра е, че той може да инжектира малко повече анализ в един пост, откол-
кото един журналист, който прави новинарска статия. Но когато един блогър просле-
дява източници, прави разследващи репортажи, и представя ясно и честно фактите, 
това вече е журналистика, в най-ясния и вид.   

 

Научен ръководител: 
проф. дфн. Калина Лукова 
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FOURTH ESTATE ON EXAM 

Survey of the audience of a television series „The Fourth Estate” 
 

Elena Boykova Donkova 
Lidia Krasimirova Bogdanova 

University of the national and world economy (UNWE) 
 

Abstract: „Fourth Estate on exam” presents the results of an empirical sociological survey 
(ESS), made by a group of students of specialty „Media and Journalism” at the University 
of National and World Economy. The aim of the survey is to examine the audience of the 
television series „The Fourth Estate”, a production of the Bulgarian National Television. 
The method chosen for the study is standard interview. 80 people were interviewed, divided 
into six age groups. The analysis of data provides information for both the people watching 
the show and those who do not follow it. Besides the quantitative data, pilot ESI of  the 
students present more general information about the preferences, attitudes and expectations 
of the audience. 
 
Key words: empirical sociological survey, standard interview, audience, television series 
„The Fourth Estate“ 
 
 

„Властта е ДНК-то на обществото” (Power is the DNA of the society) казва 
социологът Мануел Кастелс. Ние го перифразираме: „Аудиторията е ДНК-то на теле-
визионния продукт”. Защото продуктите, които създава телевизията, са предназначе-
ни за аудиторията, т.е. тя определя потреблението. И след реализирането им аудито-
рията решава дали дадена телевизионна продукция е успешна или не. По този начин 
зрителите са тези, които изпитват медиите. Затова казваме, че властта е в ръцете на 
аудиторията. Не трябва да се подценява ролята й в аудио-визуалната комуникация.  

 
Аудиторията – какво представлява 

 

Важно е да отбележим, че „Четвъртата власт на изпит“ е първото непрофесио-
нално емпирично социологическо изследване, което изготвяме. Поради тази причина 
беше необходимо да тръгнем от самото начало, а именно от изготвянето на теорети-
чен модел. За целта първо трябва да поясним понятието „аудитория“ – това са всички 
читатели, слушатели и зрители, участващи в комуникационния процес. Когато е въве-
дено това понятие, те са разглеждани като „пасивни обекти“, на които да се влияе.  

 
По-новото разбиране за аудиторията обаче я разглежда като система, която 

притежава своя собствена динамика. [1] Това означава, че входният материал от кому-
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никацията поражда верига от събития в дадената система. Тоест аудиторията реагира. 
Тази реакция се обуславя от симпатиите и антипатиите на аудиторията, които фор-
мират нейните нагласи, предпочитания и очаквания.  

 
Теоретичен модел на аудиторията и нейните спецификации 

 

В изготвената теоретична схема се посочват факторите, които влияят върху 
формирането на аудиторните предпочитания. 
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Първоначално трябва да „щриховаме“ психологическия портрет на личността. 
За целта определяме неговата реактивност или в каква степен индивидът реагира на 
външните или вътрешните въздействия с една и съща сила. 

Етнокултурните особености също са важен фактор при формирането на потреб-
ностите. Тъй като всяка общност се различава от останалите. Тези различия произти-
чат както от традициите и религията, така дори и от населеното място. 

Образованието е още един градивен елемент на предпочитанията. Вкусовете на 
аудиторията се формират именно от степента на нейната грамотност, тъй като липсата 
на познания поражда т.нар. „шум в комуникацията“1. [2] При наличие на шум ауди-
торията не може правилно да декодира съобщението на комуникатора. Това на свой 
ред може да доведе до загуба на интерес и аудиторията да спре да консумира (в слу-
чая) телевизионния продукт.  

При изследване на аудитория не бива да се пропуска анализът на потребности-
те й. Доколко аудиторията получава това, от което има нужда? Отговорът на този въп-
рос се изразява в наличието на три възможни състояния: на равновесие; на конфликт, 
породен от пресищане; и състояние, при което има конфликт, породен от недостиг. 
Последните две състояния показват дисбаланс при предлагането на медийни продук-
ти. В единия случай на аудиторията се предлага повече, отколкото потребява, а в дру-
гия – предлаганите продукти не задоволяват нейните потребности.  

Потребностите, нагласите и очакванията на аудиторията формират нейното по-
ведение. То е следствие от: предпочитанията, потреблението, критериите за избор, на-
чините на възприятие и реакциите на аудиторията. 

Медийните предпочитания разкриват какви медии потребява аудиторията. 
Влияе ли се тя от категориите „обективност” и „субективност” на медията? Какви ме-
дийни продукти предпочита да потребява – сериали, документални филми, развлека-
телни или публицистични предавания и т.н. Посредством анализ на данните от „Чет-
въртата власт на изпит“ се установява оказват ли влияние „лицата“ на медията при 
избора на определен продукт. Каква роля играе актьорският състав при този избор? 
Доколко важни са сюжетът и сценарият?  

Чрез анализ на медийното потребление разбираме какво, кога, къде, с кого 
потребява аудиторията. Тази информация е от първостепенно значение за всеки про-
изводител на медийни продукти, тъй като чрез нея той може правилно да пози-
ционира продукта във времето, за да достигне до възможно най-широка аудитория. 

Критериите за избор на определен продукт или медия са разнородни и дина-
мични. Влияят се както от етнокултурните особености, така и от образованието,  ре-
ферентната група на индивидуалния потребител, цената за потребление и т.н. Един от 
най-важните критерии при избор на продукти от типа на обекта на нашето емпирично 
социологическо изследване (сериала „Четвърта власт“) е критерият „идентификация“. 
Още през 1965г. изследователите Йохан Галтунг и Мари Руге определят 12 фактора, 
които превръщат едно събитие в новина. Сред посочените е и факторът „близост“ или 
„значимост“ – колкото по-близка е до реципиентите новината, толкова по-значима е 
за тях и може да окаже пряко влияние върху личния им живот. [3] 

Чрез него се определя дали потребителят се идентифицира с герой или ситуа-
ция от сериала. Наличието на „близост“ стимулира потреблението.  

 

                                                            

1 Това  понятие е въведено от американските учени Шенън и Уивър. С него се обозначават 
всички бариери в комуникационния процес. 
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След като потребява, аудиторията реагира. Тя може да реагира емоционално, 
рационално или действено. При емоционалната реакция реципиентът изпитва една от 
5-те основни емоции: радост, тъга, гняв, страх, безразличие. Действената реакция по-
ражда действие – коментар, препоръка и т.н. 

 
Защо сериала „Четвърта власт” 

 

Преди да пристъпим към методическия етап на нашето емпирично социологи-
ческо изследване нека поясним защо избрахме сериала „Четвърта власт“.  На първо 
място отново заради близостта между проблематиката, засегната в сериала, и спе-
циалността, която сме избрали. В продукта на БНТ, определен в жанра политически 
трилър, централно място заема медия – вестникът „Четвърта власт“. Сюжетът е струк-
туриран около журналистическо разследване, в хода на което се разкриват корупци-
онни схеми, политически машинации и безскрупулни борби за власт. Това са все 
социални проблеми от близката ни действителност.  

Втората причина да се спрем на сериала бяха диаметрално различните комен-
тари след излъчването на първия му епизод. Под прицела на критиката застанаха сце-
нарият и продуктовото позициониране, затова ние се запитахме „Кое дразни толкова 
аудиторията?“. Решихме, че можем да получим отговора, като я изследваме. 

 
Стандартизираното интервю като метод за изследване на аудиторията 

 

Методите за изследване на аудиторията са различни – анкета, фокус група, 
стандартизирано или дълбочинно интервю. За да разберем каква е аудитория на се-
риала „Четвърта власт”, сме използвали метода стандартизирано интервю. Чрез ин-
тервюто се събира информация на базата на вербалната комуникация. При него се 
осъществява непосредствен контакт между респондент, интервюиращ, въпросник и 
ситуация. Освен информацията, която интервюиращият получава чрез отговорите на 
своя събеседник, той следи и сигналите, които му се предават чрез невербалната 
комуникация помежду им (мимики, жестове, интонация и пр.). [4] При стандартизира-
ното интервю интервюиращият задава въпрос след въпрос на интервюирания, без да 
му посочва възможни конкретни отговори. Интервюираният от своя страна отговаря 
директно с първия отговор, който му идва на ума. Интервюиращият е подготвил раз-
лични отговори към всеки въпрос и отбелязва съвпаденията или допълва, ако има раз-
минавания. 

 
Резултатите от изследването 

 

Самото аудиторно изследване на сериала „Четвърта власт” е направено в края 
на месец декември 2013г., а подготовката за него е около три месеца в академична 
среда. Интервюирани са 80 човека – 41 мъже и 39 жени, български граждани. 
Възрастта на запитаните варира в шест групи – между 14 и 18 години, между 19 и 25, 
между 26 и 35, между 36 и 45, между 46 и 55 и хора над 56 години. 

Резултатите от изследването са обработвани ръчно, затова не може да се гаран-
тира тяхната точност.  

Само 2% от интервюираните не гледат телевизия, останалите 98% (или 78 чове-
ка) са активни консуматори на телевизионни продукти. Между 2 и 4 часа на ден за 
телевизия отделят 72% от гледащите, а 14% са пред телевизионните екрани съответно 
по 2 часа и от 4 до 6 часа. 

Сериалът „Четвърта власт” се гледа от 28% от запитаните, като повечето гледа-
щи го са жени – 59%. Активната аудитория е 26-45-годишна. Рекламата на сериала е 
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накарала 86% да забележат този телевизионен продукт, а 14% от аудиторията е раз-
брала за него от свои близки и колеги. Извън ефирно време сериалът се следи от 4-ма, 
които го гледат, а за 82% предпочитанията са за времето на излъчване – всяка неделя 
от 20:45 часа по Българската национална телевизия /БНТ/. 58% от отговорилите, че 
следят „Четвърта власт”, са с висше образование, а 64% от 22-мата, които го гледат, 
са работещи. 

Най-честата причина, защо хората гледат аудио-визуалния продукт, е посла-
нието/ общата идея. Това споделят 71% от интервюираните. След това се нареждат 
сюжетът – 29%, времето на излъчване – 14% и актьорският състав – също с 14%. Само 
трима зрители се идентифицират с герой от сериала. Изпитваните емоции по време на 
излъчването на сериала са разнообразни за всеки зрител – има гняв, безразличие, ра-
дост, тъга. 

Това, което не се харесва в сериала, е диалогът, дават своя отговор 56%. Време-
то на излъчване по телевизията не се нрави на 14% от зрителите, актьорския състав на 
43%, липсата на асоциация с някого от героите – 14%, продуктовото позициониране – 
14%, като се има предвид, че някои от интервюираните посочват повече от една при-
чини. 

Биха препоръчали сериала на някого 64% от гледащите или това са 14 човека. 
55% от зрителите му искат да има втори сезон на „Четвърта власт”.  

72% от интервюираните не гледат сериала „Четвърта власт”. Основните причи-
ни, които изтъкват, са, че не им е харесала рекламата, продуктовото позициониране е 
определено като дразнещо, не им допадат актьорският състав или героите, времето на 
излъчване е неудобно. Други причини, които посочват не гледащите, са идеята/ посла-
нието на телевизионния продукт, сценарият, диалогът между героите. Някои отгова-
рят, че не гледат БНТ и затова не следят сериала. 

В социологическото проучване има зададен въпрос кои други български се-
риали гледат зрителите. Най-посочван отговор е „Под прикритие”, продукция също на 
БНТ – 86% са го гледали. След него се нареждат „Столичани в повече” по БТВ с 71%, 
„Седем часа разлика” по БТВ с 57%, „Фамилията” по БТВ с 57%, „Етажна собстве-
ност” по Нова ТВ с 43%, „Домашен арест” по БТВ с 29%. Сериалите „Секс, лъжи и 
телевизия” и „Дървото на живота”, излъчвани по ТВ7, не попадат сред отговорите на 
интервюираните.  

Проучването за аудиторията на сериала „Четвърта власт” дава и други отгово-
ри, които не са свързани пряко с телевизионния продукт. Става ясно, че хората из-
ползват освен телевизията за информиране и медии като вестници, списания, радио и 
интернет медии. Най-предпочитаните медийни продукти са: новини, сериали, развле-
кателни предавания, реалити предавания, политически предавания, музикални канали 
и игрални филми. Има интерес и към публицистични предавания и документални 
филми. Анализът на данните посочва, че аудиторията се намира в състояние на равно-
весие, тоест предлаганите медийни продукти се припокриват с аудиторните предпо-
читания. По-възрастните гледат телевизия сутрин преди работа и вечер след работа, а 
тези под 30-годишна възраст – само вечерно време.  

Основното техническо устройство остава телевизорът, а компютърът е предпо-
читан за гледане на онлайн телевизия от младежите до 29 години. Голяма част от 
запитаните имат положително очакване при появата на нов български телевизионен 
продукт. 

Освен да маркираме отговорите на интервюираните, ние наблюдавахме и тях-
ното невербално поведение. По-голямата част от участниците в изследването бяха 
спокойни и изразиха готовност за съдействие. Положението на ръцете спрямо тялото, 
стойката, както и очите подсказваха искреност при даване на отговори.  



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 360

„Четвъртата власт на изпит“ не е професионално емпирично социологическо 
изследване, но въпреки това резултатите от анализа на данните биха събудили ин-
тереса на продуцентите на сериала. Оказва се, че консуматорите на „Четвърта власт“ 
са най-привлекателната част от потенциалната аудитория. Това са хора в активна тру-
дова възраст, имат висше образование и изразена гражданска позиция по социални 
проблеми, застъпени и в самия сериал. 
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STUDENT PROTESTS AS PART OF THE INFORMATIONAL 
“TSUNAMI” IN THE MEDIA 
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Abstract: This paper seeks to present the student protests as part of the informational 
“tsunami” in the media. The research is based on closely analyzed publications taken from 
the social as well as from the traditional mass media over the period 17.10.2013 - 
20.02.2014. 
Key words: Students protestation, information, media, reflection 
 

 
2013 година се очерта като една от благоприятните години за българските ме-

дии. Причина за това са множеството събития, които пренаситиха медийното прост-
ранство. Започвайки от февруарските протести и свалянето на кабинета Борисов, пре-
минавайки през избирането на правителството на Пламен Орешарски, назначаването 
на Делян Пеевски за председател на ДАНС, новата протестна вълна и завършвайки с 
окупацията на Ранобудните студенти.  

В началото на месец ноември 2013 г., започнаха активните студентски протести 
срещу правителството на Орешарски. Началото е поставено с окупирането на една от 
най-големите аудитории в Софийския университет. Така студентите показаха, че са 
съпричастни към ситуацията в страната и имат свое собствено мнение. По-лошото, 
беше, че се постигна голяма спекулация около въпросните протести: целите на сту-
дентските действия са преиначени и непрекъснато се правеха опити за неправилно 
влияние върху общественото мнение. По-голямата част от обществото, започна да 
гледа на протестите като на подкупени действия и нежелание за обучение, а не като 
действия целящи някакъв конкретен резултат. 

 
Организация на изследването 
Настоящата разработка цели да покаже студентските протести като част от 

информационното „цунами“, базирано на наблюдение както на новите, така и на тра-
диционните медии.  

 
Конкретните задачи, които изследването трябва да реши са: 
1. Изследване на причините за студентските протести; 
2. Проследяване на хронологията на протестите и установяване на най-важни-

те ключови моменти; 
3. Извлечените поуки от протестите: за студентите и за медиите. 
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Обект на изследване са:  
 Facebook страница на Ранобудните студенти за периода 17.10.2013 г. –  

20.02.2014 г. като общия брой на информационните единици е 221.  
 Първа публикация: „Акция в студентски град – „ОСТАВКА“ – 17.10.2013. 

Последна публикация: In solidarity with the people of Ukraine: - 20.02.2013; 
bTVnews.bg за периода 23.10. 2013 – 26.01.2014 г .  

 Общият  брой на информационните единици е 466.  
 Декларация на Ранобудните студенти. 

 
Предмет на изследване:  
Студентските протести като част от информационното съдържание в медиите – 

bTVnews.bg и Facebook страницата на ранобудните студенти. 
 
Изследователски методи: 
Медия мониторинг;  
Анализ на публикации; 
Разговори със студенти. 
 
Изследване на причините за студентските протести 
Причините за студентските протести са изведени въз основа на проведени раз-

говори с други студенти и мои приятели, а също и на база направените наблюдения и 
анализи на публикации.  

Студентите се бунтуват срещу статуквото в обществото. Те искат оставка на 
правителството, промяна в системата, нови политически лица. По-конкретно като 
първа причина може да бъде посочена радикалната промяна в начина на управление 
на страната, защото с корупция, подкупи и „подмазване” до никъде не се стига. Сраст-
ването на властта с мафията е толкова силно, че е нормално да се раждат понятия като 
„корупция във високите етажи на властта”.  

Втората причина е свързана с желанието за изграждането на ясна визия за раз-
витието на страната и възможностите за нейното постигане. По-доброто бъдеще на 
България, трябва да се превърне в приоритет за всеки един от гражданите на страната. 
След това, много важно е да има добри условия за професионално развитие на пазара 
на труда и да се наемат хора заради техните качества, а не заради техните „връзки” 
(непреодолимата шуробаджанащина). Нещо повече, за да има равен старт за всеки, 
университетите трябва да осигурят необходимата подготовка и да има еднаква база за 
подбор на компетентни кадри. Различните стажове в определени институции и фир-
ми, биха дали много по-добра подготовка на студентите, за бъдещият им професиона-
лен път.  

Друга причина за протестите е желанието на студентите да покажат на страната 
и обществеността, че и те имат позиция и не остават безразлични. Не малко хора 
твърдят, че едва когато студентите се „събудят”, тогава и цялото общество ще узрее и 
ще съзре необходимостта от неизбежната промяна. Въпреки сравнително бързото 
затихване на протестите, идеята все още е будна. Много хора искат по-добро бъдеще 
за страната си и са готови да се борят за него.  

Целта на протестите е ясна – повишаване на стандарта на живот на хората в 
България и стремеж към подобряване, „прочистване” на страната от порочното влия-
ние на политиката и задкулисните игри на високо равнище.  
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Хронология на студентските протести: 
Студентските протести са част от надигналата се протестна вълна в страната, в 

частност в София, поради недоволството на хората от управлението на кабинета 
Орешарски. Акцията на Ранобудните студенти от Софийския университет „Св. Кли-
мент Охридски“ започва мирно – с разпъване на няколко транспаранта от сградата на 
Ректората с надписи: 1968/Наш/1997/Ред/2013/Е!”, „Моралът не е порок” и „Полити-
ците на общежитие”. Следва посещение на Народното събрание и поредния транспа-
рант с надпис: „Не Ви ли е срам“. След като реакция няма и се разбира, че Конститу-
ционният съд е взел решение да не прекратява депутатските права на Делян Пеевски – 
Ранобудните студенти решават да поискат обяснение от първоизточника – проф. 
Димитър Токушев – председател на Конституционния съд, който по това време изнася 
лекция на студентите от Юридическия факултет в зала №272 на Алма матер. След не-
забавното прекратяване на лекцията, Ранобудните окупират залата – датата е 23-ти 
октомври 2013 година.  

Така се слага началото на окупацията на Софийския университет. В деклара-
цията, написана по-рано, Ранобудните обясняват деянията си:  

Живеем във фасадна демокрация, под лапите на политическия цинизъм и пар-
тийната недалновидност. Тънем в мизерия, апатия и бездушие. За 23 години три 
милиона българи напуснаха страната. Ние решихме да не бъдем следващите. 

Търсим морална отговорност от своите преподаватели, начело с проф. Димитър 
Токушев, председател на Конституционния съд и преподавател в Юридическия 
факултет на Софийския университет – отговорност за връщането на олицетворе-
нието на българската олигархия Делян Пеевски като депутат в Народното събра-
ние. Питаме се докога законите ще се тълкуват спрямо силните на деня и изразява-
ме възмущението си за взетото от съда решение. [1] 

Ден по-късно окупацията се разраства – под обсада са и най-големите зали на 
Факултета по математика и информатика, както и на Факултета по журналистика и 
масови комуникации.  

На 28 октомври под окупация пада и зала 321 на Великотърновския универси-
тет. НАТФИЗ, НБУ, ТУ – София, както и Пловдивският университет са следващите 
висши училища, които грабват вълната на Ранобудните. На следващия ден студентите 
от УНСС осуетяват лекцията на депутата от БСП – Румен Гечев и окупират зала  
№ 4026. Исканията на Ранобудните не приключват само с оставка на правителството, 
студентите от УАСГ настояват и за отстраняване от длъжност на главния архитект на 
София „…заради скандалните проекти, с които бавно, но сигурно унищожава града 
ни.“ [2] 

Окупацията в университетите в страната се превръща в откровен протест срещу 
правителството. Ранобудните от Софийския университет ежедневно се сливат с анти-
правителствения протест. Студентите от Пловдивския университет организират спе-
циално шествие, с което заявяват гражданската си позиция. Шествието започна от 
сградата на университета и продължи до паметника на Съединението. Така, младите 
будители на България се опитват да докажат с действията си, пред света и пред себе 
си, че каузата, която защитават е достойна и ще се борят до край, така както са се бо-
рили предците им за една „свята и чиста република“. 

Интересна нотка в студентската окупация е нейният световен мащаб. Ранобуд-
ни студенти от Виена, Великобритания, Германия, Холандия, Ню Йорк се обявиха 
„за“ окупацията и в подкрепа на своите колеги развяха българските трибагреници, 
както и транспаранти с надписи „Оставка“. Също така в защитата на Ранобудните се 
включиха и редица български известни личности като Георги Господинов, Христо 
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Мутафчиев, Деян Донков, Явор Гърдев, Мая Новоселска, Ивайло Захариев, Стоян 
Радев и Найо Тицин. 

Датата е 18 ноември, а окупацията се трансформира. Според Ранобудните тя 
вече е изчерпала предназначението си и решението взето от Националния щаб на оку-
паторите е обсадата над университета да падне, а действията на студените да се пре-
насочат в най-голямата зала на Софийския университет – Аула Магна. „Целта на 
окупацията е да свали правителството, а не да пречи на студентите да учат” – заявяват 
Ранобудните. 10 дни по-късно напълно пада и окупацията на Великотърновския уни-
верситет, където студентите решават да продължат да се борят за своята кауза но под 
нова форма – чрез шествия.  

Общо 66 дни са нужни на Ранобудните, за да отменят окупацията напълно. 
Младите хора заявяват, че те ще продължат да се включват в антиправителствените 
протести и ще продължават да настояват за едно по добро и кристално управление на 
България.  

Точно 6 дни бяха нужни за ново окупиране на СУ – сградата осъмна във вери-
ги. Новите „окупатори“ се разграничиха от Ранобудните студенти, но заявиха, че под-
крепят техните искания. Новост в тяхната програма е и желанието за оставката на рек-
тора на Софийския университет проф. Илчев. И както в България обикновено се 
случва – всяко чудо за три дни. Недостатъчната публична и обществена подкрепа е 
причина за свалянето и на втората окупация.  

 
Какви са възможните „прочити“ на студентските протести?  
Въз основа на направените наблюдения, проведените разговори, прочетените 

коментари във Facebook и анализите на информационните текстове (о)стават възмож-
ни два прочита на „приказката“ за студентските протести. 

Първият е негативен:  
Студентската окупация претърпя неуспех (не само в полезността си), не защото 

в ирационалния си бунт студентите искат „оставка” – разлом – след който всички иг-
рачи на сцената ще свалят още един пласт от „зависимостите” си, но най-вече защото 
приказката, която разказват, не засяга основните проблеми на нашето общество. Раз-
казът, който споделят студентите за миналото, не е ясен, и това е най-глобалният 
проблем на обществото ни. Студентите не успяха да го дефинират, така че по-голяма-
та част от обществото да се солидаризира с тях. Освен това, студентската окупация не 
успя да получи подкрепата на останалите студенти и да артикулира общи студентски 
практики, които да залегнат в основата на окупацията (освен „флашмоба” на студен-
тите от НАТФИЗ). Стъпките по обединяване на университетите в страната в един 
център и „надигането” им (напомнящи на Възрожденски революционни окръзи) са 
изтеглени от колективната памет, но не постигнаха нищо на практика. Може би, ако 
целият шум, произведен от конспиративните текстове и речи беше отстранен, щеше 
да се постигне по-голяма студентска ангажираност, но, в крайна сметка, това беше 
задачата на студентите, която те не успяха да изпълнят. 

Вторият е позитивен:  
Студентската окупация успя, защото показа на Властта, че всеки опит за дивер-

сия на вниманието няма да успее. Децата не искат да живеят в света на своите родите-
ли. Елитът се провали в задачата си да превърне България в просперираща държава. 
Наместо това, днес страната ни трудно може да се разглежда като субект на собстве-
ните си действия. Рискуваме да се превърнем не в периферия, а в буферна зона между 
перифериите на две технологични зони (без реално да сме включени в нито една от 
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двете). Студентите желаят да има консенсус по националните приоритети на страната, 
задача, с изпълнението на която елитът очевидно изпитва затруднения. 

 
Как протестите повлияха на поведението на медиите? 
За разлика от политиците медиите се поучиха от протестите. В началото някои 

медии направиха грешки с прибързаните си квалификации, но после станаха по-
чувствителни. В някаква степен разбраха, че те самите, хората в протестите, акаде-
мичните люде и интелектуалците, различните политици трябва да могат да се въз-
ползват пълноценно от гарантираните си права в една демократична държава. 

Благодарение на медиите многогласието можа да се чуе. На този фон повечето 
политици игнорират протестите или ги третират като агитки от запалянковци, други 
се държат хамски навсякъде, където се появят, трети, вместо да си вършат работата, за 
която са избрани, се опитват да бъдат вездесъщи. Всички те не разбраха, че народът 
не иска само да бъде нахранен, но да усеща, че общественият живот зависи от него, че 
властта не е там за себе си, а за хората. 

Естествено при медиите не всичко е ОК. Те успяха в голяма степен да направят 
прозрачна комуникативната среда отвътре, но не и отвън, да придобият самостоятел-
ност от императивите на властта и парите. 

 
Заключение: 
Като обобщение можем да кажем, че Ранобудните останаха чути от тези, които 

искаха да ги чуят, но не и от тези, към които бе насочен техният протест. Правител-
ството на Пламен Орешарски не веднъж омаловажи действията на студентите и не по-
жела да влезе в пряк контакт с тях. Макар че окупацията бе временна и не толкова 
радикална, колкото събитията в Украйна, например, тя отключи забравените емоции 
на младежта на България. Успя да обедини „бъдещето“ с искания за морал и кристал-
ност в управлението. И не на последно място показа на света, че в малката ни родина 
има и млади хора, които имат огромното желание да работят и живеят тук, сега в 
България – противно на широко разпространените схващания, че българинът е пре-
летна птица с отправна точка Терминал 2. 
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Abstract: The main object of this work is to identify the methods of promoting an institution, 
its patterns, and the features when building a media image through the functions of the 
electronic media. Also, to reflect the revolutionary changes that the media undergo.  The 
object of the study is Burgas Free University, the target is to accomplish a review of the 
electronic media that has reflected significant events for the university for the past four 
months.  
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Медиите съществуват като комуникационно средство поне от 5000 години, т.е. 

от началото на активното развитие на цивилизацията. Настъпва време на революция 
за медиите. Работата по създаването на Интернет започва в края на 60-те години на 
миналия век. Роджър Фидлър определя интернет като рожба на Студената война. Про-
изводителите на вестници откриват доста по-късно потенциала на Интернет за раз-
пространение на съдържание. Това става през втората половина на 80-те години. По 
цял свят интернет медиите започват да се умножават стремглаво през втората полови-
на на 90-те. Повечето вестници са нямали онлайн присъствие преди популяризиране-
то на World Wide Web и са получавали предимство от простотата за ползване на съ-
държанието им от всички. Това води до бум на онлайн новините в световен мащаб. 
Пионерът в навлизането на новата територия е американското списание „Тайм“. Това 
е революционна промяна за вестниците. От топ хартия те се превръщат в 24-часови 
мултимедийни платформи. Предлаганата полза за читателите на вестници в интернет 
е различна, тъй като потребностите на аудиторията в интернет са различни. Открояват 
се няколко сравнителни предимства, които онлайн вестниците могат да имат. Основ-
ното преимущество на онлайн медиите, в това число и на онлайн изданията на вест-
ниците, е тяхната бързина. Хората ще имат нужда. Вестниците на хартия имат твърде 
ограничен обем и често мястото не стига дори за публикуване на важни мнение или 
допълващи информации по гореща тема. Интернет от своя страна дава безгранични 
възможности по отношение на пространство и време.[3] 

Основно качество в съдържателната  промяна на медиите е отношението им 
към външния свят.Превръщат се в мощен фактор за развитието на социалната сила. 
Те вече не са пасивно средство за комуникация, въздействието им върху обществено-
то развитие е с радикално значение. Онова, което се случва не е просто медийна рево-



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 367

люция, а революция именно на медиите върху обществото. То се проявява в няколко 
насоки:  

1. Медиите стават фактор от първостепенно значение на крупни и транснаци-
онални корпорации. Те са условието за успешното функциониране на биз-
неса. 

2. Превръщат се в основен идеологически апарат на обществото. 
3. Медиите се превръщат в неотделим и съществен елемент от бита, култура-

та, образованието и цялостното ежедневие на индивида. Обвързват със себе 
си всеки член на обществото.[1] 

По същество медиите вече са универсална функционираща система. Те са нещо 
като нова религия и наистина нов „наркотик“ за обществото. От друга страна са фор-
ма и средство на цивилизацията, техните функции са продукт на цялостната социална 
среда и на възприетия социален, обществен модел. 

Медийната политика е целенасочено и съзнателно определяне на цели и дейст-
вия въз основа на предварително разработени планове, прогнози и тяхното реализира-
не в практиката. Функциите могат да бъдат разгледани като абстрактна възможност 
на медийната политика, които конкретно се реализират в огромно разнообразие пора-
ди противоречивостта  на изпълняваните интереси и цели. В този контекст ще дам ви-
довете водещи медийни функции. 

1. Комуникационна функция – Тя е традиционно присъща и фундаментална, 
разгръща се поради възможността на новите възможности  от съвременните 
технологии. Според нея медиите се превръщат в средство за всеобща връзка 
в обществото. Те формират една нова информационна среда, която се разви-
ва под влиянието на новите технологии и крупни комуникационни средства   

2. Информационна функция – Чрез информацията медиите влизат в контакт 
със съзнанието на индивида и въздействат върху начина му на мислене и 
поведение. За съжаление все по-често тази функция се превръща в оръдие 
на манипулативни цели и става манипулационна. Уолтър Липман – амери-
кански журналист въвежда термина „бъркано стадо“ за голяма част от  насе-
лението, която няма собствено мнение и чака да му се предложи позиция. 
Въпросите, съпровождащи термина са: кой е овчарят, кое е стадото и какво 
трябва да му се предложи да пасе. 

3. Културна функция – В миналото медийната политика  и била продължение 
на културната, медията е зависила от твореца – интелектуалец. Днес нещата 
са точно по обратния начин – културата е продължение на медиите. Творе-
цът създава онова, което медията търси, зависим е от нея. 

4. Политическата функция е от огромно значение като коригиращ политиците 
фактор. Медиите са институции на публичността, тъй като предоставят на 
обществото информацията, от която то се нуждае. В същността те трябва да 
бъдат и коректив, вид контрол – връзката между властта и хората. 

5. Икономическа функция – изразява се най-вече като комерсиална функция – 
рекламата се налага като основен финансов ресурс и внася радикални про-
мени в организацията, целите и политиката на медиите. [5] 

6. Критическа функция и критика – като цяло, се възприема като основен бе-
лег на демокрацията. Медиите умело играят своята роля на четвъртата власт 
и сигнализират компетентните органи за всякакви нередности, случващи се 
в обществото. [6]  

Обективността при медиите се характеризира с коректно отношение към фак-
тите и деперсонализацията, т.е. журналистите трябва старателно да проверяват пос-
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тъпващата информация, прецизно да цитират източника на информацията, за да стане 
ясно, че материалът не е публикуван с пропагандна или манипулативна цел. От из-
ключително значение е конкретизирането на имена, дати и др. Деперсонализацията е 
значително по-трудна за постигане и изисква избягването на субективизъм, пристрас-
тие, лично отношение. Тони Харкъп извежда своя теория за обективното новинарство, 
включваща следните компоненти: 

1. Балансиран конкретен подход при представянето на различните страни на  
даден проблем. 

2. Точност и реализъм при подготвянето на материала. 
3. Представяне на всички основни аспекти по темата. 
4. Отделяне на факти от мненията, но без да се пренебрегват мненията. 
5. Свеждане до минимум на авторовата позиция, отношение и ангажираност. 
6. Избягване на всякаква тенденциозност, злоба или фалш. 
7. Вземане под внимание и на двете страни в една новинарска история. 
8. Анализиране на конфликтните твърдения. 
9. Преценка на достоверността на източниците на информация. 
10. Непубликуването на нищо, за което се смята, че не отговаря на истината.  
Понятието „обективност“ е твърде пространно и когато го свържем с журна-

листиката осъзнаваме, че не може да се говори за абсолютно дистанциране от съби-
тието, което означава, че е по-коректно новинарската стойност да се определя като 
стремеж към постоянна обективност. Върху журналиста оказват влияние неговия пол, 
възраст, образование, културна и етническа принадлежност. Поради тази причина 
новините могат да бъдат пълно отразяване на действителността, те се пречупват през 
индивидуалната и професионалната призма на своя създател. [6] 

Решаващо значение при изграждане но доверие у публиките е позитивният ме-
диен образ. Днес никоя организация не е застрахована от криза, поради този факт тя 
трябва да спазва две направления: Откритост към медиите и пропагандиране на соци-
ални типове, които биха събудили стремеж към личен успех и запазване на моралните 
норми на социума. При изграждане на медиен образ за дадена институция се взема 
под внимание вече създадените образи за нея в съзнанието на публиката. Образът 
трябва да бъде изграден така, че да я „докосне“ и завладее. От голяма важност е и 
посланието, което носи. То трябва да значи нещо за получателя и да е съвместимо със 
ситуацията, в която той се намира. Формирането му трябва да е структурирано по на-
чин, който да задоволява и най-претенциозните интереси на аудиторията. „..  Много е 
вероятно повърхностните, повтарящи се послания да бъдат пренебрегнати от получа-
теля за сметка на послания, които му дават нещо, които са свързани с неговите инте-
реси.“ [2] Медийното отразяване може както да популяризира, така и да срине имид-
жа на дадена институция. Чрез медийните публикации могат да се излъчват положи-
телни и отрицателни послания към реципиентите. Медиите драстично могат да 
повлияят при изграждането на имиджа на една организация. „На практика за журна-
листиката не е нещо ново да осигури политически престиж като преувеличава ка-
чества и умело прикрива недостатъците на потърсилия нейната закрила претен-
дент, да раздува минусите на съперника му, да изгражда детайла и нагледна пред-
става за личността. Така създаденият персонален имидж може успешно да замъг-
лява, разконцентрира или засилва фокуса политическите идеи в зависимост от цел-
та на внушението – негативна или позитивна.“ [4] 
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Основна задача на журналистите е да отразяват действителността такава, как-
вато е, без да влагат пристрастие и лични чувства.  Поднесена „негативно“, една ин-
формация би могла да срине до основи дълго граден имидж на институция, дестина-
ция или личност. Качеството на посланието е от първостепенно значение. Дневният 
ред на обществото се задава от нея – четвъртата власт. Според Соня Алексиева 
(Пъблик Рилейшънс, Книга за онова, което не може да се купи, а трябва да се 
спечели) значението на медиите за успешното развитие на институциите и общество-
то се гради на тяхната мощ, достъпност и сила на въздействие. Те влияят на хората, 
организациите и обществото чрез информацията, която в днешния свят няма терито-
риални граници. [1] 

В началото на новия век най-популярни са няколко модела на медиите – топли – 
студени медии, моделът на съдържанието – разпространението, моделът на отговор-
ността – популизма и моделът на активните – масивните медии. Ще се спра на един от 
тях – Моделът „пасивни – активни медии“ – той отразява революцията в комуника-
цията с появата на глобалната мрежа – Интернет. В терминологията му пасивните ме-
дии са тези, които консуматорите могат да управляват. Традиционните медии са при-
мер за това – при телевизията, човек сам избира кое желае да гледа и кое – не. При 
радиото може да смени честотата по всяко време. При активните медии публиката мо-
же да получава съобщения без да го е искала. Новите уебтехнологии са такива. Отва-
ряйки определена страница се появяват различни банери – реклами, звукови ефекти, 
без те да са желани от потребителя. [7] 

 

Целта на моето изследването е да се извърши преглед на електронните медии 
по повод отразяването на важни събития в Бургаския свободен университет. То обхва-
ща период от четири месеца – 01.02.2013 – 01.05.2013 година. Задачите са следните:  

-  конкретизиране на събитията в БСУ 
-  уточняване на медиите, отразили събитията 
-  измерване на честотата и интензитета на публикациите на БСУ в разглеж-

даните медии 
-  проучване на интереса на публиките чрез метода на отчитането. 
Концентрирала съм се върху три от най-значимите събития за университета в 

този период – „Награда на Декана“, „Дни на кариерата“, „Студентско научно твор-
чество“ (СНТ). „Награда на Декана“ е едно от най-значимите събития за Центъра по 
хуманитарни науки. По традиция се номинират и студенти, и преподаватели, които 
съответно печелят награди за студент и преподавател на годината. „Дни на кариерата“ 
е събитие, на което за шеста поредна година Бургаският свободен университет е 
домакин. Ежегодно участват над двадесет и пет фирми, които представят стажантски 
програми за бъдещите специалисти. „Студентско научно творчество“ е конференция, 
превърнала се в поле за изява на най-креативните студенти. От своя страна те излагат 
научни разработки, правят проучвания. В нея се включват и четирите центъра на 
Бургаския свободен университет, както и университети от цялата страна.  

В изследването ще дам данни за броя на медиите, отразили БСУ, имиджа, 
който са създали за него, и типа на събитията. Данните от проведеното такова са пред-
ставени в Таблица №1.  
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Таблица № 1 
 
Медиите, отразили трите събития за Бургаския свободен университет, са както 

регионални, така и национални. Общият брой, представен в таблицата, е дванадесет – 
Burgas.bg, Burgasinfo.com, Burgasutre.bg, Burgas – reporter.com, Burgas24.bg,  
e-burgas.com, Dariknews.bg, Flagman.bg, Gramofona.com, Pointburgas.com, Poligraff.net, 
Kazanlak.com. По първото събитие – „Награда на Декана“, десет от дванадесетте 
медии са отразили случващото се в този тържествен за Центъра по хуманитарни 
науки ден.  Девет от посочения по-горе брой медии са отразили събитието „Дни на ка-
риерата“, а също толкова и научната конференция – „Студентско научно творчество“.  

Впечатление прави и заинтересоваността от страна на публиката на универси-
тета относно различните събития. По проверени данни най-голям е бил интересът към 
първото посочено събитие – „Награда на Декана“. Чрез метода на отчитането стана 
ясен и броят на харесванията, споделянията и коментарите за събитието. Осемдесет и 
две харесвания отчита Dariknews.bg, след него със седемдесет и осем се нарежда елек-
тронният сайт Kazanlak.com, следван от Gramofona.com – с деветнадесет. 
Burgasutre.bg, Flagman.bg, Poligraff.net, отчитат споделянията на статията във 
Facebook и Twitter. Някои от електронните медии показват и броя на хората, прочели 
новината. С най-висок брой четения се отличава Kazanlak.com – деветдесет и шест, 
Pointurgas.com отчита седемдесет, а тридесет и осем – Poligraff.net.  

Това събитие е пряко насочено към студентите, вероятно затова интересът към 
него е проявен по всеки един от възможните начини. Цялостното изследване показва 
именно това – най-голяма популярност получават онези събития, в които главни лица 
са студентите. Онлайн комуникацията между самите тях расте неимоверно бързо.  

 

 
Събитие 

Харес-
ване/ 
Споде-
ляне 
Face-
book 

 
Twitter 

 
Брой 

четения 

 
Електронна 

медия 

Награда 
на 

Декана 

Дни на 
карие-
рата 

СНТ 

 
Общ 
брой 
отра-
зени 

събития 
Награ-
да на 
Декана

      

Burgas.bg × - - 1        
Burgasinfo.com × × × 3        
Burgasutre.bg × × × 3 5       

Burgas-
reporter 

× × × 3        

Burgas24.bg - × × 2        
e-burgas.com × × × 3   1     
Dariknews.bg × - - 1 82  2     
Flagman.bg - × - 1        

Gramofona.bg × × - 2 21  4     
Poinburgas.com × × × 3     70 69 11 

Poligraff.net × × × 3 6  1  38   
Kazanlak.com × - - 1 78    96   

Общо: 10 9 7  192  8  204 69 11 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 371

От казаното дотук ще изведа някои от предимствата, които електронните медии 
предоставят на реципиентите: 

1. Бързина – още преди да е настъпил краят на дадено събитие, новината за 
него вече се е появила в интернет пространството. Хората са запознати бук-
вално в хода на нейната програма. 

2. Удобство – седейки пред компютъра, с едно кликване на мишката бихте 
могли да се доберете до търсената информация. 

3. Архив – всяка публикувана новина се запазва. Чрез предоставената от всяка 
електронна медия търсачка, търсеното достига до Вас единствено с въвеж-
дане на ключови думи. 

4. Обратна връзка – електронните медии дават свобода на потребителите. 
Всеки има правото да пише коментари и мнения под съответната статия. По 
този начин се обменят различни мнения, създават се контакти. 

5. Прозрачност – телефоните и email адресите на главните редактори, както и 
управата на медията са предоставени на аудиторията. 

В процеса на информиране задължително условие е активността да бъде дву-
странна. Друг компонент от проучването показва, че онова, което се публикува в 
сайта на Бургаския свободен университет, е най-често същото, което четем в остана-
лите сайтове. Наблюдава се и активността на младите хора, както по-горе споменах 
става ясно, че интересът е най-голям, когато събитието засяга пряко реципиентите, 
които всъщност са и масовата публика на университета. Тогава самите те извършват 
разпространяването на съответната новина. Медиите, които отразяват всички  остана-
ли събития за БСУ, провели се в рамките на изследваните от мен четири месеца, са 
Бургаски репортер, Бургас инфо и Бургас утре. 

Проведеното изследване показа, че електронните медии са най- динамичният, 
бърз и предпочитан от публиката фактор за информиране на младежката аудитория. 
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ЗА ОГЪНЯ И ЧОВЕКА.  

(УМБЕРТО)ЕКО ЛОГИЧНО ЗА ЖИВОТА И СМЪРТТА 
 

Емилия Йорданова Енчева 
ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 
OF FIRE AND MAN. 

(UMBERTO) ECO LOGICAL ABOUT LIFE AND DEATH 
 

Emilia Yordanova Encheva 
 

Abstract: This article discusses the human conception about one of the four nature element – the 
fire. This article is a provocation to talk about fire as the unity of all its characters:  from 
mistic conception and environmental crime, from the beginning of human progress to 
destroyer of human society. The biggest environmental catastrophes are caused by human 
activities and the fire. Discussion of fire is a reference to the modern environmental 
situation – the unity of culture and prejudice of eco hipsters and eco cynics and principles of 
green (r)evolution.  
 
Key words: fire, environment, environmental catastrophes, pollution, progress rehabilitation, 
war, life, death. 
 
 

Единството от природа и човешки свят определя понятието околна среда в на-
ши дни. Човекът като част от всеобхватната природа, елемент на природния органи-
зъм е интегриран във всичките житейски процеси протичащи в тази единна система и 
е изложен и на влиянията, промените и произвола на силите, които са присъщи на 
теологичното цяло. Активното участие на човека в процесите на околната среда и 
природата, която той променя, се отразяват пряко на цялостния житейски процес. В 
този смисъл човекът е емоционално обвързан с природата: изпитва любов, омраза, 
страх, надежда, радост, страдание, ужас. Човекът реагира, за да възстанови равнове-
сието на силите на действие и въздействие. Това е взаимодействие на основата на ак-
тивната или пасивната връзка човек-природа. На тази база са изградени и етичните норми 
като единство на теория и практика. Разбирането за природата и околната среда са ети-
чески натоварени и действат като директиви в непрекъснато променящия се човешки 
свят. Това променя изцяло контекстната рамка за определяне на един проблем като „еко-”. 
Промяната на културните норми в следствие на настъпилите промени в социума, проме-
нят изцяло обхвата и осмислянето на понятието екопроблематика. При преходите към 
всеки следващ културен стадий се забелязват ценностни конфликти. 

Конфликтът не винаги е на междуличностна основа, често образът на опонента 
или врага е локализиран върху социална или природна сила, която по някакъв начин 
заплашва съществуването на човека и трябва да бъде преодоляна, победена1. Все по-
често замърсяването и опазването на околната среда е предмет на междудисциплинар-
но дискутиране и изследване в редица научни трудове.  

                                                            

1 Виж: Умберто Еко. Да сътворим врага и други писания по случайни поводи. ИК Бард. София, 
2013. 
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Култът към огъня съществува още от древността. Днес почитаме поздрава към 
слънцето2, който олицетворява хармонизирането на физическите и психическите сили 
и съхранението на свещения огън, символ на вяра и ценности3. Красотата на огъня се 
крие в светлината и пълния спектър от цветовете (му) от червено, оранжево и жълто, 
златисто, сребристо и небесносиньо, бяло и зелено. Танцовото изкуство използва тази 
игра на цветове, сияния и светлосенки в съвременните спектакли. Нестинарството4 е 
обявено за нематериално културно наследство от ЮНЕСКО. В наименованието на ри-
туала се преплита божественото и огненото, за произхода на името се спори дали идва 
от гръцкото „(х)естиа” – огън или от „анастено” – възкръсване. Нестинарството се 
разпространява  в Източна Тракия в началото на 20-ти век в няколко български и 
гръцки села. Днес нестинарството се радва (въпреки езическите си корени) на интерес 
и е изпълнявано  в Италия, Гърция, Китай, Япония, Алжир и Мароко. Все още се води 
спор за разликата между нестинарство и ходене по жарава или огнеходство, но това 
остава в полето на медийните сблъсъци на различни пристрастни религиозни и 
етнически кръгове5. Съвременните огнени изкуства използват цялата мощ на огнените 
цветове и феерията на движенията, създавайки красиви картини и емоции от възхище-
ние до страх6. Талантът да владееш изкуството на танца с огън може да се види на 
сцените на различни шоу програми, но достига и до сцената на формати от типа на 
„България търси талант” и др. 7 

Огънят е основен елемент при  създаването на предмети на приложното изкуст-
во и индустриалното  производство. Отношението към тях и употребата на огъня е ре-
зултат от променените потребности и интереси, промяната в смисъла на желанията на 
цели общества с откритието на нови територии, суровини, средства за производство, 
продукти и методи на производство. Огънят е и доминиращ фактор – защото е най-
сигурният – при унищожаване на документи и книги. В есето си „Пламъкът е красив” 
Умберто Еко разглежда огъня широкоспектърно във всички аспекти от божествения 
елемент, адския и алхимичния огън, както и като преживяване и причина за изкуство-
то, но и като унищожителна стихия. Специфичната чувствителност и ерудираност на 
Еко при обсъждането на проблеми от съвременната действителност е показателна за 
динамичната среда, в която живеем. Провокацията да бъде разгледан огъня като 
единство от всички негови образи битуващи в общественото пространство от древ-
ността до днес е покана да бъде разгледана съвременната екологична ситуация като 
единство от култура, предразсъдъци на екоциниците и екотерористите до идеологи-
ческите принципи на зелената (р)еволюция, от възможността да опазваме околната 
среда чрез нововъведенията на човешкия технологичен прогрес до стремежа да се от-
рекат напълно постиженията на научно-техническия прогрес, които са обявени едно-
странчиво за замърсяващи.  

Питаме ли се как се стигна до съвременната екологична ситуация? Защо раз-
глеждаме появата на екопроблематиката след политическите форуми от 1968 г., кога-

                                                            

2 Виж: http://www.artofliving.org/bg-bg/. 
3 Виж: Благодатният огън за пореден път се появи мистериозно в храм в Ерусалим. в. Дневник, 
14.4.2012, достъпно на 
http://www.dnevnik.bg/sviat/2012/04/14/1807906_blagodatniiat_ogun_za_poreden_put_se_poiavi/ 
4 Виж: Фол, В. Р. Нейкова, Огън и музика, АИ „Марин Дринов”,София, 2000 
5 Виж: http://www.pravoslavieto.com/inoverie/nestinarstvo/nestinarstvoto.htm 
6 Виж: http://onfire-bg.com/ 
7 Виж: http://www.btv.bg/shows/gottalent/videos/video/1320037838-
Ognenite_Hill_Creeps_ot_Sliven.html 
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то на практика мислене за природата е съществувало и преди Римския клуб8? Съвре-
менните опити да се екологизира всяка сфера от обществения и икономическия живот 
само проформа ли са? Монтирането на фотоволтаици върху плодородни земи рента-
билно ли е и  какво печелим от неизползването на декари плодородна земя? Защо ме-
дийното пространство е ангажирано с говоренето за диверсификация, а на практика 
не обсъжда проблемите за овладяването на стихийни бедствия, нито възможностите 
на съвременната наука да отговори на нарасналите енергийни и екологични нужди? 
Защо говоренето за ядрени катастрофи и аварии продължава с години, а нанесените 
щети от торнада, земетресения и наводнения се разглеждат едностранчиво само като 
природна стихия, която изключва човешката намеса? Задавайки си всички тези въпро-
си достигаме до основополагащата опозиция за антропологията и културологията – 
„сурово-варено”, която предлагат Клод Леви-Строс и Владимир Проп,  продължаваща 
към дискусията за „питомно-диво”, „природа-култура” и „природа-цивилизация”. Именно 
тези опозиции доразвива Умберто Еко в размислите си за красотата на пламъка и 
доразвива по този начин идеята за хармонични отношения човек-природа-общество, 
съществуващи и дискутирани в политическото пространство като устойчиво развитие. 
(Умберто)-Екологичното мислене за трактовката на съвременната екопроблематика 
разисква същността на медийния дискурс като част от социалния живот на човека. 

Възприемането на света често се основава на различни интерпретации на фак-
ти.  Природата  според Ницше всъщност „не познава нито една форма и нито едно по-
нятие и следователно и нито един вид, а само едно Х, което за нас е недостижимо и 
необяснимо”.9 [6]  

Изследователят се впечатлява от  метаморфозата в света на хората и се бори за 
разбирането на света като човекообразно творение, като по този начин провокира 
чувство за асимилация. Съществуват природни сили и закони, които предизвикват и 
подпомагат нашите човешки стремежи към знание и интерпретации на относителното 
ни, илюзорно разбиране за Абсолютното.10  

Положителните аспекти в променените потребности и интереси на съвременно-
то общество предразполагат към преразглеждане на контекстовата рамка на общест-
вото и формиране на нови ценностни представи за взаимоотношенията природа-
човек-общество. Екологичният дебат, който се води в наши дни, използва по принцип 
същите аргументи, които са използвани от античните писатели в защита на природата, – 
представена някога като жив организъм, а в съвременността – като „екосистема”.  
Стремежът към устойчиво развитие и екологично равновесие е всъщност стремеж към 
хармонизиране на отношенията човек-природа-общество до стадий на взаимоизгодно 
партньорство и съществуване в ноосферата. Еволюирането на биосферата до стадий 
ноосфера(гръц. νόος – разум и σφαῖρα – сфера) е показателно за развитието на мисле-
нето на човека и еманацията му с единното разбиране и възприемане на света, както и 
трансформациите на отделните елементи на средата в живота на човека. Промяната в 

                                                            

8 Римският клуб е основан през 1968 г. от хора с рационално мислене и обществено влияние. В 
първия си доклад, издаден през 1972 г. „Границите на растежа” разискват устойчивото развитие 
и възстановяването на екологичния баланс в природата, дискутират отстраняване на най-остри-
те, недопустими неравенства в обществото, което смятаме за цивилизовано и превенция на кри-
зите на изчерпаните ресурси., достъпно на http://www.politika.bg/article?id=27201 
9 Виж: Фридрих Ницше. За истината и лъжата в извънморален смисъл, достъпно на http://grosni-
pelikani.hit.bg/prevodi/Nietzsche_isvanmoral.htm/последно посещение 8.3.2014/ 
 

10 Виж: Фридрих Ницше. За истината и лъжата в извънморален смисъл, достъпно на 
http://grosni-pelikani.hit.bg/prevodi/Nietzsche_isvanmoral.htm/последно посещение 8.3.2014/ 
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ценностната ориентация на обществото е  промяна в разискването на екопроблемите и 
промяна във  философско-научното  разбиране на природата.11 Особено ценни за пра-
вилното и задълбочено изучаване на проблемите човек-природа-общество са изслед-
ванията върху предпоставките  и етапите за развитие на човешкото мислене за заоби-
калящия го свят и мястото му в него. Медийните образи и семантичните им зависи-
мости до голяма степен развиват философско-научните мотиви за изграждане на 
крайни поведенчески модели на действие спрямо природата и околната среда. Въз-
приемането на естествените знаци като символи на явления съпътстващи човешкия 
свят и семиотичното им анализиране преди утвърждаването им като културни арт-
ефакти са присъщи за мисленето на Умберто Еко, но са и основополагащи за разбира-
нето на съвременната конфликтна екологична ситуация. Зависимостта на еволюцията 
на човечешкото общество и развитие от връзката мит - магия - религия - научно 
познание споделят Дж. Фрейзър 12и Клод Леви-Строс 13. Дори в  21-ви век първичните 
магични представи и практики от древното разбиране за природата все още определят 
всекидневието на народи, които и днес са близо до природата (индианците от басейна на 
Амазонка, коренните обитатели на Нова Гвинея, някои племена в Централна Африка), 
както и в селските райони, отдалечени гористи местности, мочурливи области. Тези хора 
са част от незакърнелия контакт с природата, който включва съпреживяването и съучас-
тието с естествените процеси: раждане и смърт, растеж и чезнене, осъзнаването на опас-
ностите и заплахите от природата, които са много по-силно изразени в откъснатите облас-
ти, отколкото в градските райони. Медиите, често търсещи сензации, подхващат истории 
за прогонване на зли сили, чудодейни заклинания, предчувствия за щастие и нещастие 
(когато котка мине път, крясък на кукумявка, носене на амулет, предсказания на астроло-
зи, гадатели, молитва за дъжд). Част от магично-митичния образ е определянето на входа 
на сгради според географските посоки (вратите на църквите винаги гледат на изток), 
подреждане на дома според енергийните полета (по фън шуй) 

Четирите природни стихии: въздух, вода, земя и огън са основни елементи в 
живота на хората. Те присъстват във философски, религиозни и митологични вярва-
ния, като източник на живота – невидимите жизнени енергии, присъствието им в ме-
дийното пространство днес е свързано преди всичко с опазването им като природен 
фактор, жизнено необходим за живота на човека и като стихии, застрашаващи и раз-
рушаващи човешкия свят. Според Умберто Еко въздухът, водата и земята попадат 
често в полезрението на медиите и мислите на човека. Човешкият опит с огъня нама-
лява постоянно.  

Енергийната индустрия днес е натоварена с тежката отговорност да осигурява 
адекватни условия за покриване на настоящите нужди от енергия на световната ико-
номика. В тази своя задача енергетиката трябва да балансира между предизвикателст-
вата на изчерпващите се запаси от конвенционални енергийни ресурси, огромните 
екологични поражения, които използването им нанася върху околната среда и задъл-
жението да осигурява качествено, непрекъснато, стабилно енергоснабдяване на дос-
тъпни цени. За съжаление не съществува, обаче форма на превръщане на първична 
енергия в електричество без това да се отразява неблагоприятно на околната среда. 
Алтернативните източници на енергия невинаги се приемат добре както от публиката,  
така и от медиите. Когато мащабите на дейностите по проучване и производство на 
такава енергия и същността на предприетите действия в тази посока не са достатъчно 

                                                            

11 Виж: Карен Глой. Разбирането на природата. т. І, ИК Лик, София, 2004. 
12 Виж: Дж. Фрейзър. Златната клонка. София, 2007. 
13 Виж: Клод Леви-Строс. Тъжните тропици. София, 2008. 
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добре аргументирани се постига лавинообразен ефект на недоволство. Дебатите за 
шистовия газ продължават с нова сила в медийното пространство след заплахата от 
нова енергийна криза следствие на събитията в Украйна.14  

И ако „функциите на огъня постепенно се изземат от формите на невидима 
енергия” [4], то нека бъдат заменени от идентичната соларна енергия, въпреки че  
представата за светлината е отделена от образа на пламъка и усещането за топлината 
въобще. Гастон Башлар се сблъсква с поезията, митологията, психологията и психо-
анализата на огъня в хода на изследването си за архетипите на човешкото въображе-
ние.15 Поезията на огъня се свързва със сърцевината на човешката любов, с пречист-
ващата сила, изгаряща пъкленото и проправяща път на новото, което ще се роди от 
пепелта.16  

Все по-често представите за огъня в наши дни се свързват с бедствия и аварии, 
които е в състояние да предизвика, а не с неговата животворна сила и красота. Едни 
от най-впечатляващите медийни и исторически картини от близкото или пък по-да-
лечното минало са обвързани с огъня и неговата митотворческа апокалиптика: поява-
та на комети в небето, пожарът на Древния Рим, изгарянето на Александрийската 
библиотека, прословутите пожари в големи полиси като Константинопол, Лондон, за-
палената заради Бонапарт Москва. И още: пожарът на Райхстага, пожарът в Сибир-
ската тайга, предизвикан от Тунгуския метеорит, пожарът от Чернобил. Ефектът от 
последния пожар все още тлее като зловещи еко- и болестотворни последствия върху 
хората, затова и митологическите алюзии, аналогии и интерпретации на тази тема ни-
кога не са преставали. В медийното пространство днес не липсват материали за горски 
пожари, те са едни от най-дълго дискутираните бедствия в разгара на лятото и обик-
новено се свързват с представата за фатално природно бедствие или диверсия.17 Обикно-
вено фаталните точки на последствията му са САЩ, Австралия, но нерядко и съвсем 
близки дестинации като Гърция, Средиземноморските острови, а и самата България.  

Когато се говори за биоразнообразие и природни ресурси, основно в медиите се 
обръща внимание на поражения върху българските планини и горите като основна 
част от тях. Основна заслуга за подобряването на  качеството на околната среда имат 
горите. Въздействието им е определящо за намаляването на шума, възпирането на  
силните ветрове и поглъщането на  праха и газовете. Горите имат решаващо влияние 
върху водния режим на реките и езерата, предпазвайки почвата от ерозия, на практика 
те регулират температурата. Така горите играят определяща роля за климата и ланд-
шафта. Като източник на значителни доходи (от тях се доставят материали за строи-
телството, дърва за огрев, суровина за производството на хартия, ценни вещества за 
фармацията и др) те са обект на икономически интереси, а като прибавим и факта, че 
гористи местности се използват за минна дейност, паша и отглеждане на добитък, 

                                                            

14 Виж: Василев: Енергийната независимост на България зависи от шистовия газ. достъпно на 
http://www.investor.bg/ikonomika-i-politika/332/a/iliian-vasilev-energiinata-nezavisimost-na-
bylgariia-zavisi-ot-shistoviia-gaz,168127/ 
15 Виж: Гастон Башлар. Поетика на пространството. София: Народна култура, 1988  - 
„Огънят е свръхживот. Той е едновременно нещо много лично и всеобщо, което живее в сър-
цата ни и в небесата. Надига се в самите дълбини на материята и ни се предлага като любовта... 
Той е божество, благосклонно и страшно, добро и зло”.  
16 Виж:  Венцеслав Константинов. Елюар през погледа на Гастон Башлар. достъпно на 
http://liternet.bg/publish3/vkonstantinov/tvorchestvoto/bashlar.htm  
17 Виж: Огнената стихия в Калифорния се разширява. в. Стандарт, достъпно на 
http://www.standartnews.com/svyat-svyat/ognenata_stihiya_v_kaliforniya_se_razshiryava-
201989.html 
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можем да си обясним защо най-големите поражения върху горските масиви са нане-
сени от незаконна сеч и горски пожари, които в по-голямата си част са следствие от 
технически неизправности, палежи, конфликти за използването на земята. А умишле-
ните палежи са сред най-рядко разкриваните престъпления. Често битката с огъня 
продължава няколко денонощия, дори седмици18, последствията за околната среда и 
хората са необратими, възстановяването на горските масиви отнема десетилетия 19. 
Превенцията (или поне опит за предотвратяване на пожари) е желание да се избегнат 
необратими щети за живота на хората. Материали в световните и българските медии, 
напомнят и за първата универсална забрана – да не се борави с огън, която е първооб-
раз на Закона от древни времена – едно атавистично табу. Сериозността на проблема 
и участието на българските масмедии в своеобразния дебат по въпроса (а известна е 
тяхната почти магическа функционална практика на огласяване, табуиране, боравене 
с митовете и мистичните представи-слово-присъствие) е заявка за иначе обективното 
отразяване на всички гледни точки и позиции по въпросите за опазване на околната 
среда, чрез предотвратяване и овладяване на пожарите, като част от природните сти-
хии, които понякога човек сам предизвиква с действието или бездействието си. Пове-
чето журналистически материали, отнасящи се до техническите принципи за проверя-
ване на информацията и представяне на различни гледни точки, коректно цитиране и 
т. н., се отличават с професионализъм и разчитат на експертни оценки и компетент-
ност. В случаите, в които се представят събития, свързани с предотвратяване на пожа-
ри и последствията от тях, медиите конкретизират имената на компаниите, посочват 
точните названия на програмите и инициативите и цитират сферите и областите, в 
които влагат усилия тези компании, както и финансовото измерение на вложенията. 
Това демонстрира липса (или поне – максимална освободеност от въздействието) на 
цензура или автоцензура в работата на журналистите. Оказва се така, че медиите 
обикновено проследяват конкретните случаи до тяхното фактологично финализиране и 
приключват с обсъждането на глобалните екопроблеми. Публиката остава с усещането, 
че твърде бързо се губи интересът към темата, че той принципно е твърде мимолетен.  

В частност медиите проявяват ясно изразена ангажираност и с теми, отнасящи 
се до измами и злоупотреби в екосферата. Рядко обаче се появяват задълбочени ана-
литични материали по темата, предпочитанието е насочено повече към повърхностна-
та констатация и повърхностната фактология. Ефектът на екологичната възпитаност 
се разширява чрез инициирането на медийни екокампании, включващи и аудиторията, 
и държавните институции като активни участници при залесяване след горски пожари 
или доброволческо участие в гасенето им.20 

Овладяването на огъня е всъщност отказ той да бъде изгасен, което според 
Фройд е отказът от подвластния на импулси живот. Метафорично огънят изразява и 
много импулси – от любовната страст, гнева и бунта, до политическите страсти и 
военните конфликти. Реално огънят символизира фундаменталните противоречия на 
цивилизацията от една страна раждането и опазването на живота, пречистването и от 
друга смъртта, страданието и разрушението. Огънят напомня за превъзходството на 
природата, извирайки от недрата на земята и същевременно – за крехкостта й, унищо-
жавайки всичко по пътя си.  

Промяната в контекстната рамка общественото развитие е обусловена от кул-
турните, идеологическите, етническите промени, които водят след себе си различно 
                                                            

18 Виж: Цяла седмица пожар гори в Китай. bTV, достъпно на 
http://btvnews.bg/video/1316558894-Tsyala_sedmitsa_pojar_gori_v_Kitay.html  
19 Виж: Ролята на природата за изменението на климата. Доклад на ЕК по ОК. 2009. 
20 Виж: 75% по-малко пожари това лято, все повече обучени доброволци, bTV, 17.8.2013 г.  
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възприемане на социалната среда. От свещите по време на възпоменателни шествия, 
факлите на протестите  – до огньовете на Таксим през лятото на 2013 г. 21 и Майдана в 
Украйна в началото на 2014 г.22 огънят възвръща символичния си образ на неизчер-
паемата енергия на безплътния си, неуловим образ. Двойствената сила на огъня (като 
пречистваща и разрушаваща) се наблюдава по време на конфликти и войни. Впрочем 
най-ужасяващият човешки спомен – метафора, но и метонимия е „огънят на войната”. 

Всяка година на 6-ти ноември се отбелязва Международният ден за предотвра-
тяване на експлоатацията на околната среда по време на войни и въоръжени конфлик-
ти. Зад на пръв поглед не особено впечатляващо име се крие разрушаващ проблем в 
чийто обсег е човешкият  живот, но и природата. Връзката между военните конфлик-
ти и околната среда е сложна. Повечето конфликти възникват с цел достъп до природ-
ните ресурси. Липсата или наличието на храна и вода, изменението на климата изос-
трят проблемите. Щетите и военните загуби се отчитат по броя на загиналите и ране-
ни военни и цивилни, разрушените градове и инфраструктури, пораженията върху 
околната среда остават встрани или невидими за общественото внимание. За целта на 
победата по време на  война се закопават кладенци, изгарят се посеви, изсичат се 
гори, унищожават се земи и се избиват животни. Програмата на ООН по околната 
среда (United Nations Environment Programme – UNEP) е установила, че през послед-
ните 60 години, най-малко 40 % от всички вътрешни конфликти са били свързани с 
експлоатацията на природните ресурси, независимо дали става дума за ценни ресурси 
като дървесина, диаманти, злато и петрол, или за оскъдни ресурси като плодородна 
земя и вода. Програмата има за цел да превърне дейността си в част от предотвратява-
нето на конфликтите, в стратегии за укрепване на мира, за да не могат природните 
ресурси, които осигуряват адекватен стандарт на живот и правилното функциониране 
на екосистемите, да бъдат повредени или унищожени. През ноември 2001 г., Генерал-
ната асамблея обявява 6-ти ноември за Международен ден за предотвратяване на 
експлоатацията на околната среда по време на война и въоръжени конфликти (резо-
люция 56/4). За последните десет години от създаването на Международния ден за 
защита на природата от военните действия, ООН помага на страните – от Сиера Леоне 
до Източен Тимор – справяйки се със заплахите за околната среда и използвайки при-
родните ресурси за успеха на устойчивото развитие.  

Безспорно най-опасните замърсявания с непосредствен риск за живота и здра-
вето на хората са предизвикани от инциденти в ядрените електроцентрали. Информа-
цията за тези събития е обилна, но не винаги  е най-актуалната, най-вярната и най-не-
обходимата. Причина за това може да се търси не само в политиката на медийните 
централи, но и в затъмнението по въпросите за замърсяването с радиоактивни мате-
риали, което налагат отговорните държавни органи, като ограничават достъпа на жур-
налисти до информация. Пример за такъв „пропуск” е обективното информиране за 
състоянието на АЕЦ Фукушима – включително и до настоящия момент, въпреки пър-
воначалната лавина от информация и новини буквално от всяка минута след аварията. 
Днес за състоянието около засегнатите райони се мълчи, поне от страна на японските 
медии. Повишеният радиационен фон е подминат дори в материалите, които отразя-
ват третата годишнина от катастрофалните събития във Фукушима-1.23 Колкото и 

                                                            

21 Виж: Червената рокля на гнева, достъпно на 
http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=149 
22 Виж: Киев осъмна в огън и дим, достъпно на http://news7.bg/. 
23 Виж: Три години след Фукушима, достъпно на http://www.dw.de/%D1%82%D1%80%D0%B8-
%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8-
%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4-
%D1%84%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B0/a-17487457 
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странно да звучи мълчанието на властите за реалните поражения върху жителите на 
префектура Фукушима учудващо приличат на мълчанието на властите за една друга 
ядрена трагедия – Чернобил.  

В Япония  наричат жертвите на една от най-големите екологични катастрофи,  
предизвикани по време на война, след експлозията на атомната бомба над Хирошима 
и Нагасаки „Шхибакуша”. Днес така се наричат и всички населяващи засегнатия 
район около ядрената централа. Един от пилотите хвърлили някога ядрената бомба 
над Хирошима разказва: „внезапно сиянието на хиляди слънца озари кабината”, а 
последствията от бомбата, но и от използването на ядрената енергия за мирни цели са 
също толкова ярки и незаличими в човешката история. Те доказват безспорното могъ-
щество на огъня, като символ на прогреса на човечеството, регламентирана нужда от 
контрол, която да гарантира крехкото равновесие необходимо за живота въобще. 
Робърт Опенхаймер – човекът зад атомната бомба, оглавяващият проекта „Манхатън”, 
след първия ядрен опит през 1945 г. резюмира креативната гениалност, използвана за 
деструктивни цели със стих 32, глава 11 от Бхагавад гита (или Евангелие на Кришна, 
което той чете в оригинал на санскрит) по следния начин: „Сега се превърнах в смърт-
та, разрушителя на светове”.24  Защото именно огънят  „извиква спомена за произхода 
на живота, за да се ускори епилогът на смъртта... Защото никога, както досега трите 
първични елемента не са били толкова застрашени: въздухът, погубван от замърсява-
ния и от въглеродния диоксид, водата, която, от една страна е замърсена, а от друга, е 
все по-често липсваща. Единствено огънят побеждава под формата на топлината, 
която излъчва Земята, объркваща сезоните и разтопяваща ледовете, с което приканва 
моретата да я наводнят.” 

Медийните квалификации за огъня се простират от божествен до адски, от все-
поглъщащ до екологичен, от отровен до спасителен, от лагерен до артилерийски. 
Играта с огъня днес разкрива увереността ни, че  господстваме  над стихията, която 
смятаме за безобидна или поне подчинена на човешката воля. Но същата тази стихия 
може да подчини човека, да го накара да се чувства безсилен, зависим и роб. Пожари-
те, военните конфликти и последствията от ядрените катастрофи в Чернобил и във 
Фукушима ни напомнят всеки ден, че играта с огъня е опасна и винаги завършва с 
битка за живот и безполезна пепел. Опитвайки се да контролираме стихията и да до-
казваме властта си над нея, губим представа за размерите на пожара, който сами сме 
предизвикали и пораженията, които той ни е нанесъл. Преди да запалим огън, нека да  
помислим как да се спасим от пожара.  
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24 Виж: Търговци на смърт, достъпно на http://novinar.bg/news/targovtci-na-
smart_NDEwMjsyNQ==.html 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 380

 
ПУБЛИЧНА КАМПАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ РАЙОНА  

НА СТРАНДЖА ОТ ИЗСИЧАНЕ 
 

Деница Ончева 
Радослава Иванова 
Атанас Нанков 

Център по хуманитарни науки 
Бургаски свободен университет 

 
PUBLIC CAMPAIGN FOR THE PROTECTION STRANDJA  

OF CUTS 
 

Denitza Oncheva 
Radoslava Ivanova 

Atanas Nankov 
Faculty of Humanities 
Burgas Free University 

 
Abstract: We present the idea of a public campaign, whose slogan is "The forest want my 
word?. Dedicated to the protection of wildlife of Bulgaria and in particular of the Strandja 
Mountain. Slogan is borrowed from the lyrics of a song which was inspired by a" magical 
journey through the wild Strandja. "The Magic of Strandja is so powerful that anyone who 
visited her even for a day, can not forget her ever. Therefore we must keep it as it is! 
 
Keywords: public campaign, nature conservation, the magic of Strandja, socially responsible 
behavior, activities, effects of the campaign target groups 
 
 

Какво ни вдъхнови, за да участваме и предложим тази публична 
кампания? 
Странджа!  
В Странджа можеш да бродиш из вековните дъбрави по стъпките на легендар-

ни комити и войводи; да изкачваш върхове и се спущаш по сипеи и долища – опиянен 
и омагьосан от дивните странджански песни. А над теб да се точат безконечните ниш-
ки на Виа Понтика – предвечния път на птиците. 

Странджа! Магнетична българска планина, затаила в пазвите си хилядолетни 
тайнства и загадки! Земя на самодиви и змейове; на древни храмове и светилища! 
Земя,  като зеница вардена от предците ни – прекрасна и чиста, кътче от Рая, в което 
можеш да узнаеш що е блаженство! Да се докосваш до първичната прелест на ней-
ните дъхави поляни и бистри реки. Да дишаш кристалния й въздух. Да хапваш от въл-
шебния манов мед, който само тук – в благодатната Странджа правят пчелите... И 
благоговейно коленичил пред самодивски извори, да пиеш от сълзите на тая свещена 
земя и усещаш как се преливат в теб невидимите й енергийни послания за здраве, 
късмет и любов! 

А когато странджански залез запали огнено нестинарско хорище, босите ти но-
зе сами те повеждат през жаравата с ВЯРА в Доброто! И се усещаш богат с наследе-
ната от предците земя, която си взел назаем от децата и внуците си.  

… и представете си всичко това да бъде унищожено? 
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Планираме нашата кампания водени от идеята и с ясното съзнание, че както от 
едно дърво – гора не става, тъй всички заедно сме длъжни да застанем зад благород-
ната кауза за опазване на природното богатство на Странджа от посегателства. В име-
то на децата, които ще имаме и които трябва да имат щастието да наследят своята 
Странджа в цялото й великолепие, чистота и история. 

 

I.  Анализ на ситуацията 
Странджа е планина в Югоизточна България и Европейска 

Турция. Общата площ на планината е около 10 000 км2, от които на бъл-
гарска територия са около 35%, а на турска – 65%. Във връзка с геоложкия 
строеж на планината са и богатите находища на полезни изкопаеми, най-
важните от които са медните находища в района на Странджа. 

В Странджа се срещат уникални растителни видове като Странджанската зеле-
ника. Горите са от южноевксински тип, формирани от източен горун, източен бук и 
благун с подлес от лавровидни храсти (странджанска зеленика и други) и субевксин-
ски гори от благун, цер и източен горун. Флората на планината е от 1 665 вида, като 
има десетки реликтни и ендемични растения. Фауната на Странджа има 99 ендемични 
вида безгръбначни животни, а гръбначната ѝ фауна е най-богатата в българска 
защитена територия – 263 вида. На територията на планината се намира Природен 
парк „Странджа“ (обявен за парк през 1995 година с 116 136,2 хектара той е най-голя-
мата защитена територия в България). /Символ на Парка е странджанската зеленика./ 
Единствено тук на континента са запазени типичните за края на Терциера (отпреди  
2 млн. г.) гори на умерения климат с вечнозелен лавровиден подлес. 

Горите покриват 80% от площта на Парка. Вековните гори са 30% от горите в 
защитената територия –  често се срещат дървета от източен горун, благун, източен 
бук и странджански дъб с диаметри от 1.5 – 2.0 м и възраст над 500 години.   

На срещата си в швейцарския град Люцерн през 1992 г. министрите на околна-
та среда на Европа обявяват Странджа за една от петте (и единствената българска) 
приоритетни за опазване територии от Централна и Източна Европа.  

Природата на Странджа е благословена, защото съчетава морето, планината и 
средиземноморското слънце. Всичко това е застрашено от изчезване и унищожаване.  

В началото на 2014 година еколози алармираха за нов етап от посегателства 
върху гората в природен парк „Странджа“. 

13 февруари 2014: 
Строителство в природен парк „Странджа” няма да бъде допуснато, докато не 

се изготви нов Общ устройствен план на община Царево. Това заявява в сутрешния 
блок на телевизия „Bulgaria on Air“ министърът на регионалното развитие Десислава 
Терзиева. Министърът подчертава, че планът е трябвало да бъде преразгледан заради 
липсващата екологична оценка. 

Докато се чака „екологична оценка” Странджа продължава да бъде изсичана!  
Протестиращи в защита на природния парк „Странджа” се събраха  във Велико 

Търново, София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Сливен, Русе и други населени 
места, за да изразят желанието си „да остане природа в България” и да се спазва еко-
логичното законодателство. Както те, така и ние искаме промени в законите, които да 
гарантират обществения интерес и да отразяват всички изисквания на европейските 
директиви. Това биоразнообразие си заслужава да се опази, традиционния поминък и 
бит, дребния семеен бизнес, устойчивото ползване на горските и рибните ресурси. А, 
застрояването с огромни и разностилни хотели, които наблюдаваме в последните го-
дини, е не просто проява на лош вкус и недалновидност. Това е резултатът от комби-
нацията на неспазване на законите, желание за бърза  печалба, пране на пари, липса на 
информация и нехайство за околната среда.  
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Следствието е: лишаване на държавата от фондовете на Европейския съюз по 
отношение на околна среда и налагането на глоби, които обикновения данъкоплатец 
ще трябва да изплати. Както и лишаване на местното население от възможността за 
стопанисване на собствените си земи и развитие на природосъобразен туризъм, за 
което те ще бъдат насърчавани и финансово подпомагани от Европейския съюз. 

 

II. Целеви групи  
• граждани и гости на Национален парк „Странджа“ 
Партньори:  
Регионални медии – преса, радио и телевизии 
Дирекция на Национален парк „Странджа“ 
НПО, осъществяващи дейност в тази сфера 
СОУ и Професионални гимназии 
Висши училища 
 

III. Цел на кампанията „Да опазим Странджа от изсичане“ 
Кампанията за опазване района на Странджа от изсичане цели да обедини 

граждани, НПО, институции и медии в стремеж да бъдат опазени от посегателство 
защитените територии в Приказна Странджа (изсичане, застрояване). 

 

Специфични цели 
 

 да провокира общественото внимание към проблемите, свързани с опазване 
на горите от изсичане на територията на Природен парк „Странджа“ 

 да повиши осведомеността на гражданите как да използват възможностите за 
природосъобразен туризъм в природен парк „Странджа“ и  мрежата  от туристически 
маршрути в парка 

 да възпита у посетителите на парка социално отговорно поведение сред приро-
дата, което да доведе до повишаване на чувствителността от замърсяването на природата 

 да осведоми хората как могат да помогнат при организиране на кампании, 
свързани с почистване и залесяване в природен парк „Странджа“ 

 да убеди гражданите, че природосъобразният туризъм възстановява, зарежда 
духовно и помага за формиране на социално отговорно поведение към природата 

 

Послания 
 „За да остане природа за децата – утрешните стопани на Странджа и 

Българската земя!  
Средства за постигане на целите 
Период на протичане на кампанията – 6 месеца (22.03 – 22.10).  
В този период гората е притегателен център за посетители. През пролетта 

природата се „събужда“ за живот, прелетните птици долитат и се връщат на местата, 
където са гнездили. Началото на лятото и на есента са подходящи за пикници и излети 
сред природата.   

Пролетна фотографска изложба „Странджа през моя обектив“ – с кон-
курси за Най-красиво място в Странджа и за Най-впечатляваща фотография. 
Идеята на тези категории е да привлече вниманието към конкретни места, явления, 
растения и феномени.  

Информационен уикенд в Природен парк „Странджа“, на който местни жи-
тели и гости да бъдат запознати с проблемите на опазването на Природния парк от по-
сегателства. По време на този уикенд се организират съревнователни игри; детска 
изследователска експедиция с водач и др.; В дните за информиране и убеждаване на 
целевите публики ще се включат и партньорите от НПО, които ще съдействат с много 
информация и полезни практики.  
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Кратък анимационен клип на кампанията, излъчван в ефира от регионал-
ните радия и телевизии: възможност кампанията да достигне до максимално широк 
кръг от публика  

Създаване на Facebook и Twitter страници на кампанията  
Рекламни материали с логото на кампанията: листовки, флаери, ключодържа-

тели, фланелки, които ще се раздават на присъствалите на събитията и при партньорите  
Newsletter с възможност за обратна връзка Дирекцията на парка 
 

Индикатори за измерване на успеха  
�  брой регистрирали се за участие във фотографската изложба  
�  брой раздадени рекламни материали  
�  брой излъчвания на клипа в медии  
�   отзвук от събитията и излъчените аудио-визуални средства на Facebook и 

Twitter страниците 
�  инициирано гостуване на представители на Природен парк „Странджа“ в 

предаванията на медии, интервюта за печатни медии 
�   отзвук от провеждането на цялата кампания в социалните мрежи  
�   брой харесали страницата на Парка и кампанията в социалните мрежи  
�   брой отправени въпроси на страниците в социалните мрежи по проблемите 

на опазване на природата 
�   брой изпратени нюзлетъри в партньорската мрежа (ВУ, СОУ, ПГ, НПО) в 

рамките на кампанията  
�   брой засадени дръвчета в рамките на кампанията  
�   брой посетители на Парка по време на кампанията (обратна връзка)  
�  брой „осиновени“ места за поддържане (обратна връзка) в рамките на 

кампанията  
 

Заключение 
Всички знаем, че дърветата са естествен филтър на въздуха, а безразборното им 

изсичане води до екологична катастрофа. В България през 50-те години горите масово 
са били унищожени като е трябвало да мине половин век, за да се възстановят, макар 
и частично. Сега в цялата страна отново масово се сече на „голо”.  Масовата сеч води 
до нарушаване на равновесието в природата посредством множество вторични ефекти – 
ерозия, свлачища, „отмиване” на повърхностния почвен слой, пресушаване, засолява-
не и т.н. Със скъпите горива и електроенергия държавата насърчава отоплението с 
дърва. От това са спечелили стотици дърводобивни частни фирми, които са провели и 
провеждат масови голи сечи в горските масиви. Много ценни гори в равнините и 
предпланините са унищожени.  

В горите гнездят повечето от насекомоядните и хищни птици, те се хранят в съ-
седните обработваеми площи. А унищожаването на тяхната гнездова база ще увеличи 
риска от масово размножаване на гризачи и насекоми. Това пък ще принуди земедел-
ските производители да използват химикали, за да предпазват реколтата си, а това е 
скъпо и опасно. 

„Иска ми дума гората” е песен, посветена на опазването на дивата природа на 
България. Текста на песента е вдъхновен от едно „вълшебно пътешествие из дивата 
Странджа”, споделят авторите й.  

Ето това може Странджа – да те вдъхнови, да те накара да запееш, да обичаш. 
Колко наши спомени са свързани с нея? Магията на Странджа е такава, че всеки кой-
то я е посетил дори за един ден, не може да я забрави никога. Затова трябва да я запа-
зим такава каквато е! 

Научен консултант 
доц. д-р Мария Алексиева 
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РАДИО АМЕРИКА И БГ РАДИО – 
 СРАВНИТЕЛНИ ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Лорин Хасан Насър 
Бургаски свободен университет 

 
RADIO AMERICA AND BG RADIO –  

COMPARATIVE PERSPECTIVES 
 

Lorin Hasan Nasar  
Burgas Free University 

 
В тази разработка съм се спряла накратко върху възникването на радиото. 
Разгледала съм едно от най-слушаните американски и едно от най-слушаните 
български радия. 
 
Key words: Radio America, BG Radio 

 
 
Възникване на радиото  
Първата радиопрограма с новини е започнала излъчване на 31 август 1920 го-

дина от радиостанция в Детройт. През октомври радиостанцията започва да излъчва 
поредица от вечерни концерти, която се смята за първото забавно предаване в Съеди-
нените щати. През 1922 г. започва редовното излъчване на развлекателни предавания, 
а първите радиостанции, редовно излъчващи информация в Европа, се появяват след 
края на Първата световна война. 

Периодът между 30-те и 50-те години на 20-и век е описван като Златните 
години на радиото. То се налага като най-бързото и най-авторитетно средство за ма-
сова информация. С масовото навлизане на телевизията радиото започва да губи воде-
щата си роля и търси нови форми за привличане на аудиторията. Радиостанциите за-
почват излъчването на програми по отделни канали с различна роля – информацион-
на, забавна, музикална, образователна. 

Като най-развито и практици, и теоретици приемат американското радио, раз-
полагащо с добра материална база, спътниково излъчване, добре платени журналисти 
и отлично покритие на територията.  

До 50-те години на 20 век радиото в САЩ се е слушало от цялото семейство, 
така, както по-късно са се гледали театрални постановки, шоупрограми и друг вид 
развлечения по телевизията. Днес радио слушането е индивидуално занимание. 

Особености на американското радио. Функция на рекламата в американ-
ското радио 
Ефирният пазар в САЩ е разделен на 211 зони. Радиостанциите разделят деня 

на четири големи часови пояса: сутрешен, включващ времето от 05 часа до 10 часа; 
дневен от 10 часа до 16 часа; следобеден от 16 часа до 19 часа  и вечерен от 19 часа до 
24 часа. 

В САЩ водещите в радиото се наричат енкърмени. Наименованието  идва  от 
ангажимента и функцията на водещия – той се намира в студиото, получава много-
бройни новини и репортажи, подбира ги, редактира ги и ги поднася на слушателите. 
Едновременно с това той се бори за личен стил. 
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Рекламата в американското радио изпълнява важна социална роля. Тя изгражда 
имидж, разкрива възможности за професионално израстване и получаване на извест-
ност и популярност. Рекламите в американското радио са кратки; излъчват се с еле-
ментарни реплики, използват запомнящи се думи или фрази, рекламните лица в САЩ 
са: видни личности, политици, актьори, спортисти. Рекламата в американските медии 
създава: илюзорен свят, свят без проблеми, трудности, конфликти и социални сътре-
сения. Образът на света, изграден от радио рекламата в САЩ, е светът, в който рекла-
мираната идея, личност, политика са най-добрите в света. 

В Америка музикалните формати отстъпват пред говорния формат: NEWS/ 
TALK (новини, различни разговорни съставки и музика). Съществуват 2 разновиднос-
ти на NEWS/TALK форматът – NEWS и TALK. 

Радиостанциите в САЩ, които работят в този формат, имат най-висок доход от 
продажба на рекламно време. Това са търговски радиостанции. При тях съвсем не са 
рядкост петнайсет и повече минути реклама на час. Производството на NEWS, 
NEWS/TALK или TALK обаче е и най-скъпо сред профилираните програми. 

NEWS форматът е подходящ за най-големите медийни пазари, какъвто е САЩ. 
Разходите за производство са почти два пъти повече, отколкото за програма с музика-
лен формат. Радиостанции, чиито говорен формат е NEWS, NEWS TALK се разглеж-
дат като по-сериозни. Тези формати изискват високо квалифициран екип. Чисто нови-
нарските програми имат възвращаемост само при широка територия на радио разпро-
странение. TALK програмите се изграждат основно върху разговори в студиото и по 
телефона, отличават се с интерактивност. Радиоводещите са няколко, като се сменят 
на различните часове. Често специалисти в студиото отговарят на въпроси, които слу-
шателите задават по телефона. Особено популярни теми са здравето, медицината, фи-
нансите и бита. Този радио формат е значително скъп. Talk форматът е насочен към 
аудиторията над 25 години.  [„Радио форматът в САЩ”. 

Пример за търговска радиостанция е Радио Америка. Радиото спада към 
NEWS/TALK форматът. В Радио Америка  преобладават аналитично коментарните 
предавания. Радиото е основано през 1985 г. от  Джеймс К. Робъртс. Радио Америка 
има изградена солидна репутация за върхови постижения сред хилядите станции през 
последните две десетилетия. През това време радиото има спечелени множество 
награди. През 1997 г. започва да излъчва 24 часа в денонощието, седем дни в седмица-
та. Програми се излъчват чрез три сателита и от над 400 филиала. В допълнение, прог-
рамите са достъпни в Интернет. Новини и интервюта преобладават в делничните дни, 
а през почивните дни радиото предлага разнообразно меню от специални програми – 
за семейните финанси, спорт, медицинска помощ, политика и др. 

Общият брой на предаванията в ефира на Радио Америка е 42. 20 от предава-
нията се излъчват само през деня, 4 от предаванията имат излъчвания, както през де-
ня, така и вечер, а 18 от предаванията са вечерни. 

Дневни радиопредавания:  
Doug Stephan`s Good Day, The Peter Schiff Show, The Ray Lucia Show, Dr. Joy 

Browne Show, Good Day Weekend, The Drive with Alan Taylor, Home Wizards Popular 
Technology Radio, Intelligent Medicine with Dr. Hoffman, DIY Live, Popular Science 
Radio, School Of Hot Rod/ Stock Car Radio, The Pet Show with Warren Eckstein, Doctor`s 
Orders, The Dr. Bob Martin Show, The Garden Rebel, The Money pit, Steve Dale`s Pet 
World, Liberty Nation. 

Вечерни радиопредавания: 
What`s Cooking, Veterans Chronicles, When Radio Was, Made in America, Men`s 

Health Live, America`s Wealth Management, For Your Ears Only, Street Rod & Custom 
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Radio, Behind The Curtain with Jack Burkman, Working Mother Radio, Access Appetite, 
Tee It Up! With Keith Jones, The Talkradio Count Down Show with Doug Stephan, The 
National Defense, Mom Talk Radio, Good Parenting Equity Strategies, The Tony Stiles 
Show. 

Смесени радиопредавания – (с излъчване  през деня и вечер): SRN News, 
Doing What Works, Home and Family Finance, The Roger Hedgecock Show. 

Обхвата на радиопрограмата е континентален. Програмите на радиото се из-
лъчват чрез 3 сателита. Според финансирането си, Радио Америка е търговско радио. 
Радиостанцията е от политематичен характер, тъй като предаванията, които се излъч-
ват са информационни, културни с развлекателни. 

Според честотата на излъчване, предаванията биват: 
Ежедневни предавания – SRN News, The Peter Schiff Show, When Radio Was, 

Doug Stephans`s Good Day, The Ray Lucia Show, Dr. Joy Browne Show, The Dana Show, 
The Roger Hedgecock Show – 8бр. 

Седмични предавания – всички останали – 34 на брой 
Програмата на радиото за дните от вторник до петък е една и съща, а за поне-

делник, събота и неделя, програмата е индивидуална за всеки един от тези дни. Нови-
ните SRN News се излъчват на всеки кръгъл час с продължителност 5 минути и на 
всеки половин час с продължителност 2 минути.  

Таргет групата на радиото е доста широка –  между 25 и 60 години 
Социално демографски профил на аудиторията – Хора с висше образование, 

семейни, интересуващи се от икономическата ситуация в страната, финанси, полити-
ка, здраве, семейни взаимоотношения . Хора, слушащи радио не за забавление, а за да 
се осведомяват  и научават нови неща. 

Разпределение на предаванията според класификационните подвидове 
Информационни 11 
Публицистични 10 
Аналитично коментарни 21 

 
Разпределение на предаванията според тематиката и проблематиката 

Икономически 13 
Обществено-политически 14 
Културни 8 
Музикални 7 

 
Разпределение на предаванията според техния вид 

Политематични 28 
Монотематични 14 

 
Българското радио 
Началото на общественото радио разпръскване у нас е поставено през 1929 го-

дина, когато група инженери, начело с техника Георги Вълков, построяват 60-ватов 
радиопредавател в Инженерната работилница в София. През последната седмица на 
месец ноември в ефир за първи път прозвучават думите „Ало, ало, тук е Радио София!”.  

В началото на 1930 година e основавана обществената организация Съюз 
„Родно радио”. Съюзът използва предавателя на Първа инженерна дружина и започва 
излъчването на редовни предавания през юни същата година. На 9 декември 1934 го-
дина се открива „Радио Варна”.  
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На 25 януари 1935г. цар Борис III подписва указ, с който радиоразпръскването 
в България става държавна собственост. Днес този ден се отбелязва като ден на Бъл-
гарското национално радио (БНР). 

Първото предаване на частна радиостанция в България е осъществено на 25 де-
кември 1992 в град Пловдив, а името на станцията е „Канал Ком”. Първата официално 
лицензирана частна българска радиостанция е Радио FM+, което стартира в 17:16 часа 
на 15 октомври 1992 година. Днес в България се излъчват три национални радиопрог-
рами – Хоризонт, Христо Ботев и Дарик Радио. Радиото се смята за най-широко 
достъпното средство за масова информация и е способно да обхване до 95% от насе-
лението на земното кълбо. 

 Според книгата „Радио средата 2001-2010”,  60% от българите слушат радио  
5-6 пъти седмично. По-голяма част от радиослушателите са мъже. Най-често слушаме 
радио в колата, следвано от слушането в дома и на работното място. Изследването 
показва, че насочеността на слушателите е повече към радиостанции с политематичен 
характер, каквато е и БГ радио. Неговата таргет група е широка от 15 до 49 години.  

„БГ Радио” стартира на 3 март 2001 година. То е собственост на ирландската 
компания България преобладават този тип радиостанции, тъй като за тяхното реализи-
ране са необходими по-малко средства. Радиото е частно и  се финансира главно от 
реклами.Communicorp Group Limited, която фокусира усилията си в радио бизнеса. В 
България, компанията управлява и радиостанциите „Energy”, Радио „Nova”, „Радио 
1”, „Радио 1 Рок”, „Вероника” и Радио и телевизия „CITY”.  

БГ Радио се слуша вече 13 години. Радиото е музикално и има забавно развле-
кателен характер. Музикалните радио формати са най-много на брой у нас и с най-го-
лям пазарен дял. Според Христо Грозев (директор на Communicorp Group), има 
няколко причини за това „музикализиране“ на радио пазара. Основната причина е, че 
разработването и експлоатирането на немузикални радио формати е значително по-
скъпо. Според него: „Специализирани, немузикални радиостанции са финансово пе-
челивши само в страни, където пазарът е достатъчно голям в абсолютни числа. Дори в 
Унгария, където рекламният радио пазар е пет пъти по-голям от българския, няма ни-
то една немузикална (частна) радиостанция”. В България има и допълнителен проб-
лем – необичайно фрагментираният радио пазар в страната (над 30 са радиостанциите 
в София и над 12 радио веригите). По думите на Грозев „това е пазарна раздробеност 
без паралел в Европейския съюз. При такива условия малцина биха се наели да 
инвестират в скъпоструващи формати, каквито са информационните. 
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БГ РАДИО 
 

Брой предавания на „БГ радио“ – 9 
Радиопрограмата „БГ радио“ е с национален характер. Според начина на прена-

сянето на звука, програма “БГ Радио” е спътникова и ефирна. Радиото е търговско, с 
музикални и развлекателни предавания. Таргет група – от 15 до 55 годишна възраст 

Дневни радиопредавания: „Стартер”,” Без калории” с Лора, „Любимец 13” с 
Наско, „На път за вкъщи” с Гери 

Вечерни предавания: „Любими песни за любими хора”, „Най-доброто от бъл-
гарската музика” 

 
Според честотата на излъчване, предаванията биват: 
Ежедневни предавания – „Стартер”,  „Без калории”, “На път за вкъщи”, „Лю-

бими песни за любими хора,” „Любимец 13”, „Най-доброто от българската музика”. 
Седмични предавания – „Нашите 20”, „Заедно на път”, „С Деси в 10”. 

Според мен БГ радио е с монотематичен характер, тъй като е изцяло музикална 
радиостанция и насочеността е към българската музика и българските изпълнители. 
Според книгата „Радио средата 2001-2010”, радиото спада към политематичните 
радиостанции.  

БГ Радио е най-слушаното радио в България от хората на възраст между 36 и 45 
години според представително проучване на радиоаудиториите, проведено през март 
2011 година от TV Plan. Изследването е проведено на територията на общо 37 града в 
страната. БГ Радио е сред първите 5 позиции в предпочитанията на всички слушатели 
над 25 години, а всеки месец най-българското радио е слушано от над 350 000 хиляди 
души в активната възраст между 15 и 54 години в 18 града в страната, в които се из-
лъчва БГ Радио. „Стартер” е най-слушаният сутрешен блок на музикална радиостан-
ция в България от всички слушатели на възраст между 15 и 54 години. 

 
Заключение: 
“БГ радио” е едно от най-слушаните радия в България, а Радио „Америка” е 

едно от най-предпочитаните радиостанции в САЩ. Слушателската аудитория на БГ 
Радио е в широкият диапазон между 15 и 55 години. А слушателската аудитория на 
Радио Америка е между 25 и 60 години. Двете радиостанции обаче са доста различни, 
което показва колко много се различава българският от американския слушател. 
Радио „Америка” е с политематичен характер и неговите слушатели имат за цел да 
научават важни  и полезни неща. „Бг Радио” е с монотематичен характер и се слуша с 
цел забавление. Впечатление прави това, че сайтовете на българските радия, не са 
толкова добре развити, колкото тези на американските радиостанции. В българските 
сайтове има недостатъчно информация относно самата медия, предаванията и воде-
щите. 

 
Използвани източници: 
 
[1] „Радио средата 2001-2010” – доц. д-р Маргарита Пешева,  

 проф. дфн Милко Петров и доц. д-р Лилия Райчева 
[2] „Радио форматът в САЩ” – Лъчезар Вачков 
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ПАМЕТ. РАЗСТРОЙСТВА НА ПАМЕТТА 

 

Ивета Димитрова Колимечкова 
ВТУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” 

 
MEMORY DISORDERS 

 

Iveta Dimitrova Kolimechkova 

 
Резюме. Статията разглежда паметта като психичен процес и по-конкретно дефи-
нира някои паметови разстройства. Набелязани са някои препоръки за подобряване и 
съхранение на паметта. 
 

Ключови думи: памет, паметови разстройства, амнезия, съхранение на паметта. 
 
Abstrac: The article examines memory as a mental process and specifically defines some 
memory disorders. They have been identified some recommendations for the improvement 
and preservation of memory. 
 

Key words: memory, memory disorders, amnesia, preservation of memory. 
 
 

Паметта е важен компонент от познавателната дейност на човека. Тя е психи-
чески процес, който обезпечава фиксиране, съхраняване на различни психични до-
стояния, събиране на информация и използване на миналия опит. „Паметта е свърз-
ващото звено между минало, настояще и бъдеще. Нейната роля не се свежда само до 
запечатване на миналото. Важно е да се отбележи, че без паметта не е възможен нито 
един психически акт тъй като елементите от миналия опит трябва да се свързват със 
следващите елементи, затова те се задържат. Без памет, всяко усещане, което не е ос-
тавило следа всеки път ще се усеща отново като при първия път – изясняването на 
конкретните усещания и въобще психическото развитие биха били невъзможни. Без 
паметта, човешките усещания и възприятия „изчезвайки безследно след възникването 
си, биха оставили човека във вечното положение на новородено”. (Сеченов)” [3]. 
Именно това придава важност и актуалност на проблемите свързани с паметта, защо-
то загубата на памет е болезнено за индивида състояние, което може да доведе до за-
губа на идентичност. Разстройствата на паметовите функции се срещат почти при 
всички психични заболявания, най-често при умствена изостаналост, оглупяване, 
психотични и невротични състояния. Паметта е сложна дейност, имаща нееднороден 
строеж и протичаща при участието на различни образувания на мозъка, всяко от 
които осигурява различни страни на мнестичната дейност. Паметта може да се  нару-
шава при поражение на различни мозъчни образувания. Съществуват различни мето-
ди за лечение и превенция на проблемите с паметта.  

 

Има 3 вида човешка памет в зависимост от продължителността на съхраняване 
на информацията: 

- сензорна памет (тя отговаря за информацията, идваща от сетивните органи);  
- кратковременна памет (тя съхранява информацията малко по-дълго – около 

15-20 секунди); 
- дълготрайна памет (тя получава селектирана информация, т.е. тя е обработена 

и подредена според известни характеристики). 
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Обикновено авторите в своите класификации разделят разстройствата на па-
метта в две основни групи – количествени и качествени. Авторите И. Стойков и  
Г. Попов предлагат сходни класификации на паметовите разстройства. 

 

Количествените разстройства на паметта биват: хипермнезия, хипомнезия и 
амнезии. 

• Хипомнезията представлява намаляване възможностите на паметта, затруд-
нено е възприемането и запаметяването на информацията и по-рядко възпроизвежда-
нето. Среща се и при здрави хора при наличие на умора, стресови състояния, тревога 
и др. „Хипомнезията има възрастова динамика – с напредването на възрастта запаме-
тяването на актуални стимули е затруднено, за сметка на това паметта от детството се 
възпроизвежда с големи подробности. Симптоми на паметовото разстройство са сла-
бото внимание и ниската мисловна работоспособност” [2, стр. 125]. Според Г. Попов 
при наличие на органична мозъчна увреда хипомнезията може да предхожда разви-
тието на деменция. 

 

• Хипермнезия „Това е своеобразна свръх памет, която може да съществува 
като нормално явление при здрави хора (напр. като качество на личността, което трае 
цял живот) или като патологично явление (напр. след травма на мозъка или при някои 
лица с умствена изостаналост)” [1, стр. 94]. Стойков дава за пример хора, които на-
изустяват цели книги, играят шах с десетки партньори и т.н. 

• Амнезии представляват пълна липса на спомен за даден период от време или 
само за определени събития. Г. Попов ги групира в зависимост дали са следствие от 
органично или функционално заболяване на мозъка, както и в зависимост от това ка-
къв период от време обхващат спрямо началото и хода на патологичния процес. 

 
„Ретроградната амнезия обхваща период от време (минути, часове, дни или 

повече) преди острото начало на патологичния процес, който води до загуба на съз-
нание. По особен вариант на ретроградната амнезия е т.нар. „прогресираща амнезия”. 
Наблюдава се при прогресиращи дифузни органични процеси на мозъка, които нямат 
остро начало. Загубата на паметта при този вариант става по регресионния закон на 
Рибо, според който заличаването на спомените става в последователност от новите 
към старите [1, стр. 93]. Стойков пояснява, че ретроградната амнезия често е повлияна 
от травми и сътресения на мозъка, след чието отзвучаване паметта се възвръща 
отново. 

 
Антероградната амнезия се наблюдава след мозъчно увреждане и обхваща 

периода след възстановяване на съзнанието, като продължителността и варира от ми-
нути до повече от дни. Основно е нарушена способността за възприемане и в следст-
вие на това – за възпроизвеждане на конкретни стимули. 

 
Конградната амнезия обхваща период на помрачение на съзнанието (напр. 

делир) или при нарушена яснота на съзнанието. 
 
Дисоциативна (психогенна, хистерична) амнезия е характерна за хистерич-

ното разстройство. Изразява се в загуба на спомен за събитие от близкото минало, 
които са били силно и негативно украсени или със стресогенен характер за личността. 
Липсва мозъчно увреждане. „Този вид невротична амнезия е изследвана в психоана-
лизата на З. Фройд. Именно онези събития от миналото, които човек е „забравил” с 
помощта на механизма на изтласкването и потискането, са основните причини за 
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невротичната тревожност и нейните деривати – съновидения, вина, защитни меха-
низми, невротичен симптом (страх, агресия, депресия)– [2 , стр. 127]. 

 
Полимпсет – За разлика от Стойков в своята класификация на амнезиите 

Попов включва и полимпсета, който характеризира като загуба на спомен за отделни 
събития или периоди от време при алкохолно опиване. Смята се за един от началните 
симптоми на хроничен алкохолизъм. 

Към качествените разстройства на паметта се отнасят аломнезиите, псевдоре-
минисценциите и конфабулациите. 

• Аломнезиите се наричат илюзии на паметта, защото при тях споменът за 
реални събития се видоизменя в резултат от актуално за момента емоционално със-
тояние и мотивация на личността. Освен че се срещат при здрави хора (напр. при да-
ване на свидетелски показания), те са и симптом на налудностите. Болният не цели 
съзнателна измама или плагиатство, а е абсолютно убеден, че споменът му е истинен. 

• Псевдореминисценциите представляват също илюзии на паметта, като сти-
мулите и спомените са нормално запаметени, но са неточно подредени във времето 
(не се спазва хронологичната последователност). Свързват се с налудното мислене и 
халюцинациите. Г. Попов причислява псевдореминисценциите към аломнезиите и до-
бавя и друг вид аломнезия – криптомнезия, при която нещо чуто или прочетено се  
преживява от болния като негово творение или лично преживяване. 

• Конфабулациите представляват паметови илюзии и халюцинации, при кои-
то ,,празнини в структурата на паметта, причинени от амнезии „се запълват” с фантаз-
ни събития, които никога не са се случвали (фантазна конфабулация) или с реални съ-
бития, които обаче са се случили в друг времеви период (заместваща конфабулация). 
Конфабулациите са свързани с налудното мислене. 

• Корсаковият синдром също се свързва с халюцинациите на паметта. „Ха-
рактерно съчетание на паметови разстройства се наблюдава при амнестичничния 
симптомокомплекс, известен като Корсаков синдром,който включва: 

 

1. Антероградна (фиксационна) амнезия 
Поради невъзможност за приемане на нова информация (фиксация) пациентът 

е дезориентиран за време и място.  
 
2. Конфабулации – с тях пациентът запълва „празнините” в паметта си. 
 
3. Ретроградна амнезия 
„Най-важна за Корсаковия синдром е антероградната амнезия, като  резултат от 

която могат да се появят и конфабулациите. Ретроградната амнезия се среща рядко и 
не е задължителна. Корсаковия синдром се среща само при органични разстройства 
на мозъка – травматични, интосикационни, възпалителни, съдови  т.н.” – [1,  стр.  97]. 

Специфично проявление на паметовите халюцинации е състоянието, при което  
хронично болните пациенти могат да си припомнят халюцинаторни преживявания 
сякаш те са били реални събития.  

„Блойлер нарича това с термина ретроактивност. Напр. пациентът може да 
описва случай на насилие през изминалата нощ, случило се в болничната му стая от 
чужди хора, проникнали през прозореца”[1, стр. 96]. Това състояние Стойков нарича с 
термина псевдоамнезия. 

В „Обща и клинична психопатология” Г. Попов включва и налудните споме-
ни, наричани още парамнезии. Парамнезията представлява погрешни спомени, въз-
никнали от илюзии, свързани с интензивни емоции. При нея настоящото емоционално 
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състояние или наличието на налудности действат в посока изопачаване на спомена за 
минали събития. Парамнезията е сходна от части с аломнезията. Когато болният е не-
съмнено убеден в достоверността на видимо погрешни спомени, става дума за ретро-
спективна фалшификация или налудна памет. Напр. шизофреникът си спомня, че в 
детството са му имплантирали предавател в мозъка; меланхоликът си припомня ми-
нали страхове и др. Има два вида парамнезии: 

 

Редупликативна парамнезия: 
Представлява убеждение, че настоящото обкръжение е лъжливо, изкуствено 

създадено и представлява дубликат на реално място. Тази парамнезия представлява 
едновременно и синдром на погрешна идентификация. Напр. пациентът може да бъде 
убеден, че неговата махала не е истинска,а е дубликат създаден от извънземни. 

 
Т.нар. „спомени, зависими от сегашното състояние”: 
Представляват припомняне на събития само когато личността е под въздейст-

вие на психоактивно вещество, на чиито фон е било преживяно събитието в миналото. 
Същият феномен се наблюдава при пациенти с психози или афективни разстройства, 
които, когато са добре не могат да си припомнят драматични преживявания, които са 
имали, когато са били болни. Когато се разболеят отново се появяват тези спомени. 

Освен представените гледища на двамата автори съществуват и други класифи-
кации и многообразие от паметови разстройства, чието разглеждане настоящата ста-
тия не си поставя за цел. 

Какви възможности съществуват за повлияване на разгледаните нарушения на 
паметовите процеси? Лечението на загубата на паметта изцяло зависи от факторите, 
които са причинили съответната загуба. Множество фактори причиняват временни 
проблеми на паметта, които биват туширани при правилно третиране или просто при 
отстраняване на причиняващия ги фактор. Например загуба на памет причинена от 
лекарства се коригира, когато лекарствата са спрени или променени. По същия начин 
паметта се подобрява, когато всички хранителни недостатъци са решени чрез 
достатъчен прием на храни и хранителни добавки. Много проблеми с паметта могат 
да се коригират като резултат от промяна в околната среда. 

Широко разпространено е медикаментозното лечение, което цели активизиране 
на холинергичните процеси. Съществуват обаче явни недостатъци при използването 
на конвенционални лекарства за лечение на загуба на паметта. Често пъти лекарствата 
дават само краткосрочни резултати и предизвикват множество странични ефекти. От 
друга страна естествените добавки не произвеждат никакви бързи резултати, но могат 
да доведат до значително подобрение в дългосрочен план и то без странични ефекти 
[4]. 

Иванович предлага някои по-нестандартни методи за терапия на амнезии 
например: магниторезонансна и цветорезонансна терапия. При цветорезонансната те-
рапия пациенти с топъл темперамент се стимулират със студени цветове, а тези със 
студен темперамент – с топли цветове. Влияе се на цялото тяло или само на органите 
на зрението [5]. 

Експерти препоръчват съвкупност от хранителен и двигателен режим в съчета-
ние с мнемотехнически прийоми. Например упражненията подобряват притока на 
кръв в мозъка, стимулира се растежа на нови неврони и се насърчават нервните им-
пулси. Изследвания показват, че витаминни добавки намаляват риска от свиване на 
мозъка. Хората трябва да приемат достатъчно витамин C, E, B6,  B12 и фолиева кисе-
лина, за да си осигурят по-добра превенция срещу загуба на паметта. Доживотната 
умствена дейност и усвояването на нови умения запазват мозъка активен  [4]. 
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Паметта е психична функция, изключително важна не само за физическото оце-
ляване, но и за личностното развитие на човека. Но тя се нарушава изключително лес-
но от множество фактори. Една голяма част от тези фактори обаче могат да бъдат 
повлияни от самите нас – ние сме способни, спазвайки определени правила в нашето 
ежедневие да съхраним добрата си памет и бистър ум, дори на прага на третата въз-
раст. 
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Abstract: Preschoolers covers the period of life between the end of early childhood and 
enters the school. It is divided into three periods -: early preschool - 3-4 on, middle school 
age - 5, and preschoolers 6-7 on. Each of which has its own characteristics and is a step 
towards preparing children for school psychology. An important element of pre-school age 
is communication, which is divided into. Communication of the child takes place in two 
main planes: with adults and peers. 
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Предучилищната възраст обхваща този период от живота на детето между края 
на ранното детство и постъпването в училище, т.е. между три и седем години. Това е 
една от важните възрасти в развитието на човека, понеже през този период се полагат 
основите на цялостната личност и детето е много податливо на възпитателни въз-
действия.  

То навлиза в него, след като вече е усвоило сравнително добре говора и може 
да ходи. Детето се освобождава постепенно от пълната зависимост на възрастните и 
влиза в по-сложни жизнени отношения с цялата среда, която го заобикаля. То се 
включва вече в детските групи в жилищния двор или детската градина. Това е начало-
то на неговия колективен живот, в който постепенно се формират основите на харак-
тера му. Детето започва да се намира под възпитателното влияние не само на своите 
родители, но и на други възрастни. От него се изисква вече да изпълнява определени 
правила, било то в играта или в обикновените всекидневни условия на живот. Детето 
започва по-добре да разбира изискванията на възрастните и да се съобразява с тях.  

На първо място, основни са функциите на семейната среда при формирането на 
детската психика: „детето се ражда в семейство с определено образователно равнище, 
с принадлежност към социални класи и групировки, с етнически особености, с профе-
сионална подготовка, интереси, социални установки и др. Всичко това оказва огромно 
влияние върху ранното формиране на личността…” [1]. 

Но въпреки това голямо развитие на психическите процеси детето е все още 
предимно действащо, а не толкова мислещо същество. Главната му дейност през този 
период е играта, която е и основно възпитателно средство. Но наред с нея в живота на 
детето се наблюдават и някои прояви на трудова дейност, като например да си прибе-
ре играчките, да си подреди дрехите, да се нахрани само. Организираните занятия в 
детската градина носят вече и елементи на системна учебна дейност и подготвят дете-
то за училище. Възрастта обхваща периода от 3 до 6-7 г. Дели се на три подпериоди: 
ранна предучилищна възраст – 3-4 г.; средна предучилищна възраст – 5 г. и пред-
училищна възраст – 6-7 г. Трите подпериоди в своето единство осигуряват физическа 
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и психическа готовност на детето за училище. Всеки човек има нужда от общуване 
още от първите дни след раждането си, от там започва и възпитанието, а според 
Аристотел „Възпитанието на детето започва преди раждането му”. Общуването е 
сложно явление, което се характеризира със специфични цели и задачи, осъществява-
щи се в процеса на комуникативните действия със своеобразни комуникативни сред-
ства. Резултатът от общуването има както предметно материален характер, така и ду-
ховно социален в лицето на детските взаимоотношения. Общуването на детето се осъ-
ществява в два основни плана: с възрастните и с връстниците. 

 
1. Общуване на детето в предучилищна възраст с възрастните. През този 

период възрастните, които общуват с детето най-често са родителите му, членове на 
семейството и учителите от детската градина. В процеса на формиране на детето като 
личност са много важни единството и съгласуваността на всички социално педагоги-
чески системи семейство, детска ясла, детска градина, училище. Именно от тях са и 
възрастните, с които детето общува през периода на предучилищната възраст.  

 
Общуването между детето и родителитe – Взаимоотношенията в семейството 

са пример, чрез който детето се научава да ориентира поведението си, спрямо обкръ-
жаващите го, да съобразява своите мнения и действия с тези на другите хора, да об-
щува и да отстоява собствени позиции. Семейната атмосфера и изграждането на емо-
ционално стабилна личност зависи до голяма степен от характера на общуването меж-
ду родителя и детето. То започва още от раждането и има голямо значение за детското 
развитие. Много важно значение за общуването при децата има семейната среда. Лю-
бовта между родителите, откритите семейни отношения, топлината и чистотата, здра-
вината на семейството, примерът на родителите, разбирането на детето, поощренията 
и стимулите. 

 
* Основните цели на родителите: Да помагат на детето да разбере, че е оби-

чано и че за него се грижат, да му помогнат да развива способностите си, да насърчат 
интересите на детето към света. Именно от оценките на родителите започват осъзна-
ването у детето на собственото му Аз и неговата самооценка. Да създадат нормални 
битови и емоционални условия на живот на своето дете.  

Първият възрастен с когото детето общува е майката. А първите средства на то-
ва общуване са експресивно-мимически (усмивка), след които се развиват предметно-
действените и накрая – речевите. Детето трябва да се научи от възрастния, който се 
грижи за него да се грижи за себе си. 

 
* Отделянето от майката 
В предучилищната възраст детето се научава да се дели от майка си. 
През първото юношество то още не е съвсем готово за това. За двегодишното 

дете майката е центърът на вселената и то се нуждае от нея. Затова не е добре да се 
праща в детско заведение, тъй като още няма готовност да се отдели от нея. Когато 
детето навърши три години вече са му необходими другарчета в игрите. То иска да се 
отдели от майка си и да бъде независимо.  

Най-добрият начин да му се помогне в това отношение е да се изпрати в детска 
градина. И все пак, макар и да желае да е самостоятелно и да се присъедини към света 
на децата, то изпитва противоречиви чувства, когато трябва да напусне сигурността 
на майчиното присъствие. Нормално е да усеща безпокойство от това, че се разделя с 
майката (при някои деца то е по-силно, отколкото при други). Ако детето е психоло-
гически здраво и уравновесено, то ще преодолее безпокойството от това, че майка му 
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го оставя при непознати и после спокойно ще се присъедини към другите деца и ще 
започне да си играе с тях. Но дори когато детето се заиграва, без да плаче, то без осо-
бен ентусиазъм пуска майка си да си ходи. 

Понякога малкото дете реагира със закъснение на раздялата с майката. Всичко 
изглежда чудесно през първата седмица. Детето влиза в училището, без да протести-
ра, и явно не го е грижа за нищо. Но тревогата все пак го побеждава – след две три 
седмици то заявява на майката, че го е страх от училището. Майката не е забелязала, 
защото се е въздържало. Накрая обаче тревогата е надделяла. Отделянето на детето от 
майката и оставянето му само с деца на неговата възраст е голяма крачка напред в не-
говата социализация. 

 
* Общуване на детето с други възрастни през предучилищната възраст – 

педагогическо общуване 
Трябва да уточним, че през предучилищната възраст под други възрастни се 

разбира учителите от детската градина. В този смисъл това общуване можем да наре-
чем педагогическо. То се осъществява в детските градини и в училищата. По-специ-
фично е при децата от предучилищна възраст поради техните психологически и въз-
растови особености, тъй като те все още нямат умения за общуване. Задачата на педа-
гога е да ги води към тяхната социализация. Характерно за децата от предучилищна 
възраст е, че те изпитват силно желание за общуване. Това е свързано с желанието им 
да опознават заобикалящия ги свят.  

Чрез общуването децата дават простор на своето любопитство като непрестан-
но задават въпроси. Учителят в детската градина не трябва да забравя, че в тази въз-
раст се поставят основите на личността на детето и трябва да насочи общуването и 
взаимодействието си с него към въвеждането му в заобикалящия го свят. Педагогът 
трябва да съчетае общуването с играта и дейността, за да развие детската личност. 
Чрез педагогическото общуване е възможно да се осъществява благотворно влияние 
върху децата. Да се стимулира създаването на положителни взаимоотношения. Учите-
лят в детската градина трябва много внимателно да подбира своя стил на общуване, 
тъй като у децата в предучилищна възраст се наблюдава стремеж към подражание. За 
детето учителката е образец. Важно е при общуването децата да бъдат внимателно из-
слушвани и правилно разбирани, успокоявани, подкрепяни, при нужда коригирани. 

Друга важна особеност за общуването на децата на 3-4 години с възрастните е, 
че те се стремят да получат похвала, признание от тяхна страна. Сътрудничеството на 
детето с педагога е възможно само при условие, че той ще се отнесе с признание и 
уважение към детето. Важно е педагога да хвали и най-малките постижения на децата. 

Педагогическото общуване с децата от предучилищна възраст подпомага ця-
лостното им психично развитие, разширява познанието им за света на природата, за 
връзките в нея, развива мисленето, подпомага социализацията на детето. То усвоява 
правилата на сътрудничество, своите права и задължения в обществото, моралните 
ценности и норми на поведение, подготвя се за живота си като възрастен. 

 
2. Общуване на детето в предучилищна възраст с връстници 
След 4-годишна възраст взаимоотношенията на децата започват да се съсредо-

точават повече върху отношенията им с връстниците, въпреки че родителите запазват 
централна роля. Взаимодействията с връстниците оказват силно влияние върху себе-
усещането на детето в тази възраст. Положението на детето сред останалите себепо-
добни развива у него нови социални, нравствени и естетически чувства, качества и 
позиции част, от които са съобразяване с мнението на другите, отстъпчивост пред тех-
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ните желания, чувства и умение за координиране на личните и другарски потребнос-
ти, приемане на интересите и ролите  и т.н. [2]  

На 4-5 години децата се идентифицират с приятелите си и ги възприемат като 
себеподобни. Споделят с тях преживяванията си и важните събития. Търсят тяхното 
одобрение и симпатия. В лицето на техните приятели те виждат някой, с който могат 
да споделят и говорят за всичко, което невинаги могат да направят с родителите си. В 
предучилищна възраст, децата започват да развиват истински приятелства.  

Между 4 и 5-годишна възраст, те започват да определят другите като техни 
приятели и предпочитат да играят с тях. За децата, приятел е някой, с когото те оби-
чат да играят. В периода между 5 и 6-годишна възраст децата стават все по-малко его-
центрични. Те виждат, че собствената гледна точка не е единствената и идеите на дру-
ги трябва да се взимат под внимание. Егоцентризмът постепенно намалява, защото да 
играеш с другите означава да ги изслушваш и разбираш. При 5-6-годишните деца се 
виждат други характеристики на приятелство като грижата за чувствата на другия, 
желание за одобрение, както и прояви на привързаност. Поради факта, че приятелите 
прекарват повече време заедно, те и често изпадат в конфликтни ситуации, като 
например определянето на посоката и контрола на играта. Приятелите, обаче, работят 
за разрешаването на тези конфликти. Те се познават добре и знаят как да предразпо-
ложат и да реагират в определени ситуации към другия. 

Във възрастта между 2 и 6-годишна възраст, социалните умения са все още в 
процес на развитие, което се вижда от честите конфликти по време на игра. При 
избухване на такива конфликти, децата могат да станат физически или вербално агре-
сивни. Приятелски настроените и социално компетентните деца са популярни сред 
връстниците си, а негативните и агресивни, често се избягват и изключват от групата 
за игра. Без ред, последователна и адекватна намеса, агресията в предучилищна 
възраст е вероятно да продължи и в бъдеще.  

 
* Отношението взимам давам 
В предучилищната възраст детето усвоява отношенията „давам взимам” с дру-

гите, тоест с връстници. Светът на отношенията между равни е ужасно различен от 
семейния. Ако досега майката е давала на детето всичко, което пожелае, то очаква и 
същото от връстниците, но това не се случва. 

При първото си съприкосновение с групата то опознава едновременно силните 
си страни и слабостите си. Щастливо е, че го приемат, и страда, ако го отблъснат. 
Научава се да дава и да получава. Сред своите връстници детето придобива социални 
навици. Налага му се да дели, да изчаква реда си, да моли за нещо другите, да из-
разява чувствата си с думи. Научава се да се бие, за да защитава правата си, да казва 
каквото мисли, без да прибягва до юмруците си, да участва и да наблюдава, да разви-
ва доверието в себе си чрез отношенията с другите. Никое дете не идва на света с тези 
основни в социален и афективен план способности. 

На три, четири и пет години детето изпитва потребност да си играе с другите 
деца и да изгражда у себе си съответните социални навици. Детската градина е идеал-
ното място за тази цел, защото обучението се наблюдава от опитен учител.  

 
3. Проблеми на общуването при децата от предучилищна възраст 
[5] Кризата на третата година 
Кризите на възрастта са свързани с осъзнаването на собствената личност, от-

стояването ѐ и очертаването на нейните граници. Това се случва обикновено през вто-
рата или третата година на детето, след това в предучилищна възраст и през пу-
бертета. 
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Към третата година настъпва критичен период от живота на детето. 
У него се появява желание да бъде самостоятелно, като в същото време иска да 

получи и одобрение от възрастните. Третата година е важна възраст, защото започва 
оформянето на личността на детето, забелязват се първите прояви на самосъзнание и 
самооценка. Отношението на възрастния към детето не винаги съответства на възник-
налата потребност от самостоятелност, а на тази възраст детето още няма необходи-
мите възможности да действа самостоятелно. Това поражда вътрешен конфликт, и 
възниква криза в развитието. С прохождането и първите умения за самостоятелно об-
служване детето открива, че вече не е толкова безсилно и зависимо. Проявява жела-
ние да откривателства и експериментира, което поражда нов етап от развитието, 
започващ с прословутата „криза на третата година” (известна и като ,,детски пубер-
тет”, ,,първо юношество”, „ужасната трета година”). Симптомите, съпътстващи този 
период са: 

 
Негативизъм – отрицателна реакция, свързана не толкова със самото действие, 

колкото с позицията на противопоставяне. Изпробват се възможностите да не се под-
чинява на чужди желания. 

 
Упоритост – реакция свързана с позицията на собствено мнение. Научават се 

възможностите да отстоява свои решения. Единствената подбуда е да изпита граници-
те са собствените си възможности. 

 
Опърничавост – насоченост към порядките които трябва да спазва детето. 

Външните намеси, правила и ограничения се приемат болезнено и се поражда естест-
вена реакция на противопоставяне. 

 
Своеволие – породено от стремежа към самостоятелност, да има свободата да 

открива и изразява своето мнение. 
 
Подценяване на възрастните – проява на открита агресивност и конфликт-

ност към външните фактори ограничаващи зародилото се желание за експериментира-
не, пробване, изразяване и пр. 

При деца без братя/ сестри се споменава и стремеж към деспотизъм 
Началото и развитието на ,,детският пубертет” може да стане незабелязано за 

родителите. Едва с настъпването на агресивната фаза идва изненадата, че установени-
те правила и разбирателство вече не важат. За някои родители целият период може да 
мине съвсем незабелязано, докато за други етапа на бунт да продължи с месеци. За да 
избегне страданието от конфликта детето под една или друга форма нагажда своите 
нови желания спрямо новите изисквания, изграждайки своята личност. 

Ново появилите се възможности (може да избира, да говори, да извършва само-
стоятелни действия по свое желание, да се налага и т.н.) и ново появилите се външни 
изисквания (забрани, наказания, ограничения) изострят липсата на умение за само-
контрол. Детето изпада в конфликт, с който не умее да се справи – то иска тази играч-
ка, но му се скарват че е чужда и неумеейки да преодолее желанието си, нито пък да 
приеме поставената бариера следва естествен порив към бунтарство, (играчката се 
хвърля, чупи, възрастният се удря и т.н.). Тези сблъсъци зараждат първите качества на 
личността свързани със самооценката, самочувствието, самоконтрола, волята. Това не 
са капризи и безсмислени сценки, а порастването на едно дете. 
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[6]  Кризи и избухване 
Кризата е гневно избухване, което се проявява, когато детето изгуби контрол. 

То не винаги е просто проява на невъздържаност – може да бъде и израз на детското 
разочарование, когато детето не може да се справи умствено или физически за пости-
гането на това, което иска. Кризите са съвършено нормална част от развитието на де-
тето. Те могат да бъдат изтощителни, както за детето, така и за неговите родители, но 
са жизнено важен отдушник за детското разочарование.  

Обикновено в тази възраст кризите продължават около 3-4 минути и общо взе-
то отшумяват, толкова бързо, колкото са се и появили. Щом тя приключи, детето се 
връща към обичайното си състояние, дори може да се усмихва, сякаш нищо не се е 
случило. Кризите се изразяват в това, че понякога малките деца, се хвърлят на земята, 
плачат и пищят, дори блъскат главата си, за да подсилят ефекта. През трета година 
кризите на децата започват да имат по предвидима структура и може да се определят 
следните етапи: 

 
- Пред кризисен период 
Когато детето дава да се разбере, че е във войнствено настроение и иска да бъ-

де предизвикано, за да си намери оправдание. 
 
- Истинска криза 
Тя обикновено включва, крясъци, викове, които могат да са придружени от 

тропане с крака, някои деца, преминават през тази фаза, като се хвърлят на пода или 
си блъскат главите в нещо наистина кораво и наистина могат да се наранят. 

 
- Отслабване на кризата 
Тази фаза се характеризира с отслабване гневът на детето и крясъците посте-

пенно се превръщат в плач и скимтене. 
 
[7] Тактики за избягване на кризите 
Справянето с кризите са истинско предизвикателство, както за родителите, така 

и за детето. Въпреки че не съществува гарантиран метод за предотвратяването им, 
има различни тактики които помагат да се избегне най-лошото, например : 

 
- Изграждане на дневен режим на детето: 
Една от най-ефективните тактики за избягване на кризите е изграждане на не-

поклатим дневен режим. Въпреки, че изглеждат хаотични и неуправляеми, те харес-
ват комфорта и сигурността, които им дава дневния режим и ще бъдат по-щастливи, 
ако денят им е планиран. По този начин те винаги ще знаят, какво да очакват.  

 
- Разсейване и развличане. 
Колкото повече време и енергия влага детето в една криза, толкова по трудно е 

тя да се прекрати. Щом родителят предусети наближаваща криза, моментално трябва 
да отклони вниманието му от всичко, което го разстройва. Ако действията са навре-
менни и адекватни, кризата може да се прекрати още в зародиш. Може например на 
детето да се покаже кола ,,която е точно като тази на тати”, красиво птиче в градината 
или самолет, който се вижда от прозореца. Веднага след това е добре да се пренасочи 
вниманието на детето, към нещо ангажиращо и вглъбяващо. 
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- Игри и забавления 
Умението на родителя да разсмее детето е един от най-ефективните начини за 

преодоляване на кризата. Щом започне да се смее, то много трудно ще се поддаде на 
яда и страданието. Повечето деца предпочитат да се смеят вместо да плачат. Може да 
се прибегне до игра с въображението. С помощта на любимата му играчка – мече или 
кукла се имитират различни гласове, разиграват се различни герои и по този начин на 
детето се внушават някои идеи, които то по принцип отхвърля.  

Общуването се обуславя от потребностите на детето, които пораждат типична 
мотивация. Мотивите на общуване с възрастните и връстниците се усложняват с въз-
растта и на преден план излизат едни или други водещи мотиви. Общуването е един 
от най-значителните механизми за психично развитие на детето през целия период на 
детството му. Общуването и играта с децата от предучилищна възраст подпомага ця-
лостното психично развитие на децата, развива мисленето, подпомага социализацията 
на детето. То усвоява правилата на сътрудничество, своите права и задължения в об-
ществото, моралните ценности и норми на поведение, подготвя се за живота си като 
възрастен. 
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Древността дава най-абстрактна дефиниция на това какво е митът и митология-
та. В процесът на времето тези две понятия не променят своята същност и значение. 
Древността е наситена с множество различни видове митове, със съпътстващите ги 
ритуали. Всичко това изгражда същността на митологията. Проблемът е, че така поз-
натият преход от мита към логоса не се реализира, защото липсва белегът за преход, 
изразен с отричане или премахване на старото, върху което се изгражда новото. В 
случая митът да отпадне, а логосът да заеме неговото мястото. А напротив, той се за-
пазва и започва да съществува паралелно с нововъзникналия тип мислене – този на 
логоса. Дори да се приеме тезата, че рациото произлиза от митологичното съзнание, 
то това не изключва съществуването и отричането на първото. Тоест възможна е една 
филиация, корелация и дори каузалност, но не и методът на елиминация. В полза на 
доказателството за неосъществяването на тази промяна се причислява и резултатите 
от това не възникване, които ще бъде изложен по-късно. От тук е възможно да се го-
вори за двата типа мислене, които са взаимно свързани, но не и за осъществява на по-
горе споменатия преход. За съжаление обемът, в който трябва да се побере разработка 
не позволява по-изчерпателно разгръщане на причините и следствията довели до обо-
собяването на двата типа мислене – митологичното и рационалното. Ярък пример за 
неосъществяване на по-горе изложения „преход“ се оказва следващата епоха след 
Античността, епохата на Средновековието, където религията е поставена най-високо в 
йерархията. Религия със своето archetupon-o начало – митологията. Тази тенденция се 
оказва една утопия, която дори има обратен ефект, изразен със засилване и развитие 
на митологичния тип мислене. Процесът на митологизация продължава в следващите 
периоди от историята. Достига и до днес, където нейното присъствие и роля се усещат 
не по-малко от преди. Въпреки претенциите за цивилизованост и технологична 
напредналост, които подчертават силната функция и присъствие на рациото, се среща 
и митът в нашето съвремие. Тогава в съзнанието се появяват няколко въпроса: Защо 
днес в едно толкова цивилизована и напреднала епоха намира място мита, носещ със 
себе си и митологичния тип мислене? Всичко това звучи като голям парадокс, съвре-
менния човек с всички свои постижения и исторически опит все още да вярва и да се 
осланя на мита? Причината, поради която се открива днес, къде се среща и под каква 
форма, неговата функция и значение представляват обектът на това изследване. 
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I. Етимологичен корен 
Първата стъпка в разгръщането на тази проблематика ще бъде свързана с тър-

сенето на етимологичния произход на самата дума, нейното значение и същност. По 
същество вече – дума „мит“ произлиза от гръцки език. Древните гърци тълкували и 
разбирали това понятие като дума, реч, сказание. Тук е необходимо да се направи ед-
но уточнение, че гърците разграничавали мита от епоса и логоса. Митът съдържа 
думи, които изразяват ценна житейска представа, например това са древните народни 
приказки за герои, богове, явления и т.н. Епосът от своя страна е звуковото оформле-
ние на думата, например песните за подвизи, а логосът – аналитичната страна, която 
дефинира смисъла на елементите. Обратно към мита – той представлява комуникатив-
на система, някакъв вид съобщение.1 Същността на мита се открива в различните 
нюанси на митологията. От тук вече – какво всъщност е митологията? Митологията е 
форма на обществено съзнание, която притежава собствено разбиране за битието и 
социалната действителност от ранния период на общественото развитие.[2] Тя се зани-
мава с особен вид думи, които изграждат обширна наука за знаците, известна и под 
името семиология. Неин предмет на изследване е значението, разглеждано в незави-
симост от съдържанието на думата, а нейната задача е да оформи същността и идеята 
на дадения мит.3 Той постулира някакво знание, някакво минало, някаква памет – цял 
порядък изграден от факти, идеи, решения. Той е метафизично отражение на действи-
телността, но с неговото разделение на субективна и обективна. Първата във функ-
цията на собствено тълкуване на действителността, в някои случаи и дори изразена 
като солипсизъм, изключваща обективизма, без реалната необходимост от емпирично 
или теоретическо доказателство на мислите, изводите. А относно втората – формира-
не на някакво съзнание за света с неговите съставящи явления с оглед на обективно 
съществуващата действителност, както и осъзнатата потребност от съмнението, дока-
зателството и критицизма. С помощта на тези две разделения могат да се обособят два 
типа митологично мислене, които намират израз в различните митове – субективна и 
обективна митологична мисъл. Недостатъчно обширното знание, което човек е прите-
жавал и в допълнение с отчитането на ограниченията на изминалите исторически пе-
риоди, какъвто период е например Античността, може да се заяви с право присъствие-
то на първия тип. Разбира се, това не свежда мислите, заключенията на субективното 
митологично съзнание до една фантазия, измислица, а остава една категория на ми-
сълта и живота, в която „не присъства случайното, излишното, произволното, фантас-
тичното. Това е и дълбока  максимално конкретна реалност“4, взета в своето човешко, 
следователно и историческо ограничение. В нашето съвремие с обширното и донякъ-
де обстойно познание, което притежава човекът днес, той е причислим по-скоро към 
обективната митологична мисъл. 

 
II. Обективна митологична мисъл 
Както стана вече ясно, обективната митологична мисъл се дефинира с познава-

не и позоваване на обективната действителност, т.е. това, което е извън човека. В 
съвремието тази форма на мисълта присъства, защото човек се позовава до някаква 
степен все повече на естествените науки. Така например, той обяснява природните яв-
ление с помощта на науката, а не според своите вътрешни интуитивни тълкувания. А 

                                                            

1 Барт, Р. Мифологии, с. 384 
2 Ожегов, С. И. Словарь русского языка с. 377 
3 Барт Р. Мифологии, с. 355 
4 Лосев А.Ф. – Диалектика мифа, с. 4 
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защо и митологична? По-късно ще бъде постигнат отговор и на този въпрос. Относно 
противоположния на първия тип мисъл възниква питането: Защо древната форма на 
митологията може да бъде наречена и класифицирана като субективна? Именно 
заради тези субективни интуитивни разбирания за света, които най-често са се сфор-
мирали под въздействието на страха, без някакво логическо(научно) обосноваване. 
Обяснението произлиза чисто от субекта без необходимост от каквато и да била 
потребност от съмнение или критерии за достоверност. Това също така се обяснява и 
с чистата и абсолютна вяра, в която отново има влияние страхът от „наказанието“. 
Древният човек свеждал акта на наказанието до някакво природно или социално явле-
ние, а в по-силна степен и бедствие. С течение на времето с появата на съмнението 
тези архаични разбирания, както и със започването на емпиричното и теоретичното 
изследване на действителността, в последствие и появата на науките, тази субективна 
митологична мисъл довежда до появата на обективната от същия този род. От по-горе 
изведените определения за мита и субективната митологична мисъл, както и за логоса 
и обективната митологична мисъл, възниква логическо съответствие между техните 
дефиниции. По друг начин казано – първата става отъждествима с мита, а втората с 
логоса. Разбира се, с уточнението, че и логосът(рациото) също се осланя на митоло-
гична основа. Под каква форма се среща той ще бъде разяснено в следващите редове 
на изследването. 

 
III. Рационалността и ролята на митологията в нея 
Тук е моментът да се направи уточнение, че с помощта на разделението наука 

митология, ще бъде представена зависимостта на рационалното мислене от мита. В 
книга „Диалектика мифа“ А.Лосев“ категорично утвърждава, че „науката не се ражда 
от мита, но науката винаги е митологична“. „...особено в нашето съвремие, науката не 
е победила свойството на митологичното съзнание“5. Трудно може да се оспори твър-
дението, че митът дава на науката първоначалния материал, над който в последствие 
науката произвежда своите абстрактни теории и закономерности. „Науката не се раж-
да от мита, но науката не съществува без мита, науката винаги е митологична“6. От 
това положение следва заключението на Лосев, че науката никога не може да разруши 
мита. Положението, че науката е митологична не значи, че двете са тъждествени. Ако 
науката не е митологична, то тогава тя е „съвършено отвлечена система от логически 
и числови закономерности“7. Тогава тя би била наука в себе си, сама по себе си – чис-
та наука. Под такава форма тя никога не би могла да съществува. Съществуването на 
реалната наука винаги е митологична, а чиста отвлечена наука не е митологична. При-
мер за втория вид е механиката на Нютон, взета в абстрактна форма, но приложението 
на Нютоновата механика е довело до идеята за еднородното пространство, което е 
същността и единствената значима идея. А тази идея вече е отъждествима с вероуче-
ние и митологията. Също така и Евклидовата геометрия взема сама по себе си не е 
митологична, но убеждението, че реално не съществуват никакви други абсолютни 
пространства, освен мястото на Евклидовата геометрия, тук вече има митология – 
положенията на тази геометрия не казват нищо за реалното пространство и за другите 
форми на възможни пространства, а само за едно определено пространство, независи-
мо дали то отговоря или не на съответстващия опит. Това доказва, че науката в чиста 
форма, сама по себе си, не е митологична, но повтаря, че тази абстракция никъде не е 

                                                            

5 С. 6, пак там 
6 С. 8, пак там 
7 С. 9, пак там 
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приемлива наука. Реалната наука има точно отношение с конкретна историческа епо-
ха и е характерна за нея, а противоположно на нея стои „отвлечената“ наука. Всяка 
реална наука е митологична, но науката сама по себе си, без темпорална (истори-
ческа) и онтологическа рефлексия, няма отношение към реалността, съответно и към 
митологията. Следователно, чистата наука е тази, която за фундамент приема някакви 
изходни положения за безусловно достоверни, изключваща всякакво съмнение от тях. 
Както и липсата за съотнасяне до действителността в лицето на обективността, емпи-
рията и т.н. Докато реалната наука се характеризира също с приемане на някакви 
истини, които се проверяват в опита или по теоретичен път. Тези така наречени „без-
условно достоверни или истинни положения“ са основаната на митологията и рели-
гията. Приемането на някакви изходни идеи, концепции за обективно съществуваща 
истина е същността на митологичното съзнание. Каква е разликата между това да се 
приеме съществуването на някакво трансцедентално същество или причина и изграж-
дането на някаква концепция върху някакво принципно истинно положение? Относно 
второто Лосев дава пример с основателя на ново европейския рационализъм – 
Р.Декарт. Декарт започва своята философия с всеобщо съмнение. За основа на негови-
те възгледи приема несъмненото основание изразено в „cogito ergo sum”, т.е. в 
съществуване на субективното съзнание и субективната мисъл. Това основание е при-
мерът за „собствено безсъзнателно вероучение, каквото присъства и в митологията“8. 
Друг пример се оказва Кант с неговата концепция, че за правилното познаване на 
пространствените(сетивните) вещи трябва да се притежава представа за пространство. 
Във вещите се намира различни слоеве от тази конкретизация: имат свой обем, тегло, 
форма, идея, смисъл. Същността е по-рано от материята, защото първоначално се при-
тежава идеята, а след това тя се осъществява в една или друга материя. Смисълът 
предшества явлението, което преди това установил и Платон. Новото, което внася 
Кант е, че обява за атрибути на познанието пространството, времето и категориите, 
тоест те са формите, чрез които се познава и допълва, че те са субективни. Чрез това 
констатира логическо предшестващите форми и същности на вещите, с което в дейст-
вителност се оказва, че всяко тълкуване, осмисляне и значение за него имат непремен-
но субективен характер. Следователно Кант, получава това, което би могло да бъде, а 
не това, което се доказва, а това се явява като вероучение и митология.9 В основата на 
тези примери заляга идеята, че доказуемото и разсъдливото имат за фундамент недо-
казуемото и само очевидното, които принципи са заложени в митологичното съз-
нание. „Митология има тогава и само тогава, когато тя е недоказуема, когато не тряб-
ва да се доказва“.10 С което става ясно и зависимостта на рациото, на науката от веро-
учението и догмата. 

За заключение един последен пример, който отново демонстрира митологично 
съзнание изразено в приемане на недоказуеми основни положения: разликата между 
Айнщайн и Нютон се изразява във въпроса за вярата, а не в научното знание взето 
само по себе си. Единият вярвал в това, че Вселената е необятна и неизмерима, а дру-
гият обратното – искал да събере Вселената в някакъв край. 

 
IV. Митът Днес 
До момента в изложението се разясни, че обективното митологично съзнание е 

носител на рационалност в сравнение със субективната митологична мисъл, която е 

                                                            

8 С 7, пак там 
9 С. 7, пак там 
10 С. 7, пак там 
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сравнима с ирационалното(с уточнението, че и при първата присъства ирационалното, 
но в по-слаба форма в сравнение с втората). За първата се изясни и причината поради, 
която се нарича митологична въпреки рациото, а именно, защото рационалното все 
пак води своето начало от някакви истинни положения, без нуждата от тяхното доказ-
ване и усъмняване в тях. Най-голям пример за това се явява науката. Освен в науката 
митологията се открива днес и в други области, които ще бъдат разяснение в след-
ващите редове. 

Р. Барт е първият изследовател на мита, който разглежда неговото съществува-
не и проявление в съвремието и по-точно като икономическо явление. Неговият пог-
лед е насочен към семиотиката на мита, който се свежда до символите и знаците. 
Заедно с това Барт демонстрира абсурдите в нашето утилитарно съвремие. Така 
например в неговия мит за „Велико семейство на хората“ акцентът пада върху не-
приемливата ситуация за човешкото „наследство“ – много стара измислица, където в 
дълбочината на историята обезателно се помещава природата. Както и изказва крити-
ка срещу хуманизма, за който винаги се е предполагало, че премахва повърхностния 
слой на човешката история, относителните социални правила и външните несходства 
по цвета на кожата, но защо не попитате родителите на Емет Тила, юнош-негър убит 
от белите, защото те мислят за „Великото семейство на хората“?11 Подобна абсурдна 
ситуация се среща и в мита „Декоративнo готвене“, където се постулират и иронизи-
рат няколко проблема: за хората, които нямат „парите на богатите“, но имат техните 
мечти; как се харчат излишни средства за нещо, което е не нужно, още повече когато 
не може да се реализира; за стремежа на по-бедните да се оприличават на богатите по 
всякакъв възможен начин; купуването на непотребни вещи; за неравенството между 
бедни и богати, как едните могат да се хранят с всякакви „ястия фантазии“12, докато 
другите нямат какво да ядат. Тогава къде са ценностите като солидарност, съпричаст-
ност, хуманност, за които толкова много се споменава и обсъжда? Точно тези абсурди 
излага Барт, с което поставя началото на една доста обширна тематика, която придо-
бива голям отзвук. 

Взет в конкретност мита като икономическа проява и явление заема най-голямо 
място в нашето съвремие, заради самата икономическа насоченост на обществото. От 
дефиницията на Лосев за мита, а именно – това е диалектически необходима кате-
гория на съзнанието и битието; следва да се разбира под икономически мит отраже-
нието на тази икономическа реалност във вида на икономическа измислица, нещо 
фантастично, което идеализира икономическите отношения по средство тяхното 
поставянето като най-висша цел на обществото. Постулира се идеята, че приоритетът 
не е духовното, а материалното – „размерът на собствената кошница“13. Затова упова-
ването на духовното в тази ситуация е свързано с митологизация, която пропагандира 
утилитарното и материалното. Принципът, по който действа е еквивалентен на този 
при религиозния мит – с помощта на обреди и ритуали, такъв пример са рекламите, 
награди на определение митологични икономически „герои“ и т.н.14. Функцията на 
икономическия мит се изразява в съзнателно и насилствено утвърждаване и придава-
не на значимост на масовото икономическо съзнание посредством ръководители на 
всички слоеве от тази идеология за обосноваване на своята икономическа политика. 
Все пак митът апелира към чувственото, а не е насочен към разсъдъчно съзнание, към 

                                                            

11 Барт, Р. Мифологии, с. 315 
12 С. 225, пак там 
13 А. В. Горшков Экономический миф: сущность, формы, функции, с. 5 
14 С. 6, пак там 
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емоцията, а не към ума, за да причини бърза реакция в човека. Необходимо е да се от-
ключи реакция в човека, която се изразява в проявата на някакъв вид икономическо 
поведение – същността на идеализираща функция на икономическа митологизация. 
Адаптацията на тази функция се свежда до личността или социалната група, която се 
приспособява към тази „реалност“ с цел да осигури стабилно икономическо състоя-
ние. Този вид мит не толкова отразява икономическата реалност, колкото я преобра-
зува, което се случва когато икономическа субект се стреми да се приспособи към та-
зи „действителност“ или да удовлетвори своите потребности. 

С помощта на всичко изложено до тук се обоснова ролята и функцията на ми-
тологичното съзнание, както и на неговата съставяща единица(мита), в нашето съвре-
мие. То се срещат в обширните и важни области като науката и икономиката, но след 
като се срещат при тях, то тогава немислима е рефлексията и върху мисълта и съзна-
нието, откъде водят своето начало. Митологизацията има за фундамент ирационално-
то у човека, интуитивното и емоционалното, мигновената реакция и т.н. Нейното при-
съствие е достатъчен показателно за липсата на така претендираното рационална 
страна у човека. Постиженията на науките, техниката дават достатъчно ясен пример 
за невъзможността да бъде изтрита и забравената ирационалната, емоционалната 
страна на съзнанието. Да се върнем по-нагоре в редовете от началото на тази разра-
ботка при не осъществилия се преход от мита към логоса, който също приспада към 
тази липса. За причина на това може да се посочи дуалистичния характер на човек, 
това че той е една средина, една арена на непрекъснат сблъсък на тези съставящи го 
противоположни същности. На макро ниво причината се открива в определеното ис-
торическо време, на микро в отделния човек, но преди всичко човекът и неговата со-
циална страна изграждат дадения период. Проблемът за това може да се открие и на 
макро, и на микро ниво, но неговата същност остава в човека и по-конкретно в не-
говата природа, която е изградена от вечни противоположности. 
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Анотация: Научното съобщение обхваща психологични похвати целящи изграждане-
то на доверие в потребителите към търговеца на дадена стока или услуга, като 
резултат на което се увеличава броя на реализираните продажби при константен 
брой потенциални клиенти. 
 

Abstract: The scientific message covers psychological methods for gaining consumer trust 
in trader of goods and services as a result of which sales amount is increased when the 
amount of potential consumers remains constant. 
 

Ключови думи (key words): влияние, поведение, доверие, комуникация, маркетинг, 
когнитивен дисонанс 
 
 

Определение за доверие:  
През последните десет години понятието „доверие” в трудовата и организаци-

онната психология изживява своеобразен ренесанс. Няколко авторитетни научни спи-
сания посвещават специални издания на темата [The Academy of Management Journal, 
1998, 23:3; Organization studies, 2001, 22:2; The International Journal of Human Resource 
Management, 2003, 14:1; Personnel Review, 2003, 32:5].  

Въпреки този засилен и многостранен интерес към доверието в социалните 
науки и до този момент няма единна или поне общоприета дефиниция на понятието 
[Hosmer, 1995] Нещо повече – в голяма степен съществуващите към момента дефини-
ции са не само различни, но и несъвместими една с друга. Така например, докато едни 
изследователи акцентират върху етичните аспекти на доверието, други го разглеждат 
като феномен свързан с чисто рационалното пресмятане на риска произтичащ от да-
дено взаимоотношение между две страни [Kramer, 1999].  

При по-внимателно вглеждане се откриват и няколко съвпадащи елементи при 
формулировките на отделните автори. Единият от тях е „склонност да бъдеш уязвим”, 
а другият е „позитивни очаквания относно намеренията и действията на другата 
страна” [Bigley & Pearce, 1998; Rousseau et al. 1998]. 

 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 408

„Склонността да бъдеш уязвим” е определение на Майър, Дейвис и Шуърмън 
[Mayer, Davis & Schoorman, 1995], която за пръв път се появява в тяхната дефиниция 
на доверието: „Склонността на една страна да бъде уязвима спрямо действията на 
друга, основаваща се на очакването, че тази другата страна ще предприеме опреде-
лено действие важно за доверяващия се, и която склонност няма общо със способ-
ностите за наблюдение и контрол върху въпросната друга страна”. 

 
Маркетингът, основан на доверието има следните предимства: 
Той създава напълно нови възможности за привличане вниманието на евентуал-

ните клиенти. Веднъж изградено доверието им към търговеца, то променя традицион-
ните методи на бизнес развитие поради следните причини: 

* Клиентите търсят експертно мнение от търговеца, което прави излишно убеж-
даването им, че предлаганите от него стоки и услуги са най-оптимални. 

* Търговецът печели предимство пред конкуренцията, тъй като евентуалният 
клиент се обръща към него преди да е разгледал останалите предложения. 

* Целта на маркетинговата стратегия е изграждането на доверие, което дава 
възможност за измерване на маркетинговите инвестиции спрямо това колко 
добре е постигната тази цел. 

* Много от тактическите прийоми за изграждане на доверие се случват естест-
вено и от само себе си, което позволява на търговеца да отдели повече време 
за останалите компоненти от бизнеса. 

*  Позволява повишаване на цената от тази на конкурентите без да афектира 
това върху търсените количества. 

 
Ключови моменти влияещи върху поведението и избора на потребителя: 
Освен полезността, кривите на безразличие и бюджетната линия, които се раз-

глеждат в икономическата наука, съществено влияние върху потребителите имат и 
следните фактори: заобикаляща среда; първо впечатление; установяване на разбира-
телство; уважение; авторитет; формулиране на информацията; големина на избора; 
страх от загуба или съжаление. 

 
Заобикаляща среда 
Поведението на хората се диктува от обществени норми и правила. Един и съ-

щи човек има различно поведение в зависимост от това дали се намира например в 
църква, в офис или на футболен мач. Във всяко едно от изброените се проявява ефекта 
на груповото мислене и социалното влияние. От тук следва и обратната връзка, а 
именно, че заобикалящата среда може да бъде променена за да стимулира даден тип 
поведение. Когато човек бъде преместен от една среда в друга, особено когато новата 
среда му е непозната, мозъкът навлиза в състояние на непрекъснато изменение, което 
го прави по-податлив на внушение. Съответно заобикалящата среда се превръща в 
първия ключов момент влияещ върху поведението на потребителя. Колкото по-отда-
лечен е от нормалното си ежедневие, толкова по уязвим е спрямо действията на дру-
гата страна в лицето на търговеца, което е предпоставка за поява на доверие. 

 
Първо впечатление 
Информацията, която постъпва чрез сетивата към мозъка се обработва и скла-

дира от него чрез така наречените информационни филтри. Когато човек види някого 
или нещо за първи път подсъзнанието моментално категоризира новопостъпилата 
информация. 
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Разгледайте двете снимки по-долу (фиг.1): 
 

 
 
На въпроса „От кой бихте поискали финансов съвет?” 100% от анкетираните 

посочват човека от снимка 1 в първите 4 секунди от задаването на въпроса, без да е 
дадена друга информация освен снимковия материал. Изследването показва, че ново-
постъпилата информация се филтрира чрез вече изградени критерии основани на пре-
дишен опит (в конкретния пример, как изглежда финансовият експерт) и то за много 
кратко време.  

Външният вид на търговеца е от по-голямо значение дори от заобикалящата 
среда. В университетите преподавателите, който се смятат за физически привлекател-
ни от студентите като цяло се приемат за по добри преподаватели от непривлекателни-
те. Също така студентите по-често се обръщат за помощ към по-атрактивните препо-
даватели, в повече случаи ги препоръчват на други студенти да запишат курсове при 
тях и по-рядко биват те биват обвинявани за лошите резултати на изпитите от страна 
на студентите [Romano & Bordieri, 1989]. Изследвания на Дж. Е. Сингър проведени в 
различни американски колежи и университети, показват, че привлекателните жени 
(привлекателни според преподавателите) получават значително по-високи оценки от 
мъжете студенти или от сравнително непривлекателните жени.  

В друго изследване на бебе са показани снимки с непознати хора и е отчетено, 
че то се заглежда в снимките на физически красивите много по-дълго, отколкото в 
снимките на хора, които не са привлекателни. Това дава основание да се смята, че 
предпочитанията за красота и симетрия са вродени. Изхождайки от тези, а и от други 
принципи, в своята книга [The Science of influence, 2007] д-р Кевин Хоган дава 
тринадесет стъпки за добро първо впечатление в бизнес средата. Ето някои от тях: 

1. Трябва да изглеждате безупречно, когато за първи път се срещате с 
клиент/ купувач. 

2. Облечете се с около 10% по-добре отколкото очаквате вашият клиент/ 
купувач да е облечен. Не се обличайте помпозно или небрежно. И в двата случая това 
се счита за неуважение към клиента. 

3. Хората се чувстват най удобно, когато другите приличат на тях по външен 
вид, убеждения или ценности. Предположете какви са ценностите и убежденията 
на клиентите или купувачите ви и ги изразявайте, или поне ги имайте предвид, за да 
бъдете подготвени да направите най-добро първо впечатление. 

4. Открийте кои са най-важните изисквания на човека, който прави бизнес с 
вас, и преценете кои са тези, който съответстват на вашия продукт/ услуга. 
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5. Попитайте клиентите си по какъв начин разбират кога изискванията са му 
изпълнени... 

6. Когато клиентите ви са особено емоционални не си позволявайте да надви-
шавате тяхното равнище на емоция. Не си позволявайте да бъдете разтроени/ 
загрижени от причината за техния гняв. 

7. Бъдете добре запознати с терминологията на бизнеса/ професията на 
клиентите си. Изследвания показват, че използването на същите технически думи и 
професионален жаргон, които клиентът ви използва, му помага да ви индефицира 
като „вътрешен човек”... , което е крачка напред в спечелването на неговото доверие. 

 
Установяване на разбирателство 
Способността ни да установяваме и поддържаме разбирателство в комуника-

цията е едно от ключовите умения, които ни правят добър събеседник. Един пример за 
установяване на разбирателство в литературата е пътуването на Апостол Павел в 
Гърция [Новият завет]. В Атина по онова време господства главно езическата култура. 
Градът е изпълнен с идоли и храмове на митични богове. Като евреин, Павел презира 
това. Някои от местните философи го предизвикват на дебат и го отвеждат на просло-
вутия Аеропаг. Точно тук откриваме способността на Павел да установява разбирател-
ство. „мъже атиняни – по всичко виждам, че сте много набожни” [Св. Синод на 
Българската църква, София, 1992]. Това моментално разчупва скептичния им начин на 
мислене и създава метафоричен мост, по който Павел да върви изграждайки своята 
теза. Разбирателството обаче е много повече от изказани комплименти и хвалби. 
Невербалната комуникация също е важна. Освен външният вид и първото впечатление 
от значение са гласовите характеристики, стойката на тялото и дишането. Най-добре е 
да се установи разбирателство като следвате темпото и тона на събеседника. Не е нуж-
но да се имитира другия човек, а просто да се промени начина на говор по подобие на 
събеседника. Хората като цяло говорят с такава скорост с каквато преработват своите 
мисли и вътрешен живот. Един от най-ефикасните начини за установяване на разбира-
телство, също така, е и чрез съответствие в стойката и позицията на тялото с тази на 
партньора. Седенето или стоенето по подобен начин се нарича „следване”. По-късно в 
комуникацията си може да проверите дали наистина сте установили разбирателство 
чрез „повеждане”. Повеждането означава, че ако например и двамата седите с некръс-
тосани крака и вие решите да кръстосате вашите, другият човек скоро ще ви последва 
ако сте в състояние на разбирателство. Когато вече поведете, това означава, че вече 
може да споделите идеите и мислите си по-конструктивно. Това е момента, в който 
трябва да представите бизнес офертата си. 

 
Уважение и авторитет 
Винаги търсете нещо, което да харесвате у хората. Не подценявайте силата на 

уважението независимо дали харесвате или не човека срещу вас. Много фирми търпят 
огромни загуби само защото служителите им не показват уважение към клиентите, 
които не харесват. Освен уважение, когато говорите с клиентите си трябва да стане 
ясно, че вие сте източникът, вие сте експертът. Авторитетът и експертността е основа-
та на маркетинга основан на доверие. Всички вербални и невербални послания, който 
изпращате трябва да означават: „Аз разбирам от това, което правя, можете да разчи-
тате на мен”. Експертността означава компетентност. Това е вашата квалификация. 

Експертност + Надеждност = Достоверност 
Достоверността е един от общите знаменатели на успеха по отношение на из-

граждане на доверие между вас и вашите клиенти. Достоверността  „...е отношението 
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на наблюдателя, който оценява верността на преценките на този, който ги изказва” 
[О’Кийф, 1990, 181]. 

Достоверността е съвкупност от седем фактора: Компетентност, Надежд-
ност, Експертност ,Приятен външен вид, Стойка, Спокойствие, Социални умения 

 
Формулиране на информацията 
През 1982 г., Кенеман, Словик и Тверски правят проучване на повече от сто чо-

века, целта на което е била да се провери как формулирането на информацията влияе 
върху избора на хората. Ситуация А и Б са 100% идентични, но повечето хора избират 
различно във всяка от тях поради различната формулировка. 

Ситуация А: 
Получавате 1000 долара от някаква игра. Освен това имате избор между 

сигурна печалба от още 500 долара или 50 процента шанс да спечелите още  
1000 долара и 50 процента шанс да не спечелите нищо. Кое от двете избирате? 

Ситуация Б: 
Получавате 2000 долара от някаква игра. Освен това имате избор между 

сигурна загуба на 500 долара или 50 процента шанс да загубите 1000 долара и  
50 процента шанс да не загубите нищо. Кое от двете избирате ? 

В Ситуация А 84% от хората избрали сигурните 1500 долара, а 16% били 
склонни да заложат на шанса да имат 1000 или 2000 долара. В Ситуация Б 31% 
избрали сигурните 1500 долара, докато 69% били склонни да заложат шанса да имат 
1000 или 2000 долара. 

 
Като извод от дадените примери можем да заключим, че хората не избират 

това, което е най-доброто за тях. Те избират по привлекателното представяне на фак-
тите. Тъй като всички ние се подаваме на представянето на фактите, а не на самата 
действителност трябва да гледаме на всяко важно решение от всички страни. Хората 
предпочитат сигурна печалба пред възможен риск в бъдещето. 

 
Големина на избора 
Големината на избора е следващия фактор влияещ върху потребителите. Според 

изследване, публикувано от Университета Станфърд, по-големият избор създава така 
наречения конгнитивен дисонанс. Това се получава, когато имате две или повече мне-
ния или идеи и не знаете кое да изберете. Подобна ситуация кара хората да се чувстват 
объркани. Те обичат да имат усещане за свобода, но при прекалено много избори се 
стъписват и не знаят какво да правят. Решението на конгнитивния дисонанс е потреби-
телите да бъдат насочвани при направата на техния избор. Предоставената възмож-
ност на търговеца да насочва потребителите е своеобразен израз на гласувано доверие. 

 
Страх от загуба  
Същите изследователи от Университета Принстън, които направили изследва-

нето с формулировката на въпроса, разгледали друга ситуация. Те казали на една гру-
па студенти да си представи, че отиват на театър, но откриват, че са загубили билета 
си. Биха ли платили 10 долара, за да си купят нов билет? На втората група студенти 
казали да си представят, че отиват на театър, но все още не са си купили билет. Когато 
стигат до театъра откриват, че са изгубили банкнота от 10 долара. Ще си купят ли 
билет все пак? 
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В това изследване, 88% от тези, които са изгубили 10 доларовата банкнота 
казали, че биха си купили билет, но само 46% от тези, които са изгубили билета (на 
стойност 10 долара) биха си купили билет отново. 

 
Като извод от дадения пример можем да заключим, че мнозинството от хора 

биха се постарали да не загубят това, което вече имат, отколкото да се опитат да 
спечелят нещо, което нямат. 

 
Заключение: 
 
Маркетингът, основан на доверието се установява като нова и перспек-

тивна област на развитие. Чрез изследване на различни фактори, оказващи 
влияние върху поведението на потребителя, този дял от науката маркетинг 
помага на общуващият с клиенти при установяване, разрастване и утвърждава-
не на контактите му с потребителите, както и за превръщането на евентуалните 
клиенти в постоянни.  

 
Използвана литература: 
 

1. Hogan, Kevin. Science of influence, 2005. 
2. Kahneman, D.,P.Slovic, and A. Tversky, eds. Judgement under Uncertainty: Heuristics 

and Biases. New York: Cambridge University Press, 1982. 
3. Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. Choices, Values and Frames. New York: Russell 

Sage Foundation, 2000. 
 

 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 413

 
КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ – УСЛОВИЕ 

 ЗА ЕФЕКТИВНА БИЗНЕС – КОМУНИКАЦИЯ 
 

Боян Живков Боев 
Технически университет – Габрово 

 
COMMUNICATIVE COMPETENCE – CONDITION  
FOR EFFECTIVE BUSINESS – COMMUNICATION 

 

Boyan Zhivkov Boev 

 
Abstract: Informational roles and communicative behavior of managers. 
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Съвременният подход в теория на комуникативната компетентност в бизнеса, 

преди всичко е свързан, с изследване на организацията като социотехническа система. 
Той поставя акцента върху съчетаването на формалните и неформалните елементи в 
нея. Разглежда се най вече като вертикална и хоризонтална координация и интеграция 
в дейността на организационните звена.  

Комуникативната компетентност по въпросите на бизнес-комуникацията пред-
ставлява цялостната способност на индивида да изпълнява ролите и задачите в съот-
ветствие с правилата и стандартите на съвременния бизнес. Тя включва комбинация 
от знания, умения, способности и мотивация, необходими за изпълнение на съответ-
ната роля или задача, както и измерими резултати и поведение. Компетентността в 
бизнес-комуникацията се измерва със степента в която участникът е ефективен в ком-
бинация с другите. Затова не е достатъчно тя да се свежда до индивидуалната способ-
ност да се разграничават харесваните от не харесваните евентуални партньори или 
способността за убедително слово, а тези комуникативни способности да бъдат из-
ползвани по подходящ начин, адекватен на бизнес-ситуацията. Една организация не 
може да работи ефективно без компетентността на своите работници и служители, 
тъй като те се разглеждат също като важен ресурс, колкото са материалите и финансо-
вите ресурси. Умелото управление на хората изисква набор от компетентности, чрез 
които адекватно се извършват процесите по набиране и подбор, мотивация, оценява-
не, възнаграждения и обучение. Персоналът се разглежда като стратегически ресурс, 
позволяващ инвестиции, но също така неговото управление се интегрира в стратеги-
ческия мениджмънт на фирмата. Ето защо, комуникативната компетентност е показа-
тел, основаващ се на резултатите от работата на мениджъра, отразяващ знанието му за 
това как осъществява бизнес-комуникации. Тук можем да посочим някои от основни-
те характеристики на същността на управление на бизнес-комуникациите. 

 
•     Комуникативно поведение и информационни роли на мениджъра 
Управлението на организацията по своята същност е информационен процес. 

Информацията представлява основен ресурс на властта във всяка организация. Ето 
защо, бизнес-комуникацията е особено важна за успешното реализиране в бизнес-
средата, а това зависи в значителна степен от комуникативната компетентност при 
осъществяване на управленските функции. Мениджърът изпълнява различни задачи, 
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които очертават облика на многобройни основни и второстепенни роли. Има редица 
опити за систематизация на мениджърските роли. В резултат на изследванията на 
Хенри Минцбърг са обособени десет основни мениджърски роли, разделени в три 
групи – персонални, информационни и ръководни. 

 
•      Информационни роли на мениджъра 
Една от важните групи управленски роли е информационната. В своята дей-

ност, мениджърът активно получава и предава информация. Осъществявайки бизнес – 
комуникации, които могат да бъдат формални и неформални, вътрешни и външни, 
хоризонтални и вертикални, изключително важно е да разбере своята решаваща кому-
никационна роля. Тя е многообразна и се намира в тясна връзка с осъществяването  на 
междуличностни отношения в, и извън организацията, при взимане на решения и при 
решаване на проблемите. Бизнес-комуникациите са пряко свързани с ролите, които 
изпълнява мениджърът в организацията. Информацията се обработва чрез осъществя-
ване на мониторна, разпоредителна и представителна роля на мениджъра и се използ-
ва при изпълнение на дейностите, свързани с взимане на решение. 

 
a) Мониторна роля 
Мениджърът, изпълнявайки тази роля непрекъснато търси и получава инфор-

мация за осмисляне и разбиране на вътрешната и външната среда. Той търси или по-
лучава информация от вътрешни източници (отчети, доклади, наблюдения, данни по 
продажби и др.) и външни източници (динамиката на пазара, технологични иновации, 
информация за клиенти, конкуренти, доставчици, посещава конференции, търговски 
бюлетини, следи информацията от неформалната мрежа, която може да бъде полезна 
и др.). За успешно изпълнение на мониторната роля, трябва да се вземат в предвид 
няколко основни неща. За начало се взима под внимание създаването на собствена ин-
формационна система. Тя включва всички източници на информация, които засягат 
работата на мениджъра и създаване на лични връзки, които осигуряват също ценна 
информация – например, кратък разговор с клиент или представител по продажбите, 
можа да осигури също толкова ценна информация, както и едногодишно проучване на 
пазара. Обучението на членовете на трудовата общност в интерес към информацията, 
както и непрекъснатото усъвършенстване на комуникативните уменията слушане и 
писане, също е препоръка за успешно изпълнение на мониторната роля. По добрата 
информационна култура на членовете на персонала може да допринесе в много по 
голяма степен за осмисляне на информацията. 

 
b) Разпоредителна роля 
Мениджърът, изпълнявайки тази роля, насочва информацията от външната 

среда към вътрешната среда. В този смисъл той е главният комуникационен канал, по 
който външната информация се предава в организацията и се обменя информация 
между подчинените. При това се обработват два типа информация. Първият е факти-
ческата информация (нов продукт на пазара, разработен от конкурента). Вторият е ин-
формацията, имаща ценностна ориентация, която съдържа оценки или предпочитания 
(например, че е необходимо да се разработи нов конкурентоспособен продукт, с който 
да се изпревари конкурентът). Като препоръки за успешно изпълнение на разпореди-
телната роля, може да се вземат под внимание няколко основни. Проследяване на ин-
формацията и създаване на условия за получаване на обратна връзка и дали е разбрана 
правилно, както и внимателно избиране на комуникационните методи и канали. Мо-
жем да посочим и проверката на информацията за достоверност, независимо от ней-
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ния вид и форма, като се има в предвид, че грешната информация може да нанесе 
много повече беди на бизнеса, отколкото неизвестната информация. 

 
c) Представителна роля 
Мениджърът, изпълнявайки тази роля, предава информация от организацията 

към външната среда. Той трябва да е добре информиран, за да изпълнява своите функ-
ции, има право и власт да говори от името на организацията и в този смисъл, се явява 
неин говорител. Ето защо, мениджърът представлява организацията във външната 
среда и в качеството си на неин говорител може да осъществява връзки с обществе-
ността, различни по своя характер бизнес – комуникации. В този случай е необходимо 
предаването на достоверна информация към външната среда, като изнасянето на недо-
стоверна информация в публичното пространство силно намалява авторитета и дове-
рието. Препоръчва се също така и разширяване и използване на персоналната инфор-
мационна система, личните неформални информационни връзки, бизнес-контакти и 
висока степан на обща информираност. Изпълнение на информационните роли на 
мениджъра е пряко свързан с изграждане на образ на експертен източник на инфор-
мация, на когото може да се доверят все по – голям кръг от партньори и бизнесмени. 
Действията му трябва да бъдат свързани с процеса на взимане на решения или дейнос-
тите при формиране на стратегия, за която от особена важност е информационната 
осигуреност. 

За анализ на информацията и избор на най доброто решение се използват тех-
ники, които се прилагат в обобщен вид по следните няколко начина: 

SWOT анализ – прилага при анализ на информацията при подготовката на биз-
нес преговори. 

 
Фиг. 1.  SWOT анализ 

 
 Най-добрата алтернатива BATNA (Best Alternative To Negotiation 

Argeement) 
Мениджърът прави максимално пълен анализ на решенията на проблема и се 

залагат алтернативи: 
o Определяне на същността на проблема 
o Определяне на свързаните с проблема фактори 
o Развитие на алтернативни решения 
o Анализ на преимуществата и недостатъците на решенията 
o Избор на алтернатива 

Методът е особено важен при подготовката на преговори 
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 PEST анализ 
Анализът се налага при големи инвестиции за голям период от време. Анализът 

е по-сложен и изисква повече информация. 
 

 
 

Фиг. 2. PEST анализ 
 
• Комуникативно поведение на мениджъра 
Комуникативното поведение е функционално свързана съвкупност от прийо-

ми, средства, постъпки и действия, които дадено лице използва при установяване и 
поддържане на комуникации с други лица. [1] 

Комуникативното поведение на мениджъра, насочено към ползотворна съв-
местна работа при размяна, предаване и приемане на информация, допринася за 
навременното осъществяване на управленските функции и успешно реализиране на 
информационните роли. Комуникативното поведение може да се определи като ус-
тойчиво, типично и строго индивидуализирано. Изгражда се в зависимост от няколко 
основни твърдения: 

a. Осъзнатите и овладени общочовешки норми и правила за съвместна 
дейност; 

b. Стратегическите цели на организацията; 
c. Споделените ценности, традиции, норми, култура в организацията; 
d. Спецификата на бизнес – средата; 
e. Личностните комуникативни възможности и качества на мениджъра 

и др. 
Успехът в бизнес-комуникациите е свързан с нагласата, желанието, възможнос-

тите, разбирането на мениджъра за необходимостта от осъществяване на ефективно 
комуникативно поведение. 

 
 

                                                            

1 Рамчев, К. Комуникациите в икономическите организации. Икономическа социология. 1996. 
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• Усъвършенстване на  комуникативното поведение 
За да бъдат успешни бизнес-комуникациите изискват ефективно комуникатив-

но поведение и независимо, че за всеки мениджър това е строго индивидуално и пре-
ди всичко относително, в голям процент то може да бъде усъвършенствано еднакво за 
всички. 

Индикаторите за високата комуникативна компетентност на мениджъра са до-
верието и резултатите от бизнеса, защото чрез умелото усъвършенстване на бизнес-
комуникациите, тя оказва влияние върху деловите отношения в бизнес-средата, пове-
дението на конкретните участници в нея, на екипа, организацията като цяло, потреби-
телите и създава реална предпоставка за увереност и самочувствие на мениджъра. 
Самото усъвършенстване изисква непрекъснато натрупване на знания и умения в об-
ластта на комуникациите, както и познавани и съобразяване с последните стандарти 
за бизнес-комуникации и адекватното им реализиране в практиката. 

 
В заключение, може да се направи следния извод – сложния механизъм от 

действия на мениджъра в процеса на управление на бизнес-комуникациите е свързан 
с: 

 Установяване на информационните потребности и определяне на инфор-
мационните източници; 

 Изпращане, търсене и получаване на информацията вътре в организа-
цията; 

 Събиране, оценяване и обработване на информацията; 
 Предаване и разпространяване на необходимата информация от външна-

та към вътрешната среда; 
 Активно използване на информацията при взимане на управленски реше-

ния и за решаване стратегическите задачи на организацията; 
 Ежедневно комуникиране с колеги или подчинени, партньори, конку-

ренти или клиенти, осъществявайки различни форми на междуличностна 
комуникация; 

 Личния мениджърски пример за правилна комуникация. 
 
Бизнес-комуникациите, като обмен на информация в процеса на цялостната 

дейност на организацията имат за цел да дадат възможност и да гарантират изпълне-
нието на основните функции на мениджмънта, както и да мотивират персонала за 
пълноценна изява. 
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В човешкото общество ни въздействат от деня на раждането, както и ние се 
опитваме всеки ден да манипулираме останалите, карайки ги да извършват неща в 
наш интерес. Според различните психолози и лица, претендиращи за способности в 
областта на манипулацията, съществуват много различни методи за това как да 
влияеш върху останалите в дома, на работа, в обществото, в личните взаимоотноше-
ния. В настоящия труд акцентираме върху някои бизнес отношения в днешно време и 
това как различните автори предлагат да се повлияе на отсрещния. Ще ви представим 
примери от различни епохи през човешката история и от различни краища на света и 
ще се опитаме да ви уверим в тяхната ефективност, чрез примери в реални ситуации. 

„Манипулацията е  въздействие върху някого или нещо, за постигане на опре-
делена цел“ (морално или неморално) [1].  Тя включва определяне на „противника“ 
при всеки сблъсък на интереси и очертава изпитана стратегия как човек да защитава 
своята индивидуалност и идеи от посегателствата на другите. Всеки има шанс да 
манипулира друго лице, но това зависи само от факта, колко той е запознат със съот-
ветните похвати и разбира се, дали има желание да упражни такова действие.  

Светът е пълен с амбициозни и трудолюбиви хора, надарени с изключителни 
способности, които обаче се провалят, заедно с всичките си добри намерения и плано-
ве, по една единствена причина: те не владеят законите и методите за въздействие 
върху хората. Липсата на комуникативни възможности и в частност на умения за ма-
нипулация на ситуацията е основен фактор за наличието на голямо количество недо-
волни, загубили вяра в себе си индивиди. Те живеят живот втора ръка и ден след ден 
чакат други да дойдат, да им кажат какво трябва да мислят, в какви ценности да 
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вярват, кои продукти да купуват. Безкритични, пасивни и примирени, те стават жерт-
ви на манипулация от страна на другите. 

Да наложим мнението си и да убедим другите. Да се утвърдим в един вражде-
бен свят, без да се оставяме да ни използват. Да се сдобием с всичко, което искаме да 
имаме – това изисква да се овладеят правилата на целенасоченото общуване с окол-
ните. С тях е свързан всеки успех, и следователно – съществена част от личното ни 
щастие.  

 
Методи на манипулация според Йозеф Киршнер 
Йозеф Киршнер е съвременен австрийски писател, изявен в практическата пси-

хология. Достоен съперник на класици в тази научна област като Дейл Карнеги и 
Наполеон Хил животът на австрийския психолог е пример за човек, преуспял благода-
рение на собствените си сили. Работник в склад, преводач, репортер, автор на реклам-
ни текстове, водещ редактор, сценарист, лектор в Харвардския университет, препода-
вател по журналистика във Виенския университет Киршнер прави пробив в научната 
област с първата си книга – „Манипулирайте но правилно“. Неговата теория за мани-
пулацията се състои в привличането на внимание като той използва следните похвати 
за оказване на влияние върху отсрещния: 

 
1. Правете обратното на онова, което се очаква от вас 
Всички ние почти всекидневно се озоваваме в ситуации, в които ни предизвик-

ват. В тях сме свикнали да реагираме според всеобщите клишета: 
- На атаката – с контра атака; 
- На обвинението – със защита; 
- На грешките на другите – с критика; 
- В присъствието на така наречените високопоставени личности – със стра-

хопочитание и респект; 
- На пораженията – с пораженство. [2] 
 

Ние реагираме по начин, по който биха реагирали останалите. Това е изключи-
телно предимство за онези, които искат да ни манипулират в своя изгода. Нашата 
реакция, като част от човешката маса, е предвидима за тях, а ние, като индивидуал-
ности, в подобен случай не се различаваме от масата. В дадени ситуации, повече вни-
мание ще ни обърнат, ако вършим неочакваното, изненадващото. В бизнес преговори-
те, Киршнер ни представя случай, в който двама предприемачи договарят много важ-
на сделка, която съдържа елемент на хитрост. Този, който изявява желание да купи 
дадения продукт/ услуга на другия, е решил да го модифицира. Така той би увеличил 
главоломно търсенето на този продукт. В същото време продаващият знае за намере-
нията на купувача, но не знае какво отсрещната страна иска да предприеме за да 
постигне търсения от нея резултат – покупка на изгодна цена. Настъпва моментът на 
срещата им, в който ищецът веднага заявява, че няма нужда от този продукт и не иска 
да го купи. Силно изненадан  предприемачът - притежател на продукта се плаши, че 
това, което е чул за печалбата, която неговия продукт би могъл да донесе на колегата 
конкурент, са само слухове, а и без това не печели достатъчно от тази си стока. 
Изведнъж той се чувства твърдо убеден, че трябва да я продаде, дори ако това 
означава да намали цената, както и става. Естествено, купувачът постигнал целта си 
купува продукта/ услугата на по-добра цена, благодарение на манипулативните си 
умения. 
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2. Целенасочено ласкателство 
Трябва да се упомене, че ласкателството не трябва да се разбира като раболе-

пен вид любезност, а като целенасочено прилаган метод за манипулация. С него тряб-
ва да се постигне основата на позитивната нагласа, от която по-нататък се преследва 
поставената цел.[2]  Типичен пример за ефикасността на този метод е рекламата на 
перилни апарати. Милиони жени от години са подложени на внушението, че са образ-
цови домакини и майки, понеже използват при прането на своето семейство опреде-
лен прах. Предприятията отделят милиони за рекламите, които внушават на клиенти-
те, че те са по добри домакини, само ако прането им е особено бяло. При това няма 
никакво видимо основание прането да бъде по-бяло от бялото. Методът, от който 
предприятията се възползват е именно ласкателството, съдържащо се в посланието: 
„Ти си образцова домакиня, защото имаш изключително бяло пране.“ Често в рекла-
мите някоя „добра“ домакиня се сравнява с друга „непросветена“, чието пране е сиво 
и на петна. Похвалата и ласкателството, заедно с укора и наказанието, служат като 
стимул за подчинение и постижения. 

 
3. Метод на по-добрата осведоменост 
В конкретен пример няĸoлĸo тъpгoвcĸи пpeдcтaвитeли ce cтpeмят дa cĸлючaт 

cдeлĸa c индycтpиaлeцa „X“. Toй e извecтeн ĸaтo ĸocтeлив opex, вcичĸи ce бoят oт 
цинизмa мy пpи oбщyвaнeтo c пapтньopи. Ocвeн тoвa чoвeĸът e oжecтoчeн, зaщoтo жe-
нa мy e избягaлa c пo-млaд мъж. Bcичĸи пpeдcтaвитeли ca ce пoдгoтвили бeзyпpeчнo и 
ce нaдявaт дa cĸлючaт cдeлĸa. Πoдгoтвили ca вcичĸи пoдpoбни дaнни и мoгaт дa ги 
пpeзeнтиpaт oтличнo. Eдин oт ĸaндидaтитe oбaчe знae, чe „X“ e пoчитaтeл нa твopбитe 
нa xyдoжниĸa „Y” и дъpжи eднa oт нeгoвитe ĸapтини в oфиca cи. Eтo зaщo въпpocния 
пpeдcтaвитeл e изyчил живoтa и твopчecтвoтo нa xyдoжниĸa, тaĸa ĸaĸтo и oфepтитe, 
ĸoитo e гoтoв дa пpeдлoжи. Πo вpeмe нa cpeщaтa cъщия тoзи пpeдcтaвитeл нacoчвa 
cъвceм нeпpинyдeнo нacoĸaтa нa paзгoвopa ĸъм ĸapтинaтa в oфиca, ĸaтo зaпoчвa дa 
oбcъждa дeтaйли oт живoтa нa xyдoжниĸa „Y“ и пoxвaтите, ĸoитo творецът e изпoлз-
вaл пo вpeмe нa работата cи. 

C дpyги дyми пpeз цялoтo вpeмe нa cpeщaтa ce гoвopи пoвeчe зa xyдoжниĸa, 
oтĸoлĸoтo зa caмaтa cдeлĸa. Излишнo е дa се cпoмeнaвa ĸoй oт тъpгoвcĸитe пpeдcтa-
витeли пeчeли пpeгoвopитe. Πpивличaнeтo нa внимaниeтo, чpeз пo-дoбpa ocвeдoмe-
нocт в cлyчaя, e билo ĸoмбинaция oт мeтoдитe нa „цeлeнacoчeнo лacĸaтeлcтвo“ и 
„пpaвим oбpaтнoтo нa oнoвa, ĸoeтo ce oчaĸвa oт нac“, нo пo нaчин, изиcĸвaщ мaлĸo 
пoвeчe ycилия. Heoбxoдимa e билa извecтнa пpeдвapитeлнa пoдгoтoвĸa, a имeннo cъ-
биpaнe нa инфopмaция зa пpoтивниĸa. Ho нимa тoвa e тoлĸoвa нeoбичaйнo? [2]  

 

Eтo няĸoлĸo yĸaзaния ĸaĸвa инфopмaция би ни билa oт пoлзa зa пpoцeca нa 
мaнипyлaция: 

- дата на раждане, хороскоп, деца; 
- особени предпочитания; 
- личен и професионален път; 
- принадлежност към обединения; 
- кръг от познати; 
- семейство и роднини. 

 
4. Обиколният метод 
Oпиcaнитe дo тyĸ мeтoди oбиĸнoвeнo изиcĸвaт пpeдимнo диpeĸтeн ĸoнтaĸт c 

„пpoтивниĸa“. Имa cлyчaи, в ĸoитo иcĸaмe дa ce дoбepeм дo няĸoя личнocт, ĸoятo e 
нeдocтижимa зa нac пo диpeĸтeн път. Bъзмoжнo e изoбщo дa нe пoзнaвaмe тaзи 
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личнocт [2]. Мexaниĸът „X“ нe e дoвoлeн oт paбoтнoтo cи мяcтo. Иcĸa дa пeчeли 
пoвeчe, дa имa пo-дoбpи ycлoвия нa paбoтa и възмoжнocти зa пoвишeниe. Toй имa 
яcнa пpeдcтaвa зa cвoитe жeлaния, cпocoбeн e дa ce cпpaви c пo-виcoĸи изиcĸвaния, нo 
мy липcвa eднo – нe знae ĸъдe e paбoтoдaтeлят, ĸoйтo тъpcи тoчнo тaĸъв мexaниĸ.  

Πъpвa фaзa: Изпoлзвa oбичaйния нaчин. Tъpcи cи paбoтa, ĸaтo ĸaндидaтcтвa 
пo oбяви и пpoвeждa тeлeфoнни paзгoвopи. Aĸo тoзи нaчин нe дoвeдe дo ycпex, тoй 
caм пyблиĸyвa oбявa във вecтниĸa. B нeя тoй тpябвa дa фopмyлиpa ĸpaтĸo и яcнo 
ocнoвнитe cи изиcĸвaния, ĸaтo пoмoли пpeдлoжeниятa дa ce изпpaщaт в peдaĸциятa нa 
вecтниĸa. Kaтo ocнoвaниe би билo възмoжнo дa нaпишe: „Tъpcя пo-дoбpo зaплaщaнe и 
възмoжнocти зa paзвитиe.“ Bъзмoжнo e и дa нaмeĸнe, чe в мoмeнтa имa cигypнo мяc-
тo. Haĸpaя тoй cтaвa тoзи, ĸoйтo избиpa пpeдлoжeниятa и пpeцeня c ĸoгo дa ycтaнoви 
личeн ĸoнтaĸт. 

В случай, че и тoзи път нe ycпee, механикът тpябвa caм дa пpoyчи пoдxoдящитe 
зa нeгo paбoтни мecтa – дa нaмepи aдpecитe им, дa ce ocвeдoми oт ĸoлeги, дa пpoyчи 
бpaншoвитe тapифи и дa пишe нa пpитeжaтeлитe нa нaй-пpивлeĸaтeлнитe зa нeгo 
paбoтни мecтa. Πocлeднoтo изpeчeниe в пиcмoтo зaдължитeлнo тpябвa дa e, тaĸoвa 
oпpaвдaвaщo нeпpeĸия нaчин зa вpъзĸa (чpeз пиcмo), c apгyмeнт: „Работя на пос-
тоянно място и не бих искал да проявя нелоялност към настоящия си работо-
дател.“ 

 
Bтopa фaзa: Дa ce взeмe peшeниe ĸaĸ дa ce cпeчeли пpoтивниĸът пpи пъpвaтa 

cpeщa. Tyĸ щe cи пoзвoля дa вмъĸнa нaй-вaжнитe eтaпи нa пpoдaжбaтa cпopeд Bиĸтop 
Швaб [3]: 

 
Дa ce пpивлeчe внимaниeтo нa пoтeнциaлния ĸyпyвaч 
Дa ce пocoчaт пpeдимcтвaтa, ĸoитo peĸлaмиpaният пpoдyĸт имa или мoжe дa имa зa 
нeгo 
Дa мy ce дoĸaжaт тeзи пpeдимcтвa 
Дa ce cъбyди y ĸyпyвaчa пoтpeбнocттa дa ce възпoлзвa oт тeзи пpeдимcтвa 
Дa ce пoдтиĸнe ĸyпyвaчът ĸъм дeйcтвиe. 

 
Oбиĸoлния мeтoд изиcĸвa дa ce вĸлючaт дpyги xopa или мeдии – сближаването 

с „пpoтивниĸa“, събуждането на внимaниeтo мy или дa пoлyчаване инфopмaция зa нe-
гo, ĸoятo мoжe дaсе изпoлзвa, oщe пpeди срещата c нeгo. 

 
5. Методът на неваляшката: опитвай, докато постигнеш резултат [2] 
„Опитите не се броят, важен е само резултатът!“ 
Toвa изpeчeниe paзĸpивa eднa oт пpичинитe, пopaди ĸoитo тoлĸoвa xopa нe yc-

пявaт дa пpивлeĸaт внимaниeтo нa дpyгитe въpxy ceбe cи или дa ce yтвъpдят. 
Началникът: „Пет пъти обясних как да се направи и пак обратното…“ Той 

се е опитал, но не е успял и веднага се е отказал. И разбира се си има оправдание за 
това.  

- За да се пpивлeчe внимaниeтo – ĸaĸвитo и мeтoди дa се пpилaгaт, тpябвa дa 
има подготовка зa тoвa, чe ca възмoжни пpoвaли 

- Πpoвaлът нe e пopaжeниe. Toй caмo ĸaзвa, чe има гpeшка и тpябвa дa се 
oпитa пo дpyг нaчин. 

- Винaги имa oщe eдин път. 
- Oпpaвдaниятa нe вoдят дo ниĸъдe!!! 
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Приложението на Хагакуре в манипулацията на бизнес преговорите днес 
Хагакуре Кикигаки от Ямамото Цунетомо означава „Записки за онова, що чух 

под сянката на листата”. В книгата е събрана много житейска мъдрост – парадоксална 
и характерна за японския XVII в. – смесица от шинтоизъм, конфуцианство и дзен-
будизъм, която обаче в много отношения се оказва валидна за всички страни и 
времена. Трудът Хагакуре е съпоставим с книги от ранга на „Към себе си” от Марк 
Аврелий, „Джобен оракул, или изкуството на благоразумието” от Балтасар Грасиан и 
„Афоризми за житейската мъдрост” от Артур Шопенхауер. С други думи, тази книга 
може да бъде представена като библията на самурая. Също така част от текстът от 
преди четири века може да намeри приложение и в днешните бизнес преговори, а по-
точно манипулирането им.  

Често съветите отправени към самураите от Ямамаото Цунетомо и това как те 
трябва да се държат в различни ситуации, включват манипулативни методи. Самият 
факт, че тази книга описва правилата, по които тогавашната аристокрация е трябвало 
да живее, е вид въздействие върху психиката. Представям ви, някои трактати, които 
дават съвети за осъществяване на контрол над останалите и ситуацията: 

„Подготовка за нови връзки в обществото 
Преди да навестиш някого у дома му, разучи подробности около неговия жи-

вот. Освен това трябва да си осмислил предварително начините, по които да го поз-
дравиш, както и темите в бъдещия разговор. Когато ти е наредено да придружиш 
господаря или когато отидеш при друг човек на приказка, винаги се съобразявай с 
характера на домакина, преди да започнеш да говориш. Това е начинът да се дър-
жиш благопристойно и да показваш добри маниери.“ [4] 

Тук наблюдаваме типичния пример за метода на по-добра осведоменост, който 
Киршнер ни разкрива. Просто целта при самурая е различна. Това, от което той пече-
ли в случая са добрите думи, за него и неговия клан, защото при наличието на такива 
слова е възможно повишение, ако съответното лице има добри връзки и разбира се, 
самураят постигне целта си. Същото важи и за съвременните бизнес отношения, ако 
приемем, че клана е предприятието, а самураят – служител в него. 

„Как да се държим на гуляй с вино 
Знай добре колко издържаш на пиене и се самоконтролирай. Но все пак поня-

кога може да откриеш, че си пийнал доста. Преди всичко бъди внимателен, когато 
си на маса, където обилно се предлага вино. Бъди нащрек, готов да разделиш споре-
щи, да се намесиш при неочаквани инциденти. Помни, че гуляите с вино са част от 
обществените отношения. Твърде много очи те следят, докато си на масата пред 
чашата с вино. Трябва да внимаваш“ [4] 

Това е един пример от историята, който потвърждава, че днешните фирмени 
коктейли не са просто отпразнуване на добри резултати. Там работодателя получава 
възможността да научи много допълнителна информация за личността на своите под-
чинени и обратно. Веднага представяме пример, в който служител бива повишен, за-
щото е попречил на шефа си, по време на фирмен коктейл да отвърне на провокация 
за физическо съприкосновение, след отправени реплики към него от страна на друг 
служител. На следващия ден провокаторът бил дисциплинарно уволнен, а човекът – 
намесил се за да „разхлади страстите“ бива повишен на позицията на уволнения. 

„Уволняване на служители 
Навремето баща ми освобождаваше неколцина от своите служители в края 

на годината, макар че добре знаеше, месеци по-рано, че някои от тях са извършили 
поразии. По този начин им позволяваше да запазят достойнството си и им пречеше 
да злословят и да се оплакват от него.“ [4] 
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Хитър ход в манипулацията чрез този тип пасивност, при който работодателя 
успява да запази своя и имиджът на компанията. Забележителния момент тук е, че ма-
нипулацията се извършва чрез бездействие, а целта й е поведението и впечатлението 
на манипулирания. 

„Разговаряй с подчинените си 
В една военна поема за Йошицуне (стар генерал) се разказва: „Генералите би 

трябвало често да разговарят със своите офицери и редови бойци“. Ти трябва да 
говориш с подчинените си не само в нормално време(време на война), но също така и 
в периоди на мир. Казвай им: „Извършихте нещо ценно. Колко печени ветерани сте! 
Положете още усилия“. Те ще се стараят много, дори и с риск за живота си. В 
крайна сметка подобни думи са от изключително значение.” [4] 

В този типичен пример за целенасочено ласкателство чрез комплименти от оп-
ределен тип, се поддържа високо ниво на духа в един екип. Чрез обратния похват 
(провокацията), може да се постигне същия резултат. Границата е много тънка, защо-
то при прекалено ласкаене има риск служителите да се превърнат от работещи в мър-
зеливи. Обективни мерки за това не могат да се дадат за всяка организация. По-скоро 
границата на допустимото за всяка една се определя субективно. 

„Тактика на убеждаването 
Когато срещнеш някого за първи път, побързай да си съставиш мнение за 

характера му. Отнасяй се с него съобразно наблюденията си. Например ако срещнеш 
агресивна, готова да спори личност, бъди гъвкав; без да си много настоятелен, 
говори с човека така, че да бъде впечатлен от аргументите и разума ти. И действай 
така, че да не събудиш злоба у него. Сърцето и думите ти трябва да действат по 
този начин.“ [4] 

Този метод може би изисква много добри умения в осъществяване на влияние 
върху другите. Всъщност самураят използва силно изявените черти на характера на 
„противника“ в своя полза.  

Пример: Предприятие, извършващо дейност по изработка на технологично 
оборудване, улесняващо работата на производителите на бира, иска да сключи сделка 
за да продаде продукцията си на съответната пивоварна фирма, която е номер 1 на 
пазара за момента. Офертата звучи така: „Ние искаме да ви продадем технологична 
линия, с по-добро качество от тази, която в момента използвате и на по-ниски цени. 
Конкурентите на пазара ви твърдят, че те произвеждат по-бързо и по-качествено от 
вас, но ние смятаме, че това не е така, затова искаме да им го докажем.“ Сделката е 
сключена, след което предприятието производител на пиво създава нова реклама, а 
също така и нов бранд бира, като в рекламата се споменава „…благодарение на новата 
технология…“. Останалите производители се интересуват от това технологично обо-
рудване, като така компанията производител на тези продукти, не само че сключва 
добра сделка, но също така и повишава продажбите и имиджа си.  

 
Сравнение относно това, доколко си приличат методите на Киршнер, с 

тези „скрити” в Хагакуре 
 
В таблицата с „Х“ ще бъде отбелязано мястото, където трактатите от Хагакуре, 

намират допирни точки с принципите на Йозеф Киршнер. Това е направено с цел да 
проверим, до колко те си приличат, а разбира се това също потвърждава тяхната ефек-
тивност. 
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Методи / 
Трактати 

Обратното, 
на 

очакваното 

Ласкател- 
ство 

Осведо- 
меност 

Обико- 
лен 

На 
неваляш-

ката 
Подготовка 
за нови 
връзки в 
обществото 

  Х   

Как да се 
държим на 
гуляй с вино 

 Х  Х  

Уволняване 
на служители Х     

Разговаряй с 
подчине- 
ните си 

 Х   Х 

Тактика на 
убеждаването Х Х    

 
Както се вижда, след анализ на казаното в Хагакуре и по методите на Киршнер, 

можем да заключим, че по времето на самураите, тези които са били вещи в оказване 
на влияние върху останалите, са използвали средно по повече от един от методите на 
Киршнер. Приложения анализ засяга само 5 от ситуациите в „библията на самураите“. 
При по-задълбочено изследване, тази честота на използваните методи за манипулация 
може както да се завиши, така и да се намали. В заключение в случай, че приемем, че 
методите за манипулация на Йозеф Киршнер (с аргумент примерите, които сме дали), 
са ефективни в част от бизнес преговорите, то тогава, самурайския модел на поведе-
ние също би постигнал същия ефект в бизнес отношенията.  
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Abstract: Topical problems of the accounting in the financial sector, different payment by 
Banking Integrated System for Electronic Payments, Single Euro Payment Area, Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication, banking payment. 

 
 

1. Международни разплащания 
 

Международните разплащания се регламентират чрез общите условия за раз-
плащане между търговски партньори на международната търговска камара в пара 
стандартите на  SWIFT стандартите на банка за международен сетълмент в град Базел, 
Швейцария. Съгласно закона на БНБ последната изпълнява функция на агент по без-
наличните плащания и клирингова банка в рамките на страната. В изпълнение на тази 
функция БНБ е създала, експлоатира и развива следните системи за безналични 
разплащания:  

 
 Банкова интегрирана система за електронни разплащания - БИСЕРА.  

В БИСЕРА всички банки се идентифицират чрез своя BIC и извършват междубанко-
вите си разплащания в рамките на страната, ако са разпоредени от банков клиент или 
са на стойност всяко под 100 000 лв. 

 Система за междубанково разплащане в реално време на брутна база 
нарича се системата на RINGS. Чрез RINGS се осъществяват междубанкови разпла-
щания по сделки между местните банки, всички наредени от клиенти плащания на 
cтойност 100 000 лв. и всяко изрично пожелано от клиента плащане по RINGS, но 
срещу тройно по-високата такса за превода. 

 СЕБРА, което означава система за единни бюджетни разплащания – 
Чрез тази система се осигурява акумулирането и разходването на средства от държав-
ния бюджет и платежните взаимоотношения на този бюджет с местните бюджети. 
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 БОРИКА - банков оператор за разплащане с банкови карти – Чрез 
Борика се осигуряват теглене чрез банкомати и разплащания чрез постерминали при 
идентифицирани с издадени от банките дебитни и кредитни карти. 

БОРИКА има онлайн връзка с мрежите на MasterCard Europe (EPS-NET), Visa 
International (VISANET) и на American Express, благодарение на което след 1996 г. у 
нас стана възможно да се теглят пари в брой от всички банкомати и да се плащат сто-
ки и услуги от ПОС терминали, свързани към БОРИКА, с всички картови продукти 
на тези организации. БОРИКА е свързана със системата ePay.bg и платежните сървъ-
ри, оперирани от Датамакс, което позволява на всички картодържатели на дебитни 
карти на повече от 20 банки да плащат стоки и услуги чрез Интернет, да плащат смет-
ки за телефон, парно, ток, мобилни телефони на Мобилтел, Глобул и Мобиком, да за-
реждат предплатени карти за мобилни телефони Мобилик на Мобиком, Prima на 
Мобилтел и b-connect на Глобул и предплатени Mtel.Card карти за достъп до Интернет 
и да зареждат депозити за Мобилтел и Глобул от над 400 банкомата в страната. 

 
2. Бисера 

 

Българската платежна система, наречена Банкова интегрирана система за елек-
тронни разплащания БИСЕРА, е създадена през 1992 г. по проект на БНБ. Нейното 
проектиране, програмиране, внедряване, както и по-нататъшната и експлоатация и 
поддръжка е възложена на Банксервиз АД. Според съвременната терминология 
БИСЕРА е грос сетълмент система. Плащанията в нея се обработват индивидуално и 
последователно в пакетен режим чрез файл трансфер. Тя има 30 входни точки (ком-
пютърни центрове, оборудвани с необходимия хардуер и софтуер), разпределени в ця-
лата страна на регионален принцип. Участието на всички банки в платежната система 
е задължително, съгласно регулациите на БНБ. ЦБ присъжда уникален за страната 
Код на всяка банка и банков клон, който еднозначно адресира електронните съобще-
ния в БИСЕРА. Банковите клонове имат директен достъп до платежната система и 
пряко могат да инициират и получават междубанкови плащания от нея. 

 

Чрез БИСЕРА се реализира: 
1. пренос на електронни съобщения по междубанкови плащания, т.е. между 
клиенти на различните търговски банки. Тези разплащания участват в сис-
темата за сетълмент 

2. пренос на електронни съобщения по вътрешно банкови плащания, т.е. между 
клиенти от различни клонове на една търговска банка.  

3. сетълмент на междубанкови транзакции; 
4. периодично (ежедневно, седмично, месечно) събиране на икономическа и 
статистическа информация - баланси, оборотни ведомости, състояние по 
сметки и др. за нуждите на БНБ и управлението на търговските банки. 

Чрез БИСЕРА тези плащания се събират и разпределят по клоновете получа-
тели.  

 
3. Форми на плащане 

 
Наредба за плащания и принадлежащите към нея банкови унифицирани стан-

дарти, издадени от БНБ, регламентират технологията за прилагане на различни видо-
ве форми на плащане с цел унификация на междубанковите взаимоотношения. Сред 
тях са: 
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• директен превод (вирмент) – плащане по нареждане на платеца, въз основа 
на което банката дебитира сметката му с посочената сума и я прехвърля по 
сметка на получателя; 

• плащане с акредитив – платецът упълномощава банката, в която се води 
неговата сметка, да открие акредитив в полза на получателя срещу покри-
тие от сметката на платеца, като предварително поставя условия, при които 
получателят може да получи сумата. 

• Незабавно инкасо – платецът предварително дава съгласие плащането да 
става незабавно от неговата сметка по искане на получателя. Платецът 
представя своето съгласие пред банката, където се води сметката му, а 
копие от съгласието изпраща на получателя на плащането. В случай, че 
платецът е посочил условия за прилагане на незабавно инкасо, банката 
приема искане за незабавно инкасо на получателя само ако се убеди, че са 
изпълнени поставените условия на платеца. Тази форма на плащане из-
ползва изцяло без хартиена технология. 

• плащане с чекове – българските банки издават и приемат обикновени и 
акцептирани чекове и лимитирани чекови книжки. 

 
4. Счетоводно отчитане на междубанковите плащания 

 
Счетоводните записвания, които се правят при възникване и уреждане на меж-

дубанкови разплащания, са различни в зависимост от това дали се уреждат сметни 
отношения между банкови централи или между банки, влизащи в състава на различни 
банкови централи. Банковите централи имат разплащателна сметка в ЦУ на БНБ. 
Наличността и движението по нея се отразяват чрез активната синтетична сметка 
5031 Разплащателна сметка при БНБ в левове. Затова, когато банковата централа е в 
положение на банка, обслужваща платеца, (например при инкасиране на сума по пла-
тежен документ, представен от фирма, разплащателната сметка на която се води от 
друга банкова централа), в нея се съставя статията:  

Д-т сметка 1713 Разплащателни сметки на търговски предприятия в левове – 
аналитична сметка на доставчика  

К-т сметка 5031 Разплащателна сметка при БНБ в левове. 
Това записване се въвежда в изчислителната система на банката, включва се в 

посочените масиви от записи и чрез съответната комуникация се предава на БИСЕРА 
за включване в електронния трансфер. Ако по разплащателната сметка на Централна-
та в БНБ е имало достатъчно налични средства и плащането е извършено (което се 
удостоверява с изпращането на запис от т.нар. тип „А“ – завършен сетълмент), в 
Централата ново счетоводно записване не се прави. През следващите работни дни, 
когато се получи съобщение от т.нар. тип „А“, означаващо, че преводът е приет и из-
платен (уреден) от средствата на Централата по разплащателната й сметка в БНБ, се 
прави допълнително счетоводно записване, като се съставя статията:  

 
Д-т сметка 4351 Преводи за изпълнение и в рекламации в левове/ 
К-т сметка 5031 Разплащателна сметка при БНБ в левове.  
Така салдото по сметка 5031 Разплащателна сметка при БНБ в левове в Центра-

лата ще съответства на салдото на същата сметка, водена в БИСЕРА. Ръководството 
на Централата ще разполага с достоверна информация за състоянието на междубанко-
вите й сметни отношения. Аналогични записвания, но с обратен знак, се правят в бан-
ковите централи, обслужващи бенефициента 
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6. SWIFT 
 

За да посредничат при международни разплащания банките у нас следва да 
притежават пълен лиценз за банкиране, да са членове на Society for Worldwide 
Interbank Financial Telecommunication – сдружение за междубанково теле комуни-
киране на финанси в рамките на целия свят SWIFT, да имат присвоен уникален  
SWIFT код, с който да се идентифицират в системата и да имат сключени договори с 
чуждестранни банки. Тези договори си наричат кореспондентски, защото всяка от 
страните по тях третира другата страна като свой чуждестранен кореспондент. Освен 
клаузи като лихви и такси, комисионни в тези държави се уточнява типа сметка, чрез 
която банките - кореспонденти ще уреждат възникналите по банково посредничество 
разчети по между им. Тези сметки биват тип ностро (наша) и тип лоро (тяхно).  

Ако съгласно кореспондентския договор нашата ТБ се е задължила да поддър-
жа авоари по сметка чуждестранния си кореспондент, то от нейна гледна точка ще 
бъде тип ностро (наша), активна (5044), тъй като по нея се отчитат активи при чужде-
странния кореспондент. Същата сметка но от позициите на друга банка ще бъде тип 
лоро (тяхна), пасивна (1813), тъй като по нея се отчитат привлечен капитал (авоари) 
от чуждестранен кореспондент.  

Международните разплащания възникват най- вече по повод външно търговски 
обем, при което платеца се явява вносител, а бенефициента се явява износител. 
Платежният документ, чрез който се инициира разплащане по вирментна форма, се 
нарича payment order – платежнo нареждане. 

 
Ето и счетоводните записвания: 
 

1.  При кредитен превод 
Дебит 1814 Разплащателни сметки на нефинансови предприятия във валута 
- партида $ 
- партида вносител 
Кредит 4313 Издадени преводи чрез чуждестранни кореспонденти във валута  
- партида Scode на ЧК 
- $ 
- № на превод 

 
Дебит 4323 Получени преводи чрез чуждестранни кореспонденти във валута  
- Scode на ЧК 
- $ 
- № на превода 
Кредит 1814 Разплащателни сметки на нефинансови предприятия във валута 
- $ 
- износител 
 
2.  При банково извлечение 

 

Дебит 4313 Издадени преводи чрез чуждестранни кореспонденти във валута  
- Scode на ЧК 
- $ 
- № на превода 
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Кредит 5044 Разплащателни сметки при чуждестранни банки и НБФИ във 
валута – „ностро” или 1813 Разплащателни и текущи сметки и овърнайт депозити на 
чуждестранни банки и НБФИ във валута – „лоро” 

- Scode на ЧК 
- партида $ 
 
Дебит 1813 Разплащателни и текущи сметки и овърнайт депозити на чужде-

странни банки и НБФИ във валута – „лоро” или 5044 Разплащателни сметки при чуж-
дестранни банки и НБФИ във валута – „ностро” 

- Scode на ЧК 
- партида $ 
 
Кредит 4323 Получени преводи чрез чуждестранни кореспонденти във валута  
- Scode на ЧК 
- $ 
- № на превода 
 

6. Проблеми на  организацията и технологията на отчетния процес 
за SEPA платежните операции в банките в България 

 
Процесът за изграждане на единен европейски пазар на финансови услуги е 

свързан със създаване на Единна европейска платежна зона – SEPA.  
Проектът SEPA носи много обещания за европейската икономика от гледна  

точка на подобрена ефективност, динамика и конкурентоспособност. Основната му 
цел е да създаде единен, интегриран и унифициран на платежни продукти и услуги в 
евро. Постигането на тази цел налага създаването и спазването на хармонизирани 
бизнес- правила и технически стандарти.  

 
Като основни характеристики на SEPA могат да се очертаят следните:  
 

- интегриран набор от платежни инструменти и непрекъснато развитие  на 
нови, ориентирани към клиентите услуги. SEPA има три основни платежни 
инструмента: SEPA кредитен трансфер, SEPA директен дебит и SEPA 
картови плащания; 

- еврото като единна валута на платежните транзакции; 
- една сметка за изпращане и получаване на плащания през SEPA, което 

гарантира значително спестяване на разходи и време на гражданите на биз-
неса; 

- единни оперативни процедури, основаващи се на електронна обработка и 
задължително използване на IBAN и BIC за установяване сметките клиен-
тите и банките; 

- стандарт за обработка на съобщения XML формат на данните, регулирани 
от ISO 20022; 

- ефективна инфраструктура и клиринг за плащания в евро в Европейската 
банкова асоциация; 

- хармонизирана правна среда и еднакви права и задължения на участниците. 
 
SEPA платежните инструменти се базират на нов набор от правила, практики и 

стандарти за плащанията в евро. SEPA кредитен трансфер е деноминирано в евро 
прехвърляне на средства от страна на платеца в полза на бенефициента чрез платежно 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 430

нареждане, изпратено дo банката по електронен път. За да бъде даден превод квали-
фициран като SEPA кредитен превод той трябва да отговаря на следните условия и 
критерии: 

- валута на превода да е в евро; 
- няма ограничение на сумата на превода;  
- сметките на наредителя и бенефициента трябва да са в IBAN формат; 
- наредителят и бенефициентът трябва да са от страна в териториалния 

обхват на  SEPA; 
- банката на бенефициента задължително трябва да има BIC код и да участва 

в SEPA схемата; 
- комисионните по превода трябва да са поделени (SHARE). 
 
Друг SEPA платежен инструмент е SEPA директният дебит. Съгласно дефи-

ницията, дадена в допълнителната разпоредба на ЗПУПС (Закон за платежните услуги 
и платежните системи) „директен дебит” е платежна услуга по задължаване на пла-
тежна сметка на платеца, когато платежната операция се извършва по инициативата 
на получателя въз основа на даденото съгласие от платеца на получателя, на достав-
чика на платежни услуги на получателя или на доставчика на платежни услуги на пла-
теца. Директен дебит се инициира от кредитора, но клиентът винаги има право да ре-
ши дали да приеме или не директен дебит по своята банкова сметка. 

Чрез рамката за картови плащания в SEPA, длъжникът може да извършва 
безналични прехвърляния на средства на кредитора чрез платежни карти или да тегли 
парични средства. SEPA картата е универсална карта, която може да бъде използвана 
във всяка страна на SEPA, при същите условия както в страната, която е издадена. 

 
 

Използвана литература: 
 

[1] Актуални проблеми на счетоводството във финансовата система, доц. д-р  
Г. Баташки. 

[2] Банково счетоводство, Н. Колев, 2009 г. 
[3] Закон за платежните услуги и платежните системи. 

 
Научен ръководител:  

гл. ас. д-р Павлина Димитрова 
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БИЗНЕС – КОМУНИКАЦИЯ 

 

Виктория Христова Радева 
Технически университет – Габрово 

 
BUSINESS – COMMUNICATION 

 

Viktoria Hristova Radeva 

 
Abstract: Proper formulation shall comply with the basic principles of communication, 
good selected communication tools and appropriate communication strategy increased the 
feasibility of effective Business – Communications. 
 
Key words: business, strategy, communication, globalization. 
 
 

Осъществяването на ефективни управленски бизнес решения, изисква предва-
рително добро познаване на характера и вида на решението, както и на ситуацията, 
породила потребността от неговото изработване. Създаването на универсален метод 
за справяне с зараждащите се обикновено фирмени проблеми, обаче е сложен позна-
вателен процес, свързан със знания за системата на управление, квалификация на кад-
рите, съвременните методи и подходи за изработване на решения и пр. На сегашния 
етап поради бързите промени в икономическата обстановка, трудно могат да се удов-
летворяват тези изисквания, освен когато бизнес – комуникацията е на високо ниво и 
създава предпоставки за гъвкава и динамична бизнес политика. 

Бизнес – комуникацията има за задача да осъществява изменения, които да 
съдействат за постигане на по-голям резултат в бизнес – дейността, да осигуряват 
нормалното протичане на бизнес-процесите, максимално да намалява неизвестността 
по отношение на конкретната ситуация и в най-общ план – да бъде ефективно сред-
ство за осъществяване целите на всеки участник в бизнес – средата. Всяка комуника-
ция е процес на постигане на разбиране между комуникатора и реципиента с помощта 
на различни средства за комуникативно въздействие. Най-общо, целите на комуника-
цията могат да се изразят чрез гледните точки на комуникатора и реципиента, а 
именно: 

• Комуникаторът има за цел да информира, да обучава, да доставя удовол-
ствие, да предлага или да убеждава. 

• Реципиентът, съответно, има за цел да разбира, да научава, да получава 
удоволствие, да разпорежда или да решава. 

 
Богатото многообразие от цели на бизнес – комуникацията могат да се пред-

ставят в следния обобщен вид: 
 

Основни цели на бизнес – комуникацията: 
• Да осъществява изменения, които влияят на бизнес – дейността за пости-

гане на по-висока ефективност; 
• Да осигурява необходимата информация за осъществяване на всички уп-

равленски функции 
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• Да влияе върху поведението на персонала – да мотивира, да направлява, да 
инструктира, да оценява; 

• Да се използва като средство за изразяване становищата на персонала чрез 
различни форми – предложения, участия при вземане на управленско реше-
ние и т.н.; 

• Да осъществява контрол, като се намира в тясна връзка с организационната 
структура; 

• Да захранва цялостната бизнес – дейност с финансов, търговска и техноло-
гична информация, за законодателството и пазара и всички въпроси, които 
засягат интересите на участниците в бизнес – средата. 

 
Правилното реализиране на бизнес – комуникацията изисква съобразяването с 

нейните основни принципи, които определят насоките на съдържанието и стила на по-
сланието. Те дават възможност на участниците в бизнес – пространството за ефектив-
но постигане целите на бизнес – комуникацията и успешно осъществяване на бизнеса. 

 
Основни принципи на бизнес – комуникацията: 

 Ясна цел на комуникацията; 
 Точност на информацията; 
 Достоверност на информацията; 
 Отговорност на комуникацията; 
 Конкретност на информацията; 
 Надеждност на комуникацията; 
 Краткост на съобщението; 
 Тактичност; 
 Коректност; 
 Планиране и реализиране на подходяща комуникационна стратегия. 

Съобразяването с основните принципи на бизнес – комуникация е необходимо 
условие за нейното ефективно осъществяване и превръщането й в активно средство за 
постигане целите на участниците в бизнес – средата. 

 
Комуникационни стратегии 
Изборът на комуникационна стратегия при осъществяване на бизнес – комуни-

кацията е много важен за нейното успешно реализиране. Комуникационната страте-
гия представлява съвкупност от правилно конструирани комуникационни елементи, 
съобразени с основните принципи на комуникация за постигане на определени кому-
никационни цели. Тя изразява умението на комуникиращите да конструират правилно 
схемата за действие. За постигане на ефективна бизнес – комуникация е необходимо 
да се диференцират нейните цели и да се постави акцент на подходящия комуника-
ционен елемент. Следователно, точно формулираната цел на бизнес – комуникация 
може да се осъществи при правилно изградена стратегия. Този процес изисква позна-
ване характеристиките на основните комуникационни стратегии и умения за тяхното 
правилното планиране и изпълнение. 

 
Характеристика и съпоставка на основните комуникационни стратегия 
 

• Стратегия „Комуникатор“ 
Разработва се с подчертано внимание към целите характеристиките на комуни-

катора. Те се изразяват в няколко насоки: надеждност, която се изразява в значителна-
та степен на знания и опит в съответната област; доверие, което се свързва с достовер-
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ността на информацията; комуникационният стил, който трябва да съответства на 
сложността на ситуацията, яснота на целите.  

 

 
Фиг. 1. Стратегия „Комуникатор“ 

 
• Стратегия „Аудитория“  
Разработва се с голямо внимание към характеристиките на аудитория – нейната 

същност, знания, опит, чувства, настроение, възраст, пол, състав, професии и т.н. Това 
предполага активност от страна на комуникатора. Яснотата се постига чрез предвари-
телно проучване на интелектуалните и емоционални способности, желания и интере-
си на аудитория. 

 
Фиг. 2. Стратегия „Аудитория“ 

 
• Стратегия „Съобщение“ 
Има акцент върху съдържането на съобщението, което трябва да бъде съобразе-

но с реалните потребности, интереси и мотиви на аудитория. Необходимо е прецизи-
ране на посланието, съобразно целите на комуникатора и характеристиките на полу-
чателя. 
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Фиг. 3. Стратегия „Съобщение“ 

 
• Стратегия за избор на средство за комуникация 
Има насоченост към избора на комуникационни средства, съобразно целите на 

комуникация, изискванията на конкретната практика и спецификата на аудиторията. 
На тази основа се отдава предпочитание на подходящите средства за комуникация. В 
бизнес – средата се използват различни средства за комуникация. Трябва много вни-
мателно да се прецизират позитивните и негативните страни на всяко едно от тях, 
съобразно конкретната бизнес – ситуация и да се избере най – подходящата. 

 
• Стратегия „Културен контекст“ 
Разработва се с отчитане влиянието на културните различия между участници-

те в комуникационния процес. Изисква се съобразност с ценностните особености на 
личността, фирмената култура на бизнес – организацията, общността и националност-
та при осъществяване на бизнес – комуникация. Културата като е като поведенческа 
характеристика е типична и специфична с нормите за поведение, разбирани в най- 
широк смисъл – от езика на думите и жестовете – до духовните ценности, морал и 
етика. Бизнес – комуникацията между хора с различни култури изисква подчертано 
внимание към между културните различия и съобразяване със специфичните правила 
на бизнес – комуникация. Различията във фирмени култури на бизнес – организации-
те, както и културните различия между конкретните участници в бизнес – средата 
изискват разработване на подходяща културна комуникационна стратегия. 

 
Основни форми на бизнес – комуникация 
Основните форми на бизнес – комуникация се определят на основата на опре-

делящи фактори: комуникационни връзки, среда, използвани комуникационни 
средства. Има няколко вида комуникационни връзки. Основните могат да бъдат преки 
и косвени. Формите на бизнес – комуникация се диференцират на директна и инди-
ректна. Директната форма се употребява лице в лице, като се избира подходящият на-
чин за предоставяне на информацията. Може да бъде пряко чрез произнасяне на реч, 
доклад, даване на интервю и т.н. Индиректната форма се характеризира с прост-
ранствено-времева дистанция между участниците в комуникационния процес, която 
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се осъществява чрез декодиране на определени реакции на реципиента, чрез невербал-
на символика. 

 
В заключение, може да се подчертае, че комуникацията е водещият процес, 

характеризиращ взаимодействията между хората. Нашето взаимодействие, влияние и 
разбиране. Бизнес – комуникацията от своя страна представлява обменът на информа-
цията, в процеса на организационната, деловата и фирмената дейност, пресъздаден 
през призмата на икономическите структурни характеристики, налагани от глобализа-
цията в съвременния свят. Процесът на глобализация от своя страна, в най-общ сми-
съл, е информационен процес, който се осъществява в прехода към култура от нов тип – 
културата на информационното общество и съществуване на различни народностни 
култури. Възможностите за осъществяване на бизнес – комуникацията са големи. Ус-
пешният избор на подходящите форми на бизнес – комуникация се свързва с правил-
на преценка на ситуацията, характеристиките на реципиента, характерът на съобще-
нието, количествено – качествената характеристика на информацията, личностните 
предпочитания на комуникатора. Правилният избор на бизнес – комуникация оказва 
позитивно влияние върху бизнеса. 

 
 

Използвана литература: 
 
[1] Савов, В. Основи на управлението, 1996. 
[2] Пенчева.А. Бизнес – комуникации, 2010. 
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МОТИВИ ЗА РЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КАПИТАЛА  

ЧРЕЗ СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ (M&A) 
 

Калоян Ангелов Петков 
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ 

 
 

MOTIVATION FOR CAPITAL RESTRUCTURING THROUGH 
MERGERS AND ACQUISITIONS (M&A) 

 
Kaloyan Angelov Petkov 

 
Абстракт: Разработката представлява преглед на основните причини зад реструк-
турирането на капитала във фирмите чрез сливания и придобивания. Мотивациите 
са групирани в три основни направления, според икономическото им значимост. 
Като извод може да се изведе, че зад всяка M&A транзакция стои комбинация от 
разгледаните причини. 
 
Ключови думи: сливания, придобивания, икономии от мащаба, акционерно богат-
ство, синергии, EPS, публични и частни компании. 
 
 

1. Теоретически постановки на реструктурирането на капитала 
С развитието на капиталовите пазари се улесни реструктурирането на капитала 

на публичните дружества. В изключително динамичната и конкурентна среда на съв-
ременните пазари, един от основните инструменти на компаниите да се развиват са 
сливанията и придобиванията. Те осигуряват широк спектър от възможности за разви-
тие и подобряване на ефективността на бизнеса. На практика не съществува разлика 
между сливанията (mergers) и придобиванията (acquisitions), защото и при двата слу-
чая се обединяват независими дружества в едно цяло и технологията е една и съща. 
На теория основната разлика е, че при придобиванията офертата се изпраща директно 
към акционерите на придобиваната компания (target), а при сливането тя е насочена 
към мениджмънта на таргета. Разбира се, на практика са еднакви, защото по закон 
мениджмънта е длъжен да уведоми акционерите за постъпила подобна оферта. Само-
то придобиване може да бъде враждебно, когато мениджмънта на таргет фирмата не 
желаят да извършат сделката. При подобен опит за враждебно придобиване съществу-
ват различни тактики за защита – от влошаване състоянието на компанията (с цел да 
не е изгодно придобиването и) до предлагане на по-добра оферта към собствените им 
акционери. 

 
Самият пазар на M&A транзакции е огромен, от поставената графика може да 

си види тренда в последните две години: 
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Фигура 1. Размер на M&A пазара 

Както се вижда той също е повлиян от световната финансово икономическа 
криза, но стойностите които се достигат са значими. От графиката се вижда, че на го-
дишна база общата сума на подобни сделки надвишава 2 трилиона щатски долара, 
което е над 35 пъти повече от БВП на България. 

 

Процеса по сливане/ придобиване започва с изпращане на т.нар. „letter of 
intent”, в което придобиващата фирма (acquirer) излага своето намерение за предстоя-
щото сливане. След финансов анализ на очакваните резултати от събитието, се офор-
мя офертната цена, която ще бъде предложена на акционерите на придобиваната ком-
пания. Характерно е, че при почти всички случаи офертната цена е с премиум върху 
пазарната цена. Това се прави главно за да се мотивират акционерите да приемат 
офертата, както и те да бъдат компенсирани за бъдещите ползи на синергията от сли-
ването. Познати са три основни начина за финансиране на подобни транзакции: 

• Кеш – при този вариант, придобиващата компания изкупува в парична на-
личност акциите на таргета. Основното предимство е, че акционерите на 
таргета са премахнати от новата компания. Недостатък са транзакционните 
разходи свързани с изкупуването на акциите; 

• Акции – тук акционерите на придобиваната компания получават акции на 
придобиващата компания като форма на плащане. При този случай дори не 
е необходимо да се изплаща премия, защото акционерите на таргета също 
ще се възползват от синергиите. Недостатък е за собствениците на придо-
биващата компания, защото те трябва да споделят контрола си; 

• Комбинация от кеш и акции – това е най-срещания вариант, защото при 
добре планирано съотношение акционерите на придобиващата компания 
могат да избегнат недостатъците на предните два варианта. 

 
Тези транзакции се извършват извън борсово, главно защото е почти невъзмож-

но да се извърши технологично изкупуване/ размяна на акции в режим на борсова 
търговия. Разбира се подобни транзакции не са лимитирани само до публични компа-
нии, частни компании също могат да ги извършват. Но при тях съществува изцяло 
друг набор от причини поради, които са мотивирани подобни сделки. 

По този начин направихме кратък преглед на технологията за извършване на 
подобно реструктуриране на капитала във фирмите. 

Основната идея зад разработката е да илюстрира основните причини зад из-
вършването на подобни транзакции. Важността на този тип реструктириране на капи-
тала е от ключово значение за финансовите пазари. Не само поради огромния обем на 
сделките (фигура 1), но и защото по този начин се създават възможности за развитие 
на компаниите като микро единици, както и на различни сектори от икономиката. 
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Целта на доклада е да се придобие една по-ясна представа, защо е необходимо подоб-
но реструктуриране. След преглед на литературата се оказа, че причините могат да се 
групират в следните раздели: 

 Макроикономически причини – ползите за сектора и цялата икономика, 
 Икономически причини – подобряване на ефективността и създаване на 
акционерно богатство, 

 Неикономически причини, 
 Причини специфични за не публичните компании. 

 

След изложението на разработката, следва да се получи по-ясна представа за 
мотивацията на различните субекти, и доколко причината зад дадена транзакция може 
да е знак за успешното съвместяване на две компании. 

В следващата точка ще се разгледа методологията, по която ще се работи. 
 
2. Причини за реструктурирането на капитала чрез сливания и придо-

бивания 
Както се спомена по-горе след преглед на научната литература, се установи, че 

могат да се разграничат следните групи причини: Макроикономически причини – 
ползите за сектора и цялата икономика, Икономически причини – подобряване на 
ефективността и създаване на акционерно богатство, Неикономически причини, При-
чини специфични за не публичните компании.  

От групата на макроикономическите причини ще разгледаме само възможност-
та за развитие на даден сектор, чрез консолидация на компаниите в него. 

 

Компании S/Assets
Актив

(млн.лв.)
Печалба Компании S/Assets

Актив 
(млн.лв.)

Печалба

А 12% 15000 1800
Б 10% 10000 1000
В 15% 14000 2100 В 15% 14000 2100
Г 8% 15000 1200 Г 8% 15000 1200

ОБЩО 11.30% 54000 6100 ОБЩО 11.67% 54000 6300

Преди сливането на А с Б След сливането на А с Б

А+Б 12% 25000 3000

 
Фигура 2. Ползи от консолидация в даден сектор 

Както се вижда от фигура 2, брутната печалба в сектора е нараснала след сли-
ването на компаниите „А“ и „Б“. Това се получава от повишената ефективност на об-
щата компания, тъй като компания „А“ прехвърля своят по-ефективен бизнес модел 
към активите на „Б“. С този прост пример се показват ползите от консолидация и ок-
рупняване на капитала в даден сектор на икономиката. Разбира се макроикономичес-
ките ползи не са достатъчна мотивация за фирмите да извършват подобни транзакции. 
Затова ще се премине към причините на ниво фирма, които мотивират мениджърите 
да реструктурират капитала. 

 
2.1. Икономически причини 
В тази група се включват всички основни мотивации за извършване на подобни 

транзакции, но в тази разработка ще бъдат посочени само някои ключови. 
Икономии от мащаба – тази концепция е разработена още от Адам Смит и 

казва, че с увеличаването на е възможно да се намали средния разход за единица про-
дукция. Това се получава, с „разпределението на фиксираните разходи върху по-
голям брой единици продукция.  
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Брой
продукти

Фикс. 
Р‐ди

Пром.
 Р‐ди

Ср.
Р‐ди

А 15 000.00  5 000 000.00  1.50    334.83   
Б 10 000.00  5 000 000.00  1.50    501.50   

Комбинирано
производство

25 000.00  5 000 000.00  1.50    201.50  
 

Фигура 3. Пример за икономии от мащаба 

Чрез сливане на две фирми проявява точно този ефект. За комбинираното про-
изводство остават същите фиксирани разходи, но поради увеличеният брой произвеж-
дани продукти средните разходи за единица намаляват. 

Подобно влияние има и ефекта наречен „разходи от мащаба“, където постоян-
ното увеличаване на броя произвеждани продукти води до допълнителни разходи и 
последващо увеличаване на средните разходи за единица. 
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Фигура 4. Негативен ефект от постоянното увеличаване на производствения обем 

Фигура 3 подсказва, че е възможно да се определи оптимално ниво на произ-
водствения обем за дадена компания. В реалния живот това се постига чрез M&A 
транзакции или придобиване/ отчуждаване на производства.  

Синергии – това е една от основните причини за извършване на подобно 
реструктуриране. В реалност повечето сливания на фирми търсят точно синергиите от 
комбинираната дейност. Под синергии се разбира увеличаване на производителността 
на общата фирма. Разбира се в реалния икономически живот това не винаги е възмож-
но. Именно затова и повечето сливания, които не успеят да създадат подобни синер-
гии не са успешни и често водят до влошаване на финансовото състояние на двете 
сливащи се фирми. 

Увеличаване на пазарния дял – комбинирането на една или повече фирми на 
един пазар почти винаги води до увеличаване на общия пазарен дял. Това също може 
да бъде цел за придобиване на компания и може да се окаже изключително ценно за 
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богатството на акционерите. Ако сливащите се компании успяват да реализират поло-
жителен маржин за единица продукция, т.е. да продават на печалба за единица, увели-
чаването на пазарния дял води до увеличаване на абсолютната печалба, защото ком-
бинираната фирма продава повече продукт на същите цени. Този мотив е и една от 
причините за силна регулация на M&A  пазара, заради опасността от създаване на мо-
нополи. В повечето страни извършването на сливания преминава през одобрение от 
страна на комисии за защита на конкуренцията, и това е едно от най-големите предиз-
викателства при извършването на сделките. 

Придобиване на търговска мрежа – една от ползите на придобиването на ком-
пания е достъпа до нейната търговска мрежа. Вместо една фирма да създава нов офис 
или поделение на чуждестранен пазар или друго географски отдалечено местоположе-
ние, е по-добре да придобие компания оперираща на този пазар и да се възползва от 
нейната мрежа. Понякога е възможно и сливането да е между компании опериращи на 
различни сектори – пример е инвестиционен фонд придобива корпоративна адвокат-
ска фирма с цел да получи достъп до клиентите. 

Данъчни мотивации – когато, дадена компания има достатъчно излишен пари-
чен поток, тя може да прибегне до оптимизиране на финансовите си показатели, чрез 
сливания и придобивания. Според законодателството в повечето страни колкото е по-
голяма печалбата ти – толкова повече данък се дължи: 

 
Фин. Резултат Дължим данък

Компания А 1 000.00          100.00              
Компания Б (500.00)           ‐                    

Обща компания 500.00             50.00                
След придобиването на Б

 

Фигура 5. Пример за данъчни ползи 

Както се вижда, придобиването на губещи компании има своята полза в нама-
ляването на данъчните задължения след консолидирането на финансовите отчети. По-
добна стратегия носи своите допълнителни рискове при сливането с подобни губещи 
бизнес модели. Но практиката е придобитата компания да бъде ликвидирана след 
изпълнението на нейната начална цел – намаляване на данъчната основа. 

Човешки ресурси – често, целта на придобиване не е компанията като бизнес 
единица, а нейният мениджмънт. Тъй като повечето качествени мениджъри са обвър-
зани с доста сериозни клаузи при напускане, е по-евтино да се придобие изцяло ком-
панията. Дори и да не е доходоносна в дългосрочен период, след придобиването при-
добиващата компания може да разпродаде активите и да си възвърне част от инвести-
цията, като запази ценния мениджърски екип. 

R&D продукти – напоследък основните участници на M&A пазара са големите 
технологични компании (Microsoft, Google, Yahoo, Facebook) и по-специално соф-
туерния сектор. Често те придобиват по-малки компании с цел да използват вече раз-
работен софтуер, вместо да развиват своя идея. Като дори понякога се стига до обърк-
ващи се цифри. Пример затова е придобиването на Tumblr от Yahoo за 1 000 000 000 
щатски долара. Като таргета дори не е регистрирал положителни финансови резулта-
ти досега в кратката си история. Но целта на Yahoo не е да се печели от синергията, а 
да се използва специфичният софтуер на сайта с цел подобряване на собствения биз-
нес модел. Подобни придобивания са свързани със значителен риск, тъй като за всеки 
R&D продукт се използват предвиждания, а не исторически стойности. 
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2.2. Неикономически причини 
Диверсификация – отделянето на диверсификацията като неикономическа се 

прави, защото често се налага разширяване на дейността на компаниите в други сек-
тори, не за увеличаване на богатството, а заради намаляване на риска. Подобно дивер-
сифициране води до необходимо унищожаване на акционерно богатство, като се 
постига независимост на компанията от определена група фактори. Факта, че основ-
ната цел не е създаване на акционерно богатство, е причината да квалифицираме ди-
версификацията към неикономическите причини. 

Създаване на корпоративна империя – при наличието на излишен свободен 
паричен поток в компанията, мениджърите често прибягват до придобивания на ком-
пании с цел увеличаване на глобалното присъствие на фирмата. Тези M&A транзак-
ции водят до увеличение на печалбата като абсолютно число, но до намаляване на пе-
чалбата на една акция. Друг резултат от подобни действия е повишеното влияние на 
компанията на глобалния пазар и по-добрият престиж от по-голямата икономическа 
мощ. 

Самочувствие на мениджъра – психологически фактор за извършването на 
M&A сделки е поведението на мениджърския екип. При наличието на анормално ко-
личество от свободен паричен поток, е възможно придобиването на други компании 
да бъде мотивирано от личните предубеждения на мениджъра. Подобни субективни 
причини водят до осъществяване на сливания, за които предварителният анализ е бил 
негативен. 

  
2.3. Причини специфични за не публичните компании 
Под „не публични компании“ се разбира – компании, които не са котирани на 

фондовата борса. Подобни фирми също прибягват до сливания и придобивания, като 
често са водени от посочените по-горе причини. Интересна е ситуацията, когато не 
публична компания реши да придобие публична. Една от възможните причини е, че 
по този начин тя може да стане публична. Подобно заобикаляне на първичния пазар 
за публично предлагане води редица ползи: 

• Минимизират се разходите по IPO, 
• Изолират се редица рискове, свързани с първичното публично предлагане, 
• Избягва се началната волатилност в цените на акциите, свързана с IPO. 
Разбира се осъществяването на подобно сливане означава, че не публичната 

компания трябва да има значителна финансова мощ и свободен паричен поток, нещо 
което не е толкова често срещано. 

 
Литература: 
 

[1] Адамов, В., Захариев, А. Финансов анализ, 2006. 
[2] Пътев, П., Канарян, Н. Управление на портфейла, 200_ 
[3] Motis, J., Mergers and acquisitions motives, 2007. 
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
[5] http://www.investopedia.com/ 
 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 442

 
ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ВРЪЗКАТА  
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THEORETICAL GROUND OF THE CONNECTION  

„INSURANCE – PREVENTION” 
 

Kamen Boyanov Krastev 

 
Abstract: Prevention and insurance are activities that are seemingly contradictory on the 
first look. Prevention is directed to eliminate the accidental risks. On the contrary, 
availability of these risks is a prerequisite for insurance activity. 
On formal point of view the prevention limits the opportunities for insurance development. 
Despite of this “conflict” there is so many arguments, which prove the necessity for 
insurance companies to engage with prevention activities. 
 
Кey words:  insurance,  insurance market, insurance companies 

 
 

Етимологично понятието „застраховане” произлиза от латинския израз 
„securitas-securus”, който е производен на разговорната конструкция „sinecure-securus”. 
Последната означава, че субектът е гарантиран, свободен от грижи. 

Застраховането е възможно да бъде разглеждано както в смисъла на икономи-
ческа категория, така и в смисъла на икономическа дейност. Като икономическа ка-
тегория, застраховането може да бъде определено като икономически отношения,  
които са част от обществените такива, възникващи между различни субекти (застра-
хователи и застраховани), по повод разпределянето на вредите върху съвкупност от 
обекти с оглед тяхното финансовото компенсиране. Разгледано като съвкупност от 
икономически отношения, които са част от обществените отношения, застраховането 
носи белезите на тези отношения. Този аспект за дефиниране на застраховането няма 
съществено отношение към проблемите, които ще бъдат разглеждани в настоящия 
доклад, поради което той ще бъде изоставен. Застраховането ще бъде разглеждано 
само като икономическа дейност. В този аспект то се дефинира като дейност, свърза-
на с организиране, управляване и преразпределяне на паричен фонд. Средствата в то-
зи фонд се набират основно от застрахователните премии по повод сключените заст-
рахователни договори. Задачата на застрахователното дружество е да управлява кон-
центрираните в него финансови ресурси.  

Държавата, чрез определената и изградена от нея система за надзор, контроли-
ра целесъобразността и законосъобразността на това управление. Последният етап от 
работата на застрахователното дружество е преразпределянето на акумулираните в 
него финансови ресурси, т.е. тези ресурси се събират от всички застраховани, но се 
връщат само към онези, които имат право да ги получат съгласно условията на склю-
чените застрахователни договори. 

Застраховането се изгражда върху еквивалентния принцип, т.е. върху равен-
ството между плащанията, които застрахователното дружество прави към застрахова-
ната съвкупност, от една страна и плащанията, които същата съвкупност прави към 
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същия застраховател, от друга страна. Еквивалентност на плащанията между застра-
хователно дружество и отделен застрахован е невъзможно да бъде търсена, тъй като 
тогава няма как застраховането да прояви своята преразпределителна същност. Спаз-
ването на еквивалентния принцип в застраховането осигурява минималните условия 
за финансовото оцеляване на застрахователното дружество. 

Застраховането се изгражда върху принципите на взаимното подпомагане. 
Всъщност застрахователното дружество изплаща своите задължения по предварител-
но сключените застрахователни договори със средства, които не са негови. Те са на 
застрахованите. На практика, застрахователят плаща на едни застраховани лица, при 
които са настъпили застрахователните случаи, с парите на други застраховани, при 
които тези случаи не са настъпили.  

Основната функция на застраховането, която изразява неговата уникалност и 
която го отличава от всички останали дейности, е финансовото компенсиране на нега-
тивните последици от настъпването на случайни рискове. Няма друго юридическо ли-
це, освен застрахователното дружество, което да заплаща в рамките на предварително 
договореното обезщетения и суми, когато субектите са понесли имуществени или не-
имуществени вреди.  

Независимо от особеностите в осъществяването на дейността „застраховане”, 
причините за нейното възникване и развитие е обективното съществуване на рискове-
те. Същата е и формалната причина за да има превенция. Тоест, в основата за появата 
и на застраховането и на превенцията са рисковете. Тази теза е безспорна. Очевидно, 
че ако няма рискове, няма да има нужда от превенция. При същите обстоятелства оба-
че няма нужда и от застраховане. С това обаче допирните точки между застраховане-
то и превенцията не се изчерпват. Друга тяхна обща характеристика е, че са насочени 
към гарантирането на условия, при които субектите, независимо от тяхната правна 
форма, могат да изпълнят задачите, които преследват. Подходите, по които тези два 
вида дейности осигуряват условия за изпълнение на поставените целите, обаче са 
диаметрални. Превенцията има за основна задача да елиминира или да намали дейст-
вието на случайните рискове, в резултат на което да бъдат минимизирани негативните 
последици от тяхното проявление. Тя е насочена основно към причините за осъщест-
вяването на рисковете. От своя страна, застраховането е насочено към последиците от 
вече реализирани рискове, респ. към тяхното финансово компенсиране. То същест-
вува и се развива само защото има рискове, които причиняват вреди на хората и ги 
подтикват да търсят услугата на застрахователните дружества. Превенцията следова-
телно се стреми към ограничаването на рисковете, респ. и на последиците от тях, до-
като за застраховането е добре рисковете да съществуват за да провокират субектите 
да търсят услугите на застрахователните дружества. Ако не съществуват заплахи за 
живота, здравето и имуществото на субектите, никой не би потърсил услугите на 
застрахователните дружества, което означава ликвидиране на застрахователния биз-
нес. Логично е да се допусне, че колкото по-агресивна е превенцията, толкова по-мал-
ко остава периметъра на полето, на което застрахователните дружества работят. Тога-
ва съвсем резонно възниква въпросът за влиянието на превенцията върху работата на 
застрахователите и по точно дали те няма да унищожат или да ограничат своя бизнес, 
ако се ангажират с превантивни дейности.  

Формално погледнато, превантивната дейност противоречи на логиката на 
застрахователната работа, което ще рече, че застрахователните дружества би трябвало 
да стоят настрани от нея. +- Това обаче, както бе посочено, е само формалното „про-
читане” на проблема. Ако се вникне добре в динамиката на развитието на рисковете, в 
промените настъпващи в техниките и в технологиите, в изменените условия, при 
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които хората живеят, в същността на застраховането и в мотивите за работата на 
застрахователните дружества, тогава подобна позиция се оказва безпочвена. 

За първи път още в края на 19 век (1869 г.) този въпрос е повдигнат от немския 
икономист Емануел Херман. Той си задава въпроса дали чрез методите на превен-
цията застрахователите не режат клона върху който седят? Съществува обаче и друг 
въпрос: нямат ли застрахователните дружества някаква изгода ако се ангажират с оп-
ределени превантивни дейности? Аргументите „за” и „против” са проверени вече 
многократно от застрахователната практика. Така се достига до постепенното избист-
ряне на идеята за превантивната функция на застраховането. В момента няма застра-
хователно дружество, което в една или в друга степен, да не се занимава с превенция. 
Превантивната функция на застраховането обаче си остава негова допълнителна 
функция. Тя не може да замести в никакъв случай неговата основна функция. Ако 
това би се случило, то тогава няма да се говори за застраховане и за застрахователно 
дружество. Превантивната функция може за бъде основна, но само за онези институ-
ции, които са ангажирани за опазване живота, здравето, имуществото и имуществени-
те интереси на хората.  

След като бе установено, че подходите на превенцията и на застраховането са 
диаметрални, трябва да бъдат изтъкнати аргументите, които да натежат в подкрепа на 
тезата, че застрахователните дружества трябва да се ангажират с превантивна дей-
ност. По долу ще бъдат коментирани по-важните от тях. 

Първо. Неутрализиране на негативния ефект, който застраховането със своята 
компенсационна функция, оказва по отношение опазването на застрахованите обекти.  

В застрахователната практиката битува схващането, че сключването на застра-
хователен договор влияе негативно върху  грижите на застрахованите  за застрахова-
ните обекти. Това е така, защото чрез сключването на застрахователен договор, евен-
туалните вреди се прехвърлят върху застрахователното дружество. Тези опасения на 
застрахователните дружества не са безпочвени. Поради тази причина те са започнали 
да търсят начини как застрахованите да бъдат стимулирани или заставени да се гри-
жат така за своето застраховано имущество, както биха се грижили за него ако то не е 
застраховано. 

Второ. Съществуване на така наречените „традиционни рискове”. „Никой риск 
не може да се премахне изцяло, не е възможно да се създават негорящи къщи, не мо-
же да се избегнат злополуките и болестите” Някои от традиционните рискове същест-
вуват още преди възникването на човечеството. Такива са природните рискове. Други 
традиционни рискове са свързани с човешката дейност. Например, замърсяването на 
околната среда, пътнотранспортните инциденти, болестите, злополуките. Независимо 
от превантивните усилия на хората настъпването на тези рискове няма как да бъде из-
бегнато. В по-малка или в по-голяма степен традиционните рискове ще продължат да 
придружават човешкото съществуване и развитие, което означава че ще стимулират 
субектите към търсене услугите на застрахователните дружества. 

Трето. Възникването на нови рискове. В хода на своето развитие човечеството 
съумява да овладее някои рискове или добре да се адаптира към тяхното проявление, 
така че те да не му вредят. Основната причина за това е развитието на научно-техни-
ческия процес. В същото време овладяването на рисковете може да бъде разгледано и 
като заслуга на  превантивна дейност, упражнявана от хората. Влиянието на научно-
техническия прогрес върху рисковете не е еднопосочно. Макар, че е в основата на на-
маляването на рисковете, той е причината за появата на нови рискове. Тези рискове са 
свързани както със съществуващите материални блага, така и със живота и здравето 
на хората. Появата на нови рискове, провокира нови видове застраховки а от там и 
разширяване сферата за работа на застрахователните дружества. 
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Четвърто. Увеличаване на големи по стойност имущества на относително ог-
раничени пространства. Това води до появата на така наречените големи по стойност 
обекти, наричани в застрахователната практика големи рискове. Големите рискове са 
източници и на големи щети, а от там и на големи застрахователни плащания. Те съз-
дават реална възможност за осъществяването на така наречения застрахователно тех-
нически риск. От съществено значение за застрахователните дружества е вероят-
ността за сбъдването на тези рискове да бъде минимизирана. Една от възможностите в 
тази насока е изискването на определен набор от превантивни мерки, предписани от 
застрахователните дружества, които мениджърите на големите рискове трябва да из-
пълнят. 

Пето.  Влиянието на превантивните действия върху крайния ефект от работата 
на застрахователното дружество. Една добре организирана предварителна работа ор-
ганизирана от страна на застрахователното дружество води до намаляването на въз-
никналите през годината вреди. Като резултат, претенциите на застрахованите са по-
малко а от там плащанията на застрахователните дружества намаляват. Резултатът е 
подобряване на резултатите от работата на застрахователното дружество. Последва-
щият ефект е понижаване на застрахователните вноски и печелене на пазарни по-
зиции. 

Шесто. Макроикономически ефект. Застрахователните дружества са част от 
обществото. Те съществуват и функционират в него. Напълно логично е да  приобщят 
своите усилия към усилията на всички останали субекти, които имат отношение към 
превантивната дейност по отношение на рисковете, на които държавата е изложена.  
За държавата превенцията винаги има приоритет пред останалите възможности за 
противодействие на рисковете. С други думи за нея е по-добре да не се допуска осъ-
ществяването на риск вместо последиците от него да бъдат възмездявани. Във втория 
случай парите се прехвърлят от едно място в държавата на друго, респ. от застрахова-
телното дружество към пострадалия обект (завод, кооперация, жилище), но национал-
ното богатство като цяло намалява. Например, при осъществяване на риска  „пожар” 
и унищожаване на дадено предприятие за производство на цимент, то спира да произ-
вежда съответната продукция, престава да задоволява съответните нужди на общест-
вото и да акумулира добавена стойност за икономиката като цяло. 

Седмо. Микроикономически аспекти. Постановките за значението на превен-
цията в макроикономически аспект са в сила и в микроикономически аспект. За обик-
новения човек винаги е по добре да предпази себе си и своето имущество от вреди 
причинени от случайни рискове, отколкото тези вреди да настъпят, да бъдат финансо-
во компенсирани от застрахователното дружество и едва след това да се пристъпи към 
тяхното отстраняване. По този начин, най-малкото ще се спестят стреса и неприятни-
те преживявания на хората, а в някои случаи, плащането от застрахователното дру-
жество може да се окаже недостатъчно за отстраняването на възникналите щети. 

 
Превенцията, осъществявана от застрахователните дружества, по своята същ-

ност не се различава от превенцията, осъществявана от който и да е субект. В същото 
време обаче, тя има свои вторични характеристики, които са типични само за нея. Те-
зи особености на превенцията в застраховането се обясняват със спецификата на сама-
та застрахователна работа. 

Първата особеност на превенцията в застраховането е, че тя е насочена към го-
лям брой, разнородни субекти. Клиентите на застрахователното дружество са разно-
родни както по възрастов състав, така също по професии и по място, което те заемат в 
обществото. Следователно превенцията, осъществявана от застрахователите, дава въз-
можност да бъде формирано определено превантивно поведение в голяма съвкупност 
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от хора, като част от тези хора могат от своя страна да формират подобно поведение и 
в субекти, които не са в контакт със застрахователните дружества. В същото време 
разнородността на застрахованите субекти изисква застрахователните дружества да 
използват такъв инструментариум за стимулирането на превенцията, който да оказва 
еднакъв ефект върху целия застрахован състав, независимо от неговата хетерогенност 
според различни признаци. 

Превантивната работа на застрахователните дружества има за задача да намали 
риска, на който са изложени застрахованите обекти. Тези обекти също не са еднород-
ни. Причината за това е, че застрахователните дружества работят по различни видове 
застраховане. Освен това, по отношение на риска, няма напълно еднакви обекти, дори 
в рамките на отделния вид застраховане. Многообразието на застрахованите обекти 
означава, че наред с общите превантивни мерки, които се отнасят за всички застрахо-
вани обекти, са необходими и мерки за сигурност, които трябва да бъдат съобразени с 
особеностите на тези обекти. Например, когато бъде сключен договор под условие 
(има превантивно условие, което застрахованият трябва да изпълни за да влезе в сила 
отговорността на застрахователното дружество), застрахователят трябва да определи 
какво специфично превантивно действие трябва да изисква от своя клиент. Това 
действие може да се изразява в монтиране на специална ключалка, използване на 
сейф с повишена сигурност, маркировка на автомобила. Превенцията, провеждана от 
застрахователните дружества следователно изисква с нея да се занимават лица, които 
са технически добре подготвени. Това е втората особеност на превенцията в застра-
ховането. 

Третата особеност на превенцията в застраховането е свързана с разнородния 
инструментариум, с който тя разполага.   

Задачата на застрахователите, по отношение на превенцията, е те да стимули-
рат всички действия свързани с предпазването и ограничаването на вредите от слу-
чайни обективни и/ или субективни рискове. В тази посока те могат, с помощта на 
нормативни изисквания заложени в общите  условия и чрез застрахователните тарифи 
да подтикват своите клиенти към опазването на застрахованите обекти. Те могат 
също: да финансират изграждането на превантивни съоръжения от страна на застра-
хованите; да предоставят информация на институциите, които се занимават с превен-
ция; да финансират или организират научни дискусии, форуми и изследователски ла-
боратории, чрез които практически да се изследва нивото и вида на риска и да се им-
плементират ефективно съответните превантивни дейности. Практически, обхватът на 
инструментариума, с който разполага застрахователната превенция, е неограничен. 

Четвъртата особеност на превенцията в застраховането е, че тя се базира пре-
димно на вътрешна за застрахователното дружество информация. Всъщност фактът, 
че застрахователното дружество трябва да възмезди финансово възникналите загуби, 
означава че именно то трябва да е най-добре запознато с причините за настъпването 
на тези загуби. Статистиката и описанието на причините за възникналите загуби, 
както и личният опит на специалистите, които се занимават с уреждането на тези за-
губи са добра база за правилна превантивна работа от страна на застрахователните 
дружества.  

Следващата, пета особеност на превантивната работа в застраховането, е свър-
зана с нейното значение. Ефективната превантивна дейност на застрахователните дру-
жества влияе положително върху застрахованите, държавата и застрахователните 
дружества. На застрахованите се спестяват стресовите моменти, породени от проявле-
нието на рисковете и от отстраняване на възникналите от тях загуби. Държавата, от 
своя страна, запазва своето национално богатство. За застрахователните дружества, 
ефектът от провежданата от тях превантивна дейност също е положителен. Елимини-
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рането или ограничаване въздействието на рисковете означава по-малко вреди от тях-
ното проявление, а от там и по-малки плащания от застрахователните дружества, 
спрямо предвиденото, респ. спрямо събраната премия за покриването на риска. На 
практика това означава по-добри финансови резултати за застрахователните дру-
жества. 

Шестата особеност на превенцията в застраховането се базира на факта, че кон-
тактите на застрахователните дружества, осъществени чрез сключването на застрахо-
вателни договори, се ограничават само върху субектите, респ. и обектите, които са 
включени в застрахованата съвкупност. Тази съвкупност очертава и периметъра, в 
който застраховането може да прояви своята превантивна функция. Влиянието на 
застрахователната превенция върху субекти извън застрахованата съвкупност е въз-
можно, но в редки случаи (например предоставянето на информация за причините за 
ПТП, която да се ползва от всички участници в уличното движение, независимо от то-
ва дали те са застраховани). 

Друга особеност на превантивната работа в застраховането е свързана с кон-
трола за изпълнението на предписаните от застрахователя превантивни мерки. Този 
контрол  се осъществява от конкретното застрахователно дружество, което ги е 
наложило. Контролът може да бъде осъществен при сключването на застрахователния 
договор, през времетраенето на договора и при ликвидацията на щетите. Особено 
важен момент за контрол върху изпълнението от застрахования на превантивните 
мерки, определени от застрахователното дружество, е ликвидацията на щетите.  При 
разследването на причините за възникване на вреди се установява, по коректен и 
безспорен начин, степента на изпълнение от застрахованите на превантивните мерки, 
които са им определени от застрахователното дружество при сключването на застра-
хователния договор.  

Последната особеност в превантивната работа на застрахователното дружество 
се отнася до определяне на нейния ефект. Общ ефект от превантивната работа на дру-
жеството по принцип не може да бъде определен точно. Така е, защото ефектът от 
превантивната работа на застрахователното дружество се определя като бъдат съпо-
ставени разходите за превенция и спестените чрез превенцията вреди. От една страна, 
не всички превантивни действия, осъществени от застрахователните дружества, са 
свързани с финансови разходи. От друга страна, големината на вредите от проявле-
нието на случайните рискове не зависи само от превантивната работа на застраховате-
лите. Тук от значение са още селективната работа при сключването на застраховател-
ните договори, колебанията в проявлението на риска, организацията по ликвидация на 
щетите.  
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През последните години, изискванията на потребителите на застрахователни 
продукти се промениха значително. Осъзнатата необходимост от застраховане и стре-
межът към използване на новите информационни технологии кара все повече от тях  
да променят предпочитанията си и да преориентират потреблението си. Всичко това 
обуславя високата значимост и актуалност на изследванията по отношение нагласите 
на застрахованите към електронните полици.   

Целта на изследването е да се анализират и оценят потребителските нагласи, 
относно предлагането по електронен път на Рискова застраховка „Живот“, въз основа 
на което да може да се потвърди или отхвърли необходимостта от електронна застра-
хователна полица за конкретния застрахователен продукт. 

 
I 

 

Проведеното изследване се базира както на количествени, така и на качествени 
показатели. Качествените показатели позволяват да се разберат потребителските мо-
тиви, възприятия, предпочитания, нагласи и отношението спрямо сключването на 
Рискова застраховка „Живот“ по електронен път. Количествените  изследвания се из-
ползват при тестване на маркетингови хипотези. Информацията беше обработена с 
помощта на статистически и иконометричен софтуер, чрез съответните комптюрни 
програми. 

Проучването е проведено на два етапа: формулативен и основен. 
Формулативното проучване има за цел да изясни изследователския проблем и 

да определи изходни променливи. В него се задават изследователските хипотези и се 
разработват измервателните скали. 
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Въз основа целите на проучването са формулирани следните хипотези: 
Н1. Съществува  висока  потребителска  нагласа относно сключването на Рис-

кова застраховка „Живот“ по електронен път. 
Н2. Съществува  значима  връзка между възрастта на потребителите и техните 

потребителски нагласи към електронното предлагане на Рискова застраховка „Живот“. 
Н3. Съществува  значима  връзка  между образователното равнище на потреби-

телите и техните нагласи към електроннотопредлатане на Рискова застраховка 
„Живот“. 

Н4. Съществува значима връзка между местоживеенето на потребителите и 
техните нагласи към електронното предлагане на Рискова застраховка „Живот“. 

Н5. Съществуват множество предимства, произтичащи от електронното пред-
лагане на Рискова застраховка „Живот“. 

Н6. Съществуват недостатъци при електронното предлагане на Рискова застра-
ховка „Живот“. 

Н7. Съществува висока нагласа у потребителите към развитието на електронна-
та търговия в застраховането. 

На следващия (основен) етап е проведено пилотно проучване, в рамките на 
което е приложен инструментариума на изследването. За набирането на нужните пър-
вични данни е проектиран въпросник за писменна анкета, включваща скали за измер-
ване на хипотезираните променливи. Въз основа на събраните данни е направен ана-
лиз и са тествани  изследователските хипотези. Анкетната карта е структурирана в де-
сет въпроса от открит и закрит тип и обхваща: пол, възраст, образование, населено 
място както и въпроси свързани с нагласите на потребителите към електронното пред-
лагане на Рискова застраховка „Живот“.  

 
I I 

 

Анкетното проучване е осъществено в периода май-октомври  2013 година като 
е използвана случайна извадка, която обхваща 1 700 потребители респонденти. За 
осъществяване на проучването са анкетирани клиентите на 2 застрахователни дру-
жества  в техните офиси, разположени  в  28 области на България. Това дава надежд-
ност и валидност на получените данни и осигурява статистическа значимост на изво-
дите и заключенията.    

 

Софтуерното обработване и анализиране на данните от проведената анкета за 
проучване на потребителските нагласи,  относно продажбата на Рискова застраховка 
„Живот“ по електронен път, доведе до следните констатации: 

Първо. В изследването разделението по пол е съответно 1105 мъже и 595 жени 
от общо 1700 потребители. В процентно отношение данните показват, че мъжете 
предстваляват 65% от всички анкетирани, докато жените са 35% от участниците в 
проучването. Това говори за по-висока застрахователна активност и склонност на мъ-
жете да сключват застраховки. 

Второ. Разпределение на респондентите по отношение желанието им да склю-
чат Рискова застраховка „Живот“ по електронен път. 

Голяма част от анкетираните имат желание да закупят електронна полица Рис-
кова застраховка „Живот“.  
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Фиг. 1. Разпределение на респондентите при отговор на въпроса: 

 „Бихте ли си сключили Рискова застраховка „Живот“ по електронен път“? 
 
Предвид резултатите, получени като отговор, 73% са на мнение, че биха си 

сключили такава застраховка. Може би най-доброто решение за увеличаване на този 
процент е по-широкото рекламиране на електронната застраховка и предоставяне на 
ясна и пълна информация в електроните сайтове на дружествата. 

От друга страна едва 5% все още не са решили дали да закупят такъв продукт. 
Това е доказателство за оскъдната информация предоставяна от застрахователите и 
липсата на контакт с потребителите за предлагане на този продукт. Останалите 22% 
от анкетираните посочват, че не желаят да закупят електронна застраховка. Те все 
още предпочитат да използват традиционния метод на продажба,чрез посредници или 
директно от офис на застраховател. Това означава, че тези потребители не се чувстват 
сигурни при евентуално използване на електронната продажба. 

Трето. Възрастта оказва голямо влияние върху сключването на рискова застра-
ховка „Живот“. 

 

 
Фиг. 2. Разпределение на респондентите по възрастова структура 

 

С най-висок относителен дял са потребителите на възраст от 41 до 50 години, 
съответно 33% и потребителите на възраст от 18 до 30 години също с 33% дял. 
Следват потребителите от другите възрастови групи: от 31 до 40 години, съответващи 
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на 17%, от 51 до 60 съответно 12% и над 60 години с 5% дял от участниците в про-
учването. 

По-висока застрахователна активност  се наблюдава сред младите хора, които 
осъзнават ползата и необходимостта на самата застраховка. От друга страна с увели-
чаване на възрастта се намалява и делът на желаещите да сключат  застраховки по 
електронен път. 

 

 
Фиг. 3. Разпределение на респондентите според  желанието им  за сключване  

на Рискова застраховка „Живот“ 
 

Проучването показва, че лицата на възраст от 31 до 40 години са най-склонни 
да закупят електронно застрахователната полица. Това споделят 65% от респонден-
тите на тази възраст. Освен, че  младите използват по-често новите информационни 
технологии, застраховката е особено подходяща за тях, тъй като в тази възрастова 
граница се явява много евтин продукт.  

Най-малък дял по отношение на желанието за покупка на разглежданата елек-
тронна полица се забелязва при възрастовата група  на потребителите над 60 години. 
Обяснение за това се търси както в  значително по-слабото използване на компютри 
от по-възрастните, така и в нарастването размера на застрахователната вноска  по Рис-
кова застраховка „Живот“,  паралелно с нарастването  възрастта на застрахованите. 

Фигура 3  много ясно представя, бариерата която се очертава между младите 
потребители (до 40 години) участвали в анкетата и тези над 60 годишна възраст. 
Усилията на застрахователните дружества, които смятат да предлагат Рискова застра-
ховка „Живот“ по електронен път, трябва да бъдат насочени към младото поколение. 
Резултатите от анкетата са доказателство, че именно в това  поколение е скрит потен-
циала за развитие на електронната търговия в застраховането и трябва да се направят 
решителни крачки от застрахователите за привличането на неговите членове като 
клиенти. Освен разширяването на дейността, произтичащо от новия начин за плас-
мент, те ще имат възможност да задържат по-дълго в своята съвкупност тези потен-
циални клиенти. От друга страна,  застрахователите биха могли да привлекат младите, 
като им предложат и други свои продукти, с което да увеличат оборота си, да израв-
нят риска на по-широка основа и да подобрят конкурентоспособността си на застрахо-
вателния пазар. 

 
Четвърто. Разпределение на потребителите по местоживеене. 
В анкетното проучване са обхванати респонденти от шестте статистически 

района за планиране.  
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Фиг. 4. Разпределение на респондентите по райони за планиране 

 
От фигура 4 се вижда следното разпределение на анкетираните: 
• Югозападен район за планиране (26%) 
• Южен централен район за планиране (22%) 
• Югоизточен район за планиране (15%) 
• Сероизточния район за планиране (15%) 
• Северен централен район за планиране (12%)  
• Северозападен  район за планиране (10%) 
 
Изследването на потребителските нагласи за сключване по електронен път на 

Рискова застраховка „Живот“, показва че местоживеенето на респондентите е фактор, 
който оказва особено голямо влияние върху продажбата. Установява се, че склоннос-
та за сключване на електронни полици от потребителите  е различна във всичките 
райони за планиране съобразно участниците в анкетното проучване. Данните са онаг-
ледени на следната фигура:  

 

 
Фиг. 5. Респонденти по райони за планиране в ( %), склонни да закупят електронна полица 

 
Проучването показва, че лицата живеещи в големите градове на страната са по-

склонни да закупят електронно Рискова застраховка „Живот“, като в зависимост от 
района, в който се намират, най-висок процент се установява в Югоизточен район за 
планиране – 87%. Разликата, между нагласите на респондентите от Североизточен, 
Югозападен и Южен централен район, е малка и варира в диапазон  от 73%  до 80%.  
Посочените резултати се обясняват с факта, че в големите градове живеят повече 
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млади и по-високо образовани хора. Там се забелязва по-висока степен на компютър-
но потребление.  

Най-нисък процент на желаещите да сключат електронна Рискова застраховка 
„Живот“ се забелязва в Северозападен и Северен централен  район за планиране съот-
ветно с 50% и 60%. Това се обяснява със застаряващото население в тези райони, 
високата безработица, ниските доходи на хората и ниската степен на компютъриза-
ция.  

Според мнение на Европейската комисия, това са най-бедните райони в целия 
Европейски съюз. Преодоляването на констатираните разлики и достигането до резул-
татите в другите райони, може да се постигне чрез увеличаване на инвестициите в 
тези сравнително изостанали в икономически смисъл райони. Добра предпоставка за 
това е обявената от правителството Национална концепция за пространствено разви-
тие за периода 2013-2025 година насочена към увеличаване на инвестициите в градо-
вете от Северозападна България.       

Пето. Разпределение на потребителите по степен на образование. 
Образованието е основна предпоставка както за осъзнаване на застрахователна 

потребност така и в за по-добра информираност на потребителите за възможностите 
на електронната търговия в застраховането. С повишаване степента на образование се 
увеличава и склонността за сключване на застрахователни договори, влючително и по 
електронен път.  

 

 
Фиг. 6. Разпределение на респондентите постепен на образование 

 
Най-висок относителен дял сред анкетираните имат хората с висше образова-

ние – 67%. Освен, че те най-често се интересуват и имат потребност от застраховане,  
същевременно в най-голяма степен използват в своята дейност новите технологии и 
по точно Интернет. Тази категория хора проявява най-голям интерес към евентуал-
ното електронно предлагане на Рискова застраховка „Живот“. Данните, изнесени в 
графика 6 показват, че 58% от тях биха сключили застраховката по електронен път. 
Анкетираните със средно образование са 31%, като 14% от тях биха сключили застра-
ховката електронно. Респондентите с основно образование са едва 2%, като само 1% 
от тях биха се възползвали от електронната полица. 
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Седмо. Предимства на електронната търговия според респондентите 
Участниците в анкетното проучване дефинират сравнително много предимства 

от използването на електронната търговия. 
 

 
Фиг. 7. Разпределение на респондентите  в % отговорили на въпроса:  

„Кои са предимствата на електронната застрахователна полица?“ 
 

Някой от предимствата ще отбележим а именно:  
• по-ниска цена – 25%;  
• сключване на застраховката без посещение на офиси – 15%; 
• бързо търсене на застраховка – 10%;  
• удобство – 7%;  
• гъвкавост – 5%;  
• сключване по всяко време – 3,5%;  
• персонализиране на продукти според индивидуалните изисквания и 

предпочитания – 3%. 
Осмо. Недостатъци на електронната търговия според респондентите. 
Наред с предимствата анкетираните посочват редица недостатъци и фактори, 

които ги възпират от сключването на електронна застрахователна полица.  
 

 
Фиг. 8. Разпределение на респондентите в % отговорили на въпроса:  

„Кои са факторите и недостатъците според Вас  
на електронната застрахователна полица?“ 
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Анкетираните посочват следните недостатъците на електронната застраховка в 
случай на смърт: 

 

• измама – 13%; 
• зараза на компютрите с вирус – 12%; 
• кражба на лични данни – 4,7%;  
• техническа повреда в сайта – 4,5%;  
• ненавременна доставка – 3,9%;  
• по-висока стойност на полицата при доставка –  1,7%; 
• липса на кредитна карта за пазаруване. 

Девето. Развитие на електронната търговия в застраховането според респон-
дентите. 

Подобно на отговорилите в анкетното проучване потребители, имащи желание 
да сключат по електронен път Рискова застраховка „Живот“, тук с положителен отго-
вор „Да“ са отговорили 73% от тях. 

 

 
Фиг. 9. Разпределение на респондентите при отговор на въпроса:  
„Виждате ли смисъл в развитието на електронната търговия  

в застраховането?“ 

 
Резултатите от графиката показват категорично, че значителна част от потреби-

телите виждат бъдеще в развитието на електронната търговия. Този резултат е пот-
върждение за положителна оценка, относно електронните полици и дава основание да 
се работи в тази посока, с цел привличане на повече нови клиенти.    

Отговорите на въпроса с „Не“ са едва 10%. Те предпочитат традиционната про-
дажба на застраховките, чрез ползването услугите на застрахователните посредници. 
Трябва да се отбележи,че електронната търговия в застраховането е допълнителна ус-
луга. Нейното прилагане е значително по-трудно за разлика от предлагането на раз-
лични видове стоки. 
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I I I 
 

Резултатите от проведеното изследване потвърждават значителния интерес на 
младите хора в България към Интернет. Те намират в новите информационни техно-
логии възможност за модерен начин на покупка на различни, в това число и застрахо-
вателни продукти, комуникация и себеизява. 

Конкуренцията насърчава застрахователите постоянно да търсят пътища за по-
вишаване ефективността на своята дейност. Внедрявайки електронните продажби те 
целят да привлекат нови клиенти, а също и да е заздравят отношенията със съществу-
ващите, като предложат по-лесно достъпни застрахователни продукти. 

Продажбата на застрахователни продукти с помощта на електронната търговия 
е преходен процес, който непрекъснато се усъвършенства и трансформира, за да отго-
вори на динамиката в еволюцията на информационните технологии и непрекъснато 
променящите се очаквания от потребителите. 

Необходимо е точно и ясно определяне на приоритетите и задачите, които ще 
се решават. Централно място, в продажбата на застрахователни продукти чрез елек-
тронен сайт, трябва да заемат клиентите, техните интереси и потребности. 

Въвеждането на електронен канал за продажби и реализация на застраховки, 
поставя множество въпроси от стратегически характер. Първостепенно по важност е 
решението на застрахователните дружества относно начините за пласмент. Изследва-
нето показва, че потребителските нагласи в това отношение са положителни. Следва-
нето на виртуалната стратегия ще позволи на дружествата да насочат всички разпола-
гаеми ресурси, усилия и компетенции към създаването и успешното функциониране 
на електронни сайтове за продажби на застраховки. 
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Abstract: Innovation today is a way of being, part of the corporate culture and good 
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Компаниите, които не успяват да разработят нови продукти, се подлагат на го-
лям риск. С времето съществуващите продукти стават уязвими при променящите се 
потребности и вкусове на потребителя, новите технологии, скъсения жизнен цикъл на 
продукта и увеличаващата се конкуренция. Но и разработката на нови продукти също 
носи след себе си значителен риск. Една компания може да добави нови продукти по 
два начина: чрез придобиване или като ги разработи. 

 
Разработването на нов продукт в организацията трябва да бъде постоянна 

дейност. Това се налага от факта, че чрез новия продукт организацията може да ре-
шава проблеми от следния характер: 

• поддържане престижа на организацията, като развиваща се и просперираща 
в крак с изискванията на времето; 

• финансови затруднения – подобряване на паричния поток, печалбата и др.; 
• по-пълно използване на технологиите, суровини, персонал и др.; 
• спечелване на конкурентни предимства; 
• запазване и разширяване на пазарни дялове и поддържане на постоянна кли-

ентела; 
• намаляване нивото на риска, ако се премахва зависимостта на организация-

та само от един продукт; 
• бързо реагиране на промените във външната среда; 
• преодоляване на цикличността и сезонността в търсенето и др. 
Понятието „иновация” възниква още в началото на ХХ век, въведено от 

австро-американския икономист Йозеф Шумпетер. Той описва иновационните проце-
си като „създаване на нови комбинации” или изменения в развитието на пазара и про-
изводството. Според Шумпетер под самото понятие „иновация” се разбира изменение 
с цел да се внедрят и използват нови видове потребителски стоки, нови производстве-
ни и транспортни средства, пазари и форми на организация в производството. Под 
„иновация” или „нововъведение” се разбира крайният резултат от процеса на създава-
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не на нов продукт, услуга, процес или форма на организация. В това понятие включ-
ваме също така всички видове нововъведения, независимо от тяхната степен на но-
вост на пазара и фирмата. [1] 

Процесът на разработка на нови продукти преминава през осем етапа, всеки със 
свой обособен комплект маркетингови предизвикателства и въпроси, чакащи отговор. 
Ако компанията не може да отговори с „да” на ключовите въпроси във всеки от 
първите шест етапа (генериране на идеи, селектиране на идеи, разработване и тества-
не на концепцията, разработване на маркетингова концепция, бизнес анализа, разра-
ботване на прототип) новият продукт ще бъде изоставен. При последните два етапа 
(пазарно тестване, комерсиализация) компанията има възможност да продължи разра-
ботката или да я модифицира, вместо да изостави веднага продукта. [2] 

Генериране на иновационни идеи – първи етап при разработка на нов продукт. 
Идеята представлява полезност или изгода, за реализирането на която този, 

който ще я изпълнява, притежава необходимите технологии и възможности. 
Генерирането на идея е процес, основан на творческия подход, включващ в се-

бе си дейности по откриването на източници на идея и събирането на идеи. 
1. Възникване на идеята. Разработването на нови продукти започва от търсе-

нето на идеи за тях. Това трябва да бъде систематичен процес за всяка фирма. Според 
маркетинговата концепция логична отправна точка в търсенето на идеи за нов про-
дукт са нуждите и желанията на потребителя. Много от най-добрите идеи идват, ко-
гато потребителите се помолят да опишат проблемите си с настоящите продукти.  

2. Източниците за генериране на иновационни идеи: 
•   вътрешни източници на иновационни идеи – към тях се отнасят: 
- научноизследователските дейности в организациите (конструктивно техно-

логичен отдел, отдел по маркетинг и пласмент). Инженерно-техническите 
отдели генерират идеите, а останалите отдели осигуряват тяхната пазарна 
реализация; 

- маркетинговите проучвания за потребителското поведение (техники като ан-
кетиране, откриване на телефонни линии, пощенски кутии и др.); 

- стратегическото планиране определя областите, в които трябва да се търсят 
нови идеи; 

- производствените процеси и свързаните с тях проблеми; 
- заетите в организацията, независимо от тяхната позиция, за което е необхо-

димо: 
 в организацията да бъдат създадени условия, които да стимулират гене-
рирането на идеи; 

 всички виждания за развитието на организацията да бъдат достъпни до 
всеки един от заетите в нея; 

 за събирането на идеите им е възможно да се използват бланки за пред-
ложения; 

 състезания „идея на месеца” с награди за най-добрите идеи; 
 писмо до определени специалисти или групи специалисти с молба за 
идеи за нови продукти, модернизация, усъвършенстване и др.; 

 дейностите по набиране на идеите във фирмата трябва да се управляват, 
т.е. трябва да има ясни цели за набирането на идеите, краен брой на 
предложенията, период за набирането на предложенията, метод за обявя-
ване на резултатите, система за оценяване на резултатите, срок за оценя-
ване на резултатите. 
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•   външните източници на иновационните идеи обикновено са: 
- потребителите (настоящи и бъдещи); 
- научноизследователски организации; 
- публикации на патентните ведомства; 
- организациите конкуренти; 
- обикновени граждани на основата на договор за преотстъпване на идея: 

 писмено предложения за предоставяне на идея; 
 получателят на това предложение от фирмата го адресира към юристите 
на фирмата; 

 юристите на фирмата определят нормативната процедура за приемане на 
идеята, с цел нейната защита и законово предоставяне на фирмата; 

 ако източникът на идеята желае да я предостави безвъзмездно, това се 
отразява в договора (както и всички условия при възмездно предоставяне). 

- академични организации; 
- рекламни агенции; 
- доставчици; 
- публични ведомства; 
- участниците в дистрибуционните процеси; 
- издания (на браншови организации, списания, изложения на стоки и техно-

логии, панаири и др.) [6] 
3. Методи за търсене (генериране) на иновационни идеи 
Предвид множеството методи за търсене на иновационни идеи, те са класифи-

цирани в следните по-важни групи – аналитични и неаналитични методи: 

 Аналитичните методи – основават на логическото мислене, чрез което се 
търсят решения на проблемите. Към тях се отнасят: 

-  Проучване на потребностите – за да може да се осъществи този метод, трябва 
да сме изградили тесни (близки) връзки и контакти с потребителите, за да проучваме 
техните виждания за продуктите на пазара, в това число и решенията за откази да 
купуват определен продукт; 

-  Проблемен анализ (анализ на противоречията) – състои се от следните етапи: 
 определяне на обекта на анализа (продукт или услуга); 
 определяне на консуматорите на обекта на анализа; 
 разработване на списък на проблемите, свързани с обекта на анализа; 
 сравняване на проблемите с очакванията на потребителите; 
 извеждане на честотата и значимостта на всеки един проблем. 

- Метод на експертната оценка – източници на идеи тук са специалисти в съот-
ветните области на производството и продажбите на продукта, обект на иновацията; 

- Гореща телефонна линия – този метод често се използва за търсене на идеи; 
- Панел от потребители – при него има извадка от потребители, целеви консу-

матори на иновационната идея; 
- Интервюиране на потребители; 
- Срещи с потребители; 
- Групи за дискусия по определен проблем, на които трябва да отговорят на 

следните въпроси: 
 Кой е реалния проблем? 
 Какво е отношението на участниците в дискусията към продукта? 
 Какви са свойствата и ползите, които участниците в дискусията желаят 
да получат от продукта? 

 Какви са разочарованията им от продукта? 
 По какъв начин промените в тяхното житие и битие се свързват с продукта? 
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- Анализ на свойствата на изделията; 
- Анализ по сценарии – използва се, за да се предскажат бъдещите ползи или 

негативи от използването на продукта. Той съществува в следните 2 разновидности: 
 Метод за екстраполиране на настоящия проблем. Той отчита съвремен-

ните трайни и временни тенденции; 
 Метод за прогнозата за бъдещото развитие, при който се абстрахираме 

от съвременните тенденции и се основаваме на хипотези и прогнози. 

 Неаналитичните методи – търсят решения, които противоречат на здра-
вата логика. Към тях се отнасят: 

- Метод на мозъчната атака, създаден от Алекс Озборн през 1938 г., който се 
състои в следното: 

 всеки участник в групата представя идея; 
 друг участник взима отношения по нея и я доразвива; 
 този процес продължава докато не се стигне до някакво полезно решение; 
 спазва се принципа да не се изказват критики по направените предложе-

ния. 
Съществува и „обратна мозъчна атака”, при която участниците търсят недоста-

тъци на някакъв нов продукт, отстраняват ги и посочват нови задачи. Съществен не-
достатък на метода е забраната за критика, тъй като тя е необходима за посочване не-
достатъците на идеята. 

- Метод за творческото разрешаване на проблемите – синектика. Предложен е 
от американския учен У. Гордън в средата на 50-те години на ХХ в, като в превод от 
гръцки език означава „съвместяване на разнородни елементи”. Наподобява метода на 
мозъчната атака, но е основан на метафората и аналогията. Представлява атака на 
изследвания проблем от специалисти, инженери, консултанти, експерти, използващи 
различни аналогии и асоциации. Възможностите на синектиката са ограничени, тъй 
като тя не е в състояние да изучава обективно закономерностите в развитието на ико-
номиката и финансите; 

- Метод на аналогията – основава се на използване на различни асоциации и 
аналогии при формирането на идеи. Използват се три вида аналогия: 

1) Пряка аналогия – сравнение на характеристиките на новия продукт 
(процес) с параметрите на аналогичен продукт (процес). В този случай се 
избира базов (еталонен) образец, с който се извършва сравняване (напри-
мер, изучаване опита на организацията конкурент с цел използването му). 

2) Лична аналогия – разработващите новата продукция влизат в образ, 
отъждествявявайки се с потребителите на дадена продукция и използват 
собствените си усещания при определяне потребностите на клиентите.  

3) Символична аналогия – обобщена аналогия, в която се използват симво-
ли (например, икономико-математически модели); 

- Странично (паралелно) търсене. Към този метод се отнасят методите: 
 Целенасочено търсене на нестандартен подход; 
 Метод за анализ на конкуренцията, в това число планове и стратегии на 

конкурентите. [4] 
4. Етапи за оценка на иновационните идеи: 

 потвърждаване на необходимостта от нов продукт (тестване на инова-
ционна идея); 

 доказване, че иновационната идея е в състояние да задоволи определена 
потребност; 

 тестване и оценка на пазара. 
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5. Методи за измерване и оценка на иновационните идеи – съществуват че-
тири основни метода за измерване и оценка на изгодата за фирмата от производството 
на новия продукт: 

� сравнителни методи (основават се на субективната оценка за съответ-
ствие на идеята с фирмените цели); 

� икономичес ки методи; 
� методи за маркетингови проучвания; 
� финансови методи. 

6. Критерии за оценка на иновационните идеи – класифицират се в следните 
две основни групи: 

 Критерии за задължителните условия, на които трябва да отговарят про-
дуктите (в това число и проектите за разработването им); 

 Критерии за необходимите условия (в това число и проектите за разра-
ботването им). [6] 

 
Причини за успех и неуспех на иновациите: 
1. Причини за неуспех:  

 „По-добрият капан за мишки”, който повечето хора не желаят да купят. 
Това е често срещан вид на неуспех на продукти, появили се в резултат 
на прекомерната вяра в „съвършената технология”.  

 Новият продукт е имитация на конкуренцията. Този вид неуспех е про-
тивоположен случай на по-горе описания. Идеята за създаването му 
обикновено възниква въз основа на успешно продавана стока на конку-
рента. На пазара трябва да се предложи продукт, който макар подобен, 
носи някаква допълнителна изгода на потребителите или е позициони-
ран по различен начин.  

 Неуспех в резултат действия на конкуренцията. В този случай конкурен-
тите провеждат стратегия на намаляване цените на своите продукти пре-
ди появата на новия конкурентен продукт на пазара или предприемат 
агресивни действия по насърчаване на продажбите (състезания, купо-
ни..), съобщения за разработвания от тях нов продукт и др. 

 Нов технически несъвършен продукт. Функционалните възможности, 
добрият дизайн и приемливата цена са предпоставка за бързо възприема-
не на новите продукти на пазара. Дефектите при експлоатацията на но-
вия продукт обаче могат да разрушат бързо доброто възприемане на но-
вата стока от потребителите и въпреки отстраняването им да доведат до 
необходимостта да се изтегли продукта от пазара. За да се избегне такъв 
неуспех е необходимо да не се пропускат ключовите технически тества-
ния и тестванията на продукта от потребителите. 

 Висока цена на новия продукт. Причините за неуспеха в този случай 
могат да бъдат различни. Например възможно е потребителите да смя-
тат, че цената не съответства на качеството на предлаганата нова стока. 
Конкурентите също могат да допринесат за неуспеха като снижат цената 
на продуктите, които те предлагат, когато се появи нова стока. 

 Ненавременна поява на продукта на пазара. Причините за твърде ранно-
то или късното появяване на продукта на пазара се дължат както на 
технически проблеми, така и на дефекти в планирането, организацията и 
контрола. 
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 По-високи разходи от очакваните за създаването и продажбата на новия 
продукта. 

 Недостатъчни маркетингови усилия при появата на пазара, подценяване 
на конкуренцията, слаби канали за реализация. 

 Пренебрегване на обкръжаващата среда. В този случай неуспехът е ре-
зултат от неразбиране на много елементи от обкръжаващата среда на 
фирмата – потребители, конкуренти, законодателство и др. 

 
2. Причини за успех: 
Отговора на въпроса как да се направи успешна иновация е много по-труден в 

сравнение с определянето на основните причини за неуспех. В страните с развита па-
зарна икономика се правят периодично сравнително изследвания, които посочват раз-
лични фактори за успеха на новите стоки на пазара. Те могат да бъдат обобщени като 
наличие на добри външни (с потребителите) и вътрешни (между отделите и управлен-
ските равнища) комуникации във фирмата. Това означава: 

 ясно да се определят пазарните потребности и да се ориентира фирмена-
та научноизследователска дейност към тези потребности. 

 бизнес стратегията на фирмата да определи конкретно насоките на ино-
вационната стратегия – да са ясни целите, областите за търсене на идеи 
за нови продукти. 

 подкрепа на иновациите от висшето фирмено ръководство. 
 добра проектна организация и ефективно взаимодействие между отдели-
те на фирмата и особено между отдела по маркетинг и НИРД. 

 прилагане на нетрадиционни методи за насърчаване на продажбите при 
въвеждането на новата стока на пазара и в същото време нов тип разпре-
деляне на разходите за иновационните проекти като се заделят повече 
средства за началните етапи. 

 голяма част от изброените причини за успеха на иновациите могат да се 
контролират от фирмата и следователно да се снижи риска в иновацион-
ната дейност. [5] 

Иновацията вече е начин на съществуване, част от корпоративната култура и 
добрите практики на всяка компания, допринасяща за икономическото и социално 
развитие на обществото. Мисията на всяко иновативно предприятие e да предлага 
иновативни продукти и услуги, непрекъснато да добавя стойност за своите клиенти, 
акционери, служители. 

Перспективната иновационна идея прераства в успешен проект с основни еле-
менти простота, ефективност и практичност. Но най-важният момент е конкретният 
проект да решава даден проблем по иновативен начин. В края, когато се оценяват ве-
че разработените проекти, се търси и потенциала им за устойчива реализация – ста-
билен бизнес, финансов модел и ясен план за изпълнение.  
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Annotation: In the sphere of tourism and especially in the hotel branch the quality of the 
offered product is in direct dependency on the human factor and respectively the system for 
its management. In this connection the paper examines the human resource management 
system at hotel-casino „Revel”, Atlantic City. There are consecutively presented the basic 
elements of the system, and namely – job analysis and design, planning, recruitment, 
selection, training, development, assessment and reward of personnel.   
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Човешките ресурси представляват интелектуален и социален капитал – немате-

риален актив, който създава стойност и по същество формира конкурентното пре-
димство на съвременната организация. Това е особено валидно за сферата на хоте-
лиерството, където качеството на продукта е в пряка зависимост от човешкия фактор 
и съответно системата за неговото управление в организацията, 

Целта на настоящия доклад е да споделя своите лични впечатления от опита, 
натрупан в хода на двегодишната ми работа в американски хотел.  

 
Представяне на организацията 
 

Хотел-казино „Ревел” се намира в Атлантик сити – градът, известен като вто-
рия Лас Вегас. Разполага с над 1800 стаи за гости, множество ресторанти, магазини, 
нощни и дневни клубове, спа и басейни. В него работят около 2800 постоянни служи-
тели на пълно работно време, а през летния сезон щатът се увеличава с още 1000 
служители на половин работен  ден. 

 
Анализ и проектиране на длъжностите в организацията 
 

Организационната структура на хотела е изградена от департаменти, подчине-
ни на главния мениджър. В отдел „Човешки ресурси” работят трима служители, които 
извършват предимно оперативно техническа дейност – отговарят за документацията 
на персонала и изготвянето на трудовите договори, но също така участват в интер-
вюирането на кандидатите за работа и в решаването на проблеми от различен харак-
тер, възникващи в процеса на работа. Съществува и самостоятелен отдел за обучение 
на персонала, който включва специалисти в различни области. Проектирането на 
длъжностите, по своята същност, е процес на разпределяне на задачи между организа-
ционните роли. Той е свързан с конкретизиране на съдържанието, методите и взаимо-
връзките на длъжностите, с оглед удовлетворяване на технологичните и организаци-
онни изисквания, както и на социалните и личностни изисквания на изпълнителите. 
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Основната цел на този процес е постигане на интеграция между съдържанието на ра-
ботата (като съвкупност от задачи, функции, взаимодействия), възнагражденията 
(външни и вътрешни) и необходимите квалификации (знания, умения, способности) 
по начин, който задоволява потребностите на служителите и тези на организацията 
[1].  

Проектирането на длъжностите в хотела се извършва както от позициите на ра-
ционалния, така и на поведенческия подход, в зависимост от техния характер (управ-
ленски или не управленски). Крайният продукт е длъжностната характеристика, която 
включва: описание на длъжността; подчиненост, връзки и взаимодействия; отговор-
ности на изпълнителя; условия на труд и производствена среда; система на заплаща-
не; изисквания за заемане на длъжността. 

 
Планиране на човешките ресурси 
 

Планирането се фокусира върху броя на служителите и необходимите квалифи-
кации за достигане на организационните цели. То оценява бъдещите потребности от 
служители (в количествено и качествено отношение), сравнява ги с наличната работна 
сила и определя недостига или излишъка. 

Плановете за необходимите човешки ресурси се разработват съвместно от глав-
ния мениджър и ръководителите на различните департаменти. Тъй като лятото е ак-
тивния сезон в Атлантик сити, това се има предвид при разработването на прогнозите. 
Подобно на повечето организации от туристическия бранш, в хотела се наблюдава 
високо текучество на персонала – много често служителите напускат след около ме-
сец и половина – два. По тази причина винаги се назначават повече хора, отколкото са 
нужни.   

 
Набиране и подбор на човешките ресурси 
 

Набирането е дейност, свързана с търсене и привличане на потенциални квали-
фицирани кандидати, от които организацията може да подбере хора за свободните ра-
ботни места. „Ревел” разчита на външно и вътрешно набиране на кандидати. Най-чес-
то работните позиции се обявяват в уеб-сайта на хотела, както и в други онлайн тър-
сачки за работа. Там кандидатът има възможност да попълни формуляр, включващ 
както общи въпроси, така и такива, свързани със събития от неговото настоящо или 
минало трудовото ежедневие.  

Процесът на подбор има за цел да избере най-подходящия от всички кандидати 
за една вакантна длъжност. Успешно преминалите през първоначалното пресяване 
кандидати биват поканени на интервю. То се провежда от двама мениджъри на отде-
ла, за който се търсят служители, и представител на отдела по човешки ресурси. Със-
тои се от три части, предполагащи изпълнение на различни задачи. Първата част има 
въвеждащ характер – кандидатите се представят и обясняват своята мотивация да ра-
ботят на избраната позиция. Втората част има пряка връзка с естеството на дейността, 
която предстои да се извършва на съответната длъжност – например, сервиране на 
коктейли (ако се кандидатства за сервитьорка в казиното). В третата част се разиграва 
сцена, в която единият от мениджърите играе ролята на ядосан клиент. 

Интервюто обикновено има групов характер – участват едновременно около 
двадесет кандидати за работа. Оценяването на тяхното представяне става по точкова 
система, като най-голяма относителна тежест има втората част, след това третата и 
най-малка значимост има първата. 

Задължителен заключителен елемент от селекционния процес е тестът за нар-
котици. 
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Назначаване на персонала  
 

Финален етап от процеса на кадрово осигуряване е официалното назначаване 
на избрания служител на съответната длъжност. Успешно представилите се кандида-
ти подписват трудов договор, в който се уточняват правата и задълженията на страни-
те, както и условията, свързани със заплащането. В зависимост от времетраенето, 
заетостта бива сезонна и целoгодишна, а в зависимост от продължителността на ра-
ботния ден – на пълен работен ден и на половин.  

 
Първоначална ориентация и обучение на персонала  
 

Ориентацията е процес, предназначен да осигури на служителя информация, 
умения и разбиране за организацията и нейните цели. Тя се опитва да го насочи в пра-
вилната посока, чрез въвеждането му в естеството на трудовите задачи и взаимоотно-
шенията в работните групи. 

В западните държави като Англия и Америка, при започване на работа задъл-
жително се провеждат обучения, свързани със самите трудови ангажименти и със 
стандартите на поведение. Хотелът разполага с няколко зали, предназначени единст-
вено за обучение. 

През първите 3 дни се провежда ориентация от общ характер. Основните цели 
са две. От една страна, служителите се запознават с изискванията по отношение на 
служебното облекло (задължителна униформа, липса на татуировки на видими места, 
на накити и т.н.), както и във връзка с поведението и отношението към гостите. От 
друга страна, служителите се запознават с всички места за развлечения, отдих и забав-
ления, които се намират в сградата на хотела. Това им дава възможност в последствие 
да обясняват на гостите кое къде се намира. Обучението приключва с попълване на 
въпросници и групови дискусии, предназначени за осигуряване на обратна връзка.  

Следват обученията, специфични за конкретния отдел. През първите дни се 
прави теоретична постановка за уточняване на детайлите, свързани с работата. В 
последствие опитен служител демонстрира на новопостъпилите как най-бързо и ефек-
тивно да изпълняват трудовите си задължения.  

 
Управление на кариерата 
 

В най-популярния си смисъл кариерата отразява идеята за възходящо движение 
в избрано трудово направление, което е свързано с по-високо заплащане, по-големи 
отговорности, по-висок  статус, престиж и повече власт. 

Всеки служител със стаж над 6 месеца има право да кандидатства за позиция в 
друг отдел. Това става чрез подаване на заявление online в сайта на хотела. Въпреки 
че се явяват на интервю наравно с множество други участници, вътрешните кандида-
ти имат значително предимство, понеже вече са работили в хотела. Издигането в 
йерархията е възможно и по инициатива на мениджърите.  

 
Оценяване на персонала 
 

Оценяването на трудовото представяне е жизненоважна кадрова функция и е от 
критично значение за организацията. Неговото съдържание е насочено към определя-
не и информиране на служителя как се справя със своите задължения на работното 
място и в идеалния случай – съставяне на план за подобрение на изпълнението.  

Мениджърите на всеки отдел пряко следят за качественото изпълнение на слу-
жителите. Наред с това съществуват и допълнителни средства за проверка и контрол. 
Едно от тях е айпод с инсталиран софтуер, където те отбелязват кога им започва смя-
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ната, къде се намират и какво са свършили до момента. Освен това се използва анке-
тен метод за проучване удовлетворението на клиентите. 

 
Възнаграждение на персонала 
 

Системата за възнаграждение се състои от типовете възнаграждения, които се 
предлагат в организацията, и начините за тяхното разпределение между служителите; 
те могат да бъдат както вътрешни, така и външни. Вътрешните възнаграждения 
обикновено са следствие от участието в определени дейности или задачи  – например, 
удовлетворение от работата, чувство за постижение, неформално признание, статус, 
личностно развитие и др. Повечето външни възнаграждения се контролират и разпре-
делят директно от организацията и имат по-осезаем характер в сравнение с вътрешни-
те – например формално признание, допълнителни придобивки, поощрения, заплата, 
повишение, трудова среда и т.н.  

„Ревел” прилага стратегия на по-високо заплащане спрямо останалите хотели в 
Атлантик сити, опитвайки се по този начин да привлича специалисти от конкурен-
тите. 

Системата на заплащане е диференцирана. Работниците получават твърда зап-
лата, изчислявана на час. Извънредният труд над четиридесет часа седмично се 
заплаща по коефициент 1,5. Позициите, които предполагат получаване на бакшиши, 
са няколко пъти по-ниско заплатени от останалите. При управленските позиции е 
малко по-различно – предварително са уговорени ставките и часовете, които трябва да 
се изработят, за да се избегне извънредното заплащане на труда. 

Наред с твърдата заплата, съществува и бонусна система, която използва раз-
лични критерии във всеки отдел.  

 
Моите лични впечатления от действащата в хотела система за управление на 

човешките ресурси, са положителни. Въпреки сравнително високото текучество на 
персонала (предимно сезонния), считам, че тя допринася за привличане и задържане 
на качествени изпълнители, с което съдейства за доброто обслужване на гостите на 
хотела. 
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CREATIVE LEADERSHIP - THE NEW WAY OF MANAGEMENT 

 

Plamena Stoykova Tursunska 
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Abstract: More and more often, the media has made the claim that management is dying. 
Various specialists have proposed creative leadership as its alternative. Whether that is 
possible and what difference is there between the two, we are going to find out in the 
paragraphs below. 
 

Key words: creativity, leadership, management, new road, creative leader, classical leader 
 
 

Мениджмънт е да 
правиш нещата правилно. 

Лидерство е да 
правиш правилните неща. 

Питър Дракър 
 
 

Мениджмънт. Що е мениджмънт? 
За първи път понятието се използва по време на промишлената революция в 

Англия. Мениджмънта, това е разновидност на управлението, което се осъществява 
при наличието на пазарни условия. Той предполага икономическа свобода на хората, 
вземана на самостоятелно управленско решение въз основа на икономическите крите-
рии и в съответствие между характера и спецификата на работата и получаваното въз-
награждение. Мениджмънта е: 

1. Система от функции, изпълнявани в дадена организация 
2. Съвкупност от управленски дейности в условията на пазарното стопанство. 
3. Управление на самостоятелни направления на човешката дейност. 
4. Група от управляващи, които имат компетентност и властничество. 
5. Съвкупност от знания и умения, които дават възможност на хората да осъ-

ществяват управленския процес. 
6. Учебна дисциплина въведена в САЩ през 1881 г. 
 
Умиращият мениджмънт теория или реалност? 
През последните години, особено след старта на глобалната криза в края на 

2007 г., средата, в която функционират организациите и фирмите, значително се про-
мени. Много изследователи използват американския акроним VUCA, (абревиатура от 
volatility, uncertainty, complexity и ambiguity) – нестабилен, неопределен, сложен, неед-
нозначен, за да опишат средата, в която днешните мениджъри и лидери трябва да 
функционират. 
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В следствие на това, все по-често започна да се говори за умирането на 
мениджмънта и маркетинга и за тяхната алтернатива „креативно лидерство“. Изказ-
ване от този тип прави Кевин Робъртс, шеф на рекламна агенция Saatchi & Saatchi, в 
публична лекция на тема „Креативното лидерство“. Той казва: „Мениджмънтът умря! 
Маркетингът умря!“. Това означава, че традиционният мениджърски подход, старите 
модели и подходи вече не работят. Изпълнителните директори и мениджърите са 
поставени пред сложността на това време, търсейки отговора на въпроса как да изпъл-
няват целите на организацията в такава ситуация. 

В тази ситуация мениджърите са претрупани с информация. Служителят се уп-
равлява трудно с добре познатите ни мениджърски похвати. Непрекъснато излиза 
информация, как добре управлявани компании в миналото губят своята посока и оста-
ват неподготвени за днешния и утрешния ден. Според изследване направено от 
Центъра за креативно лидерство „Бъдещи тенденции в развитие на лидерството“ ясно 
се посочва нуждата от промяна в обучението на лидерите. Днес се изтъкват способ-
ности за комплексно мислене, а най-често споменаваните умения са: адаптивност, се-
беосъзнатост, сътрудничество, глобално и системно мислене. 

Според Кевин Робъртс, ключът към успеха е въображението, респективно и 
креативността. 

„По-малко логика, повече творчество в управлението“ е твърдение на Пиер 
Кас1. До сега,  лидерите в търговията и индустрията работят логично, ориентирани са 
към факти, използвайки фактора стабилност, а креативните лидери са неопределени, 
инстинктивни и трудни за управление. Креативното лидерство е ново течение в ико-
номиката, която се базира на иновации. Компаниите Google и Microsoft от началото 
на своето създаване развиват бизнеса си, като разчитат на креативните лидери. Ком-
паниите от този тип имат нужда от повече творчество и по-малко логика, защото те не 
могат да предвидят действията на конкуренцията, а в това време разработват все по-
нови и нови продукти. Тук говорим за  креативно лидерство в среди с резки промени 
и бързо развитие. При бизнеса в глобален план, традиционното лидерство вече не е 
достатъчно. 

 
В какво се различават познатите „класическите“ лидери от новите 

креативни лидери? 
Ето едно класическо определение за лидерство, принадлежащо на М. Мескон, 

М. Алберт и Ф. Хедоури: „Лидерството, това е способността да влияем на индивидите 
и групите хора, за да ги подбудим да работят за постигането на целите.“ (Мескон, М., 
Алберт, М., Хедоури, Ф. 1997, 348) Според тях, чертите, които трябва да притежава 
един лидер са: ниво на интелект и знания, впечатляваща външност, здрав разум, 
инициативност, социално и икономическо образование и висока степен на увереност в 
себе си. 

Креативното лидерство, от своя страна, означава внимателно вникване в бъде-
щето и се отнася до визия, мъдрост, смелост и влияние. Хората, практикуващи такъв 
тип лидерство, е нужно да разполагат с основни ценности като балансират власт, дъл-
бока душевност и водене на екипа. Според П. Кас, креативният лидер трябва да при-

                                                            

1 Пиер Кас - Академичен декан на Берлинското училище за креативно лидерство. Председател 
на училището по мениджмънт IEDC-Bled, Словения, и на университета Щайнбайс, Германия.  
Преподава лидерство в бизнес училището Солвей, Белгия, както и в училището по мениджмънт 
Келлог, САЩ. Има шест книги по мениджмънт, последната от които е „Философия за креатив-
ното лидерство“ 
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тежава въображение, да вярва в хората и в способностите им да постигат резултати, 
като предизвиква техния потенциал по конструктивен начин(т.е той да бъде гради-
вен). Разбира се, но не на последно място, той трябва да бъде открит към своя пер-
сонал. 

Креативността им се изразява в това, че те могат да преодолеят неопределе-
ността и да видят в проблемите възможности. Притежават компетенции за възприема-
не на средата, изграждане на съюзи, признаване ролята на социалната отговорност, 
управление на сложността, използване на информационни технологии и насърчаване 
на креативността. Тези лидери имат активна роля при воденето на организациите към 
непознати територии. 

 
Защо мениджмънтът не може да умре ? 
Мениджмънът е процес на управление и ръководене на дейността извършвана 

от управляваните обекти в пазарни условия. Както добре ни е познато в структурата 
на една фирма, на най-висше равнище се вземат решения от управляващия субект, т.е. 
мениджъра. Функцията на мениджърите се изразява в целеполагане, ръководене, пла-
ниране, организиране, контрол и регулиране на дейностите в дадена фирма. От тук се 
формира и разликата между лидера и мениджъра. В допълнение на по-горе спомена-
тото определение за лидер трябва да се допълни, че той е неформалното лице, докато 
мениджърът е формалния ръководител на фирмата, които единствено може да взима 
легитимни решения. Следователно, в такъв случай, мениджмънът не може да бъде за-
менен от креативното лидерство. 

Но това не означава, че не трябва напълно да бъдат отхвърлени теориите на 
Кевин Робъртс и Пиер Кас, засягащи креативното лидерство, а те не трябват да изли-
зат от своя функционален ареал. Тоест това предполага, то да остане в границите на 
лидерството. 

 
Класическият лидер по пътя на креативността 
В резултат от динамичното състояние на икономиката се налага потребността 

от положителните качества на креативния лидер, които по-горе изложихме. По този 
начин креативността се оказва едно от качествата, което е необходимо да притежава 
или да придобие всеки един лидер. Дори за лидер, който не притежава креативност, 
но има желание за нейното придобиване, все по-често се срещат курсове, семинари и 
пр. за овладяване на качеството креативност. В тази насока е добре всеки уважаващ 
себе си лидер или бъдещ такъв, да се насочи към тази иновативна област. 

 
В заключение: Креативното лидерство може ли да бъде новият път за 

мениджмънта ? 
Обобщавайки по-горе представеното, отговорът на въпроса е по-скоро НЕ. 

Това е така, защото трябва да се разграничават функциите на лидера и мениджъра в 
дадена фирма, а всяко тяхно смесване (освен в случаите, когато лидерството и 
мениджмънта са съсредоточени в ръцете един на единствен субект) внася дисбаланс в 
системата и пречи за нейното правилно развитие и просперитет. С цел внасянето на 
по-голяма яснота в разликите между лидера и мениджъра, е приложима следната 
таблица: 
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След като се разясни, че креативното лидерство не може да замени функциите 
на мениджъра, то тогава остава първото да бъде новият път за всички лидери, а 
мениджърите  да поемат по пътя на креативността, отколкото те самите да станат и 
креативни лидери. От тук произлиза и необходимостта да се създадат различни по 
форма и характер образователни технологии(лекции, курсове, семинари и т.н) за 
мениджъри с цел овладяване на качеството креативност. 
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Научен ръководител: 
ас. Пламена Пенчева 

Мениджър Лидер 

Наставлява работниците ...направлява ги 

Разчита на властност ...на добра воля 

Внедрява страх ...създава ентусиазъм 

Казва „Аз“ ...казва „Ние“ 

Обвинява за провала ...поправя провала 

Знае как да се върши работата ...показва как 

Използва хора ...развива хора 

Получава признание ...отдава признание 

Командва ...пита 

Казва „Давай“ ...казва „Хайде заедно“ 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 471

 
БИТКОЙН: БЪДЕЩЕТО НА ИКОНОМИКАТА 
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Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов 

 
BITCOIN: THE FUTURE OF ECONOMY 

 

Slavka Vasileva 
 

Abstact: The Bitcoin system is the best known and most widely used alternative payment 
scheme. The Bitcoin scheme is a rare example of a large scale global payment system in 
which all the transactions are publicly accessible (but in an anonymous way). Bitcoin is a 
decentralized electronic cash system using peer-to-peer networking to enable payments 
between parties without relying on mutual trust. 
 
Key words: Bitcoin, Cryptocurrencies, Payment systems, Altcoins, Ripple, Litecoin, Dogecoin  
 
 

Парите се познават още от древността, когато се прави първата крачка в размя-
ната на стоково производство. Появата, дори и на първична платежна система, е израз 
на обективната еволюция в иконическите процеси. Днес се наблюдават парични пото-
ци в различни валути. С напредването на технологиите и навлизането на интернет по-
нятието „пари“ разширява разбиранията за иконически явления. Финансовите инсти-
туции изпитват необходимостта от разработване на нови, по-адекватни за икономи-
ческата действителност и тенденции, методи за извършане на действия с пари. Поява-
та на иконочески феномени в платежните схеми вече се случват и тепърва предстой 
тяхното развитие и отвърждаване на глобалния пазар. 

 
*   *   * 

 
Съвременните парични системи се позоват на вече съществуваща финансово-

правната рамка, регламентираща движението на паричните потоци. Медиум на тези 
парични системи доскоро бяха единствено хартиените пари, използвани в действител-
ната търговия. С времето в медиум се превръщат и електронните пари [1], използвани 
във все по-популярната е-търговия. Основни техни недостатъци са липсата на ано-
нимност, поради необходимостта от лични данни на потребителите, и произтичащия 
от него по-голям проблем – възможността за изтичане на информацията. 

Крачка напред в бъдещето на икономиката и следващ стадий в развитието на 
паричните системи са т.нар. виртуални валути. Основното, което ги разграничава от 
електронните пари е факта че те не са просто електронен носител на стойността на 
действителни валути посредством банкови сметки, а независимо дефинирани и разме-
нящи се на пазарен принцип валути. Тяхно предимство е възможността да избегнат 
основните недостатъци на електронните пари – липса на анонимност и възможност за 
изтичане на лични данни. За свой първоизточник те имат недействителни валути, из-
ползвани във виртуалните икономики на много онлайн компютърни игри. С времето 
тяхното място и роля се разширяват, достигайки извън предела на виртуалните иконо-
мики, и навлизайки в действителната и е-икономиката – посредством транзакции на 
пари за реални стоки и услуги. Може би най-популярната виртуална валута днес е 
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Биткойн (Bitcoin – BTC), чието развитие през последните години гради бъдещето на 
съвременната икономика. 

Създадена през 2008 г., тя се характеризира като децентрализирана виртуална 
валута, която не се емитира от нито едно правителство или банка, подкрепено и от 
факта че в буквален превод означава „виртуална монета“. Биткойн също така е и 
криптирана валута, с гарантиран контрол на произхода, съхранението и използването 
при транзакции, което я прави много по-трудна за фалшифициране. Ето защо тя е и 
част от т.нар. крипто-валути. Това са валути, които използват криптография, което 
прави сделките непроследими. По своята същност криптографията е изкуството и на-
уката за водене на поверителни съобщения и осигуряване на анонимност.  

Биткойн може да се търгува свободно от физически и юридически лица – фир-
ми, посредством специализирани борси. Биткойн позволява на потребителите си всич-
ки функции на електронните пари – изпращат пари по електронен път до всяка точка 
от света, да закупуват реални стоки и услуги и да ги разменят за пари в брой или елек-
тронни пари на други валути. Но биткойн позволява също и извличането на печалба 
от размяната, поради факта че като виртуална валута, тя притежава свои собствени 
паритет, разменен курс и покупателна способност. 

 
         Критерии [2] Валути СПТ Биткойн 

1. Конвертируемост Свободна 
конвертируемост 

Ограничена  
от правната 

рамка 

Ограничена  
от платформите, 

които я 
позволяват 

2. Израз  
на стойност  

Цялостна – може да 
измерва стойноста 
на всички стоки и 

услуги 

Частична – 
измерва 

стойността на 
определени стоки 

и услуги 

Ограничена  
до стоките и 

услугите, приели 
разплащане  

с BTC 

3. Разменно 
средство 

Абсолютна – 
произтича от 
функцията  
на парите 

Регламентирана – 
осъществява се 
при наличие на 
нормативна база 

Частична –  
в процес  

на придобиване 

4. Платежно 
средство 

Да, за погасяване 
на всякакви 
задължения 

Да, но при 
разплащане 

между държави, 
институции  
и агенции 

Не, с 
изключение на 
двустранни 
споразумения 
между ик. 
агенти 

5. Средство  
за натрупване 

Да, за парични 
наличности  
на всички 

икономически 
агенти 

Единствено в 
паричния баланс 
на държави, 
институции  
и агенции 

Не, до момента, 
в който банка не 
приеме BTC  
на депозит 

 

Таб. 1. Сравнение на валути, СПТ и BTC според функциите на парите [3] 
 
Мрежата Bitcoin е безплатна и може да се използва от всеки, по всяко време, за 

да прави разплащания. Това е възможно посредством софтуерна програма, която слу-
жи едновременно за платформа и портфейл във виртуалното пространство. След 
приключване на транзакцията е завършена, е лесно да се ликвидира сметката. Въз-
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можността да отворите по всяко време е също толкова лесно, като позволява на потре-
бителите да останат инкогнито, колкото е възможно.  

Критиките към биткойн са насочени към нейното легализирането като офи-
циална, защитена и регулирана валута от различни финансови институции. Друга кри-
тика е възможността, независимо от функцията за разплащане, да бъде използвана от 
спекуланти за инвестиционно търгуване. Една от най-лошите тенденции е, че биткойн 
създава пазарна ниша за незаконни сделки. Няколко новинарски медии твърдят, че 
популярността на биткойн зависи от способността да се закупуват на нелегални ве-
щества [4]. През 2013 г. The Guardian съобщи, че виртуалната валутата е използвана 
основно за закупуване на наркотици и за онлайн хазарт. [5] Биткойн е предпочитана 
валута и за потребители, които не чувстват сигурност в националната си валута. Също 
така може да се свърже и с избягване на инфлационния риск. Избягването на контрол 
върху капиталовложенията е още една причина биткойн да бъда предпочитана валута 
в съвременността.  

Въпреки ефектите от нейното използване, разпространение и ефективност, ис-
тория на биткойн е кратка и белязана от много спадове и върхове. През 2008 Ипотеч-
ната криза доведе до: 1) глобална рецесия; 2) европейската дългова криза; 3) спад в 
доверието на правителствено емитираните валути. Това е перфектния момент за поя-
вата на виртуална валута – Биткойн. 

От зараждането на интернет е имало движения за създаване виртуална валута. 
За съжаление, ранните опити не могат да решат проблем на т.нар. „двойно плащане“. 
Дойното плащане допуска, че тъй като дигиталните пари са информация, тя може да 
бъде копирана и използвана многократно. Решението на този проблем е сигурна ин-
ституция, която да потвърждава използването на всяка единица информация (похарч-
ването на единица виртуална валута). Недостатък на една такава институция е фактът, 
че е единствена и всяка успешна атака срещу нея срива неопорочеността на виртуал-
ната валута. Съвременните виртуални валути преодоляват това чрез мрежа от гаранти 
на транзакциите, децентрализирани между различни компютърни мрежи.  

Януари 2009 г. се появява мрежата биткойн (BTC) и се емитират първите еди-
ници от новата виртуална валута. През октомври 2009 г. е публикуван първият раме-
нен курс – 1 USD = 1,309.03 BTC, a 1 BTC = 0,003 USD. Май 2010 г. е направена пър-
вата транзакция чрез използване на виртуалната валута биткойн – америкнаски прог-
рамист заплаща 10 000 BTC за доставка на две пици. На този етап транзакцията е чрез 
трето лице – посредник, което в замяна на биткойн, плаща пиците чрез кредитна 
карта. Юли 2010 г. компанията MT. GOX (граф. 1) става най-голямата борса за обмен. 

 
Граф. 1. Динамиката на паразните цени на MT. Gox за перода 2010 – февруари 2014 [6] 
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Август 2010 г. се открива голям недостатък в платформата на биткойн, което 
позволява неограниченото създаване на валутата и само за седмица недостатъка води 
до създаване на над 184 милиарда BTC. След като се фиксира проблема на платфор-
мата са необходими броени часове да открие и изтрие нелегално създадените бит-
койн. Ноемвери 2010 г. пазарната капитализация на биткойн достига 1 млн. долара. 
Януари 2011 г. цената на биткойн достига 0,30 USD, т.е. за една година виртуалната 
валута нараства 100 пъти. Февруари 2011 г. биткойн достига доларовия паритет. Юни 
2011 г. пазарната капитализация достига 206 млн. долара. Юли 2011 г. след изтичане 
на информация от платформата отново се правят опити за създаване на изкуствени 
биткойн, което срива цената им от 17,51 USD, до 0,01 USD. Седмица по-късно проб-
лемът оправен и платформата се нормализира. След сривът от 2011 г. на биткойн е 
необходима почти цяла година докато платформата възвърне вярата на потребителите 
си. Това става благодарение на иновациите в ползването в биткойн:  

• Първият сайт, който приема биткойн като средство за разплащане; 
• Продава се първият музикален албум срещу заплащане в биткойн; 
• Води се първото съдебно дело, свързано с биткойн; 
• Емитират се първите биткойн CDS (Credit Default Swap); 
• Преподава се първия учебен предмет, свързан с биткойн; 
• Продава се първата кола, заплатена с биткойн; 
• Появяват се първото лечебно заведение и таксиметрови услуги, приемащи 

заплащане с биткойн. 
Октомври 2012 г. ЕЦБ (Европейската Централна Банка) изказва становище за 

биткойн: „Виртуалните валути могат да имат негативно влияние на репутацията на 
централните банки, ако използването им нарасне.“ [7] 

Февруари 2013 г. един биткойн струва повече от една унция сребро.  
Март 2013 г. пазарната капитализация достига 1 млр. долара. 
На 1. Април 2013 г. цената на биткойн достига 100 долара (това не е в кръга на 

шегата), след като Кипър обявява предстоящата конфискация на пари от банкови 
депозити. Само седмица по-късно цената достига 200 долара.  

Октомври 2013 г. във Ванкувър, Канада, заработва първият биткойн банкомат.  
Ноември 2013 г. ФЕД (Федерален резерв на САЩ) изказва становище за бит-

койн: „Виртуалните валути имат бъдеще, особено ако промотират по-бърза, по-сигур-
на и по-ефективна система за разплащане.“ [8] По същото време биткойн достига па-
ритета на златото от 1 240 USD. Декември 2013 г. Народната банка на Китай обявява, 
че няма да позволи банките да извършват транзакции с биткойн. [9]  

2014 г. започна със сериозни проблеми за биткойн. През февриари една от най-
големите ѐ виртуални борси, Mt. Gox, подаде молба за защита от фалит. До този ре-
зултат се е стига вследствие на установена липсва пари на клиенти в размер на близо 
500 млн. долара. Mt Gox стана жертва на пробив в сигурността или на измама, а може 
би комбинация от двете. Налица са множество съобщения за край на Bitcoin и пълна 
загуба на доверие във валутата. В следствие на това на 2 март тази година виртуална-
та банка Flexcoin затвори врати, след като стана обект на хакерска атака. Загубите да 
толкова големи, че банката не може да ги покрие.  

За пет години виртуалната валута биткойн, се трансформира от експеримент 
във валута с обща пазарна капитализация от милиарди долари. Макар бъдещето ѐ да е 
неясно, това, което е сигурно е, че биткойн ще продължава да подлага на изпитание 
начина, по който икономиката възприема парите и валутите. 

Биткойн е първа крипто-валута, но не и единствената. Някои от новите вирту-
ални валути използват същата криптография като биткойн, а с други – имат разлики. 
Виртуалните валути, различни от биткойн, се наричат алтернатовни крипто-валути, 
т.нар. „altcoin” (таб. 1).  
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Валута Код Год. Алгоритъм 
хеширане 

Паз. капитализ. 
(млрд. лв.) 

Цена към 
фев. 2014 г. 

Bitcoin BTC/ XBT 2009 SHA-256d 11,180 899,47 лв. 
Namecoin NMC 2011 SHA-256d 0,039 4,73 лв. 
Litecoin LTC 2011 scrypt 0,600 22,39 лв. 
Peercoin PPC 2012 SHA-256 0,097 4,47 лв. 
Ripple XRP 2013 ECDSA 2,080 0,02 лв. 
Dogecoin DOGE 2013 scrypt 0,071 1,18 лв. 

 

Таб. 1. Някои от основните „altcoin“ [10] [11] 
 
Най-известната алтернатива на биткойн, Litecoin, работи при едни и същи ос-

новни принципи. Въпреки това, той е позициониран не само като алтернатива на 
биткойн, но и допълваща криптовалута. Litecoin е основана през октомври 2011 г. 
като признание, че биткойн не е съвършен и има своите проблеми, които могат да бъ-
дат избегнати с новата криптовалута. Litecoin извършва паричните операции много 
по-бързо (приблизително две минути и половина), отколкото биткойн. Това е възмож-
но с различнито криптиране, което се използва, т.нар. „scrypt”. Дали Litecoin е повече 
или по-малко сигурна от Bitcoin? Това е въпрос, които все още търси своя отговор. 
Litecoin се използва на места, които Bitcoin е рестриктиран още в началото, като 
казина и новинарски сайтове за криптовалути, както и известен торент сайт – Pirate 
Bay, който  най-вероятно все още е най-видният акцептор на Litecoins. [12] 

Един от основните претенденти, след Litecoin за наследник на биткойн, е 
Ripple. Създадена през 2012 г. Ripple e платежна система, която обещава да създаде 
прозрачен метод за незабавни парични транзакции навсякъде по света във всяка 
валута. Тя използва всяка национална валута (долари, йени и т.н.), криптовалута 
(Bitcoin, Litecoin и т.н.), стока. Ripple работи с мрежа от сървъри. В същността си, тя 
се основана около обща, публична база данни, наречена счетоводна книга. Счетовод-
ната книга съхранява информация за всички Ripple-сметки, както и информация за 
желаещите да купуват или продават валути и активи, създавайки първия разпределен 
обмен. В сравнение сделките с биткой, често могат да отнемат минути, за да се прове-
рят. Ripple мрежата позволява на потребителите или предприятията да извършват 
кръстосани валутни транзакции в секунда. Това, което остава да се види коя валута 
ще излезе победител: Bitcoin, Ripple, или бъдеще, в което има държавно-контролира-
но цифров плащане. 

Виртуална валута, започнала от шега, е dogecoin (доджкойн). Тя е комбинация 
между интернет мем „doge“ („додж“) и биткойн. Dogecoin е една от последно създаде-
ните криптовалути – 8 дек. 2013 г. От техническа гледна точка, това е още един ва-
риант Litecoin, който работи на криптографски програма, наречена Scrypt. Подобно 
Litecoin, времето, необходимо за обработване на транзакцията с Dogecoin е много по-
кратък, отколкото за биткойн. За разлика от някои други криптовалути, няма ограни-
чение колко Dogecoins могат да бъдат произведени. [13] Полурността му е мигновена. 
Това става основно чрез интернет споделянето. Други причини, които Dogecoin има 
печалба популярност така бързо е така, защото, по думите на Палмър, съдателят: 
„Това не е нещо сериозно, както и не е за хора, които се притесняват за това дали ще 
станат богати.“[14] 

Биткойн ще продължи да бъде една от най-коментираните виртуални валути. 
Тя бавно се превръща в алтернатива на другите разменни единици. Но трябва да се 
отговори на въпроса дали биткойн е добра инвестиция или рискът е прекалено висок? 
Затова изясняването преимуществата и на недостатъци би могло да помогне на всеки, 
колебаещ се дали да закупи биткойн.  



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 476

Един от недостатъците на биткойн е, че подобно на останалите криптовалути 
се търгуват единствено помежду си и в много малка част – за други валути. Все още 
банките не предлагат услуги с тях, а изключенията от това се броят на пръсти. Бит-
койн остават неприети от финансовите институции, които ги определят като нереална 
и често пъти създаваща затруднение иновация. Такива затруднения се появяват най-
вече при обмена им с реални валути, и използването им за търговия, поради ограниче-
ния асортимент от стоки и услуги, за които могат да бъдат похарчени. 

Бъдещето на биткойн е под въпрос особено след колапса на виртуалната борса 
MT.Gox. Така най-голямото предимство за потребителите на крипто-валутата – лип-
сата на правителствен контрол –  може да се тълкува и като нейн недостатък. Липсата 
на регулация става осезама и необходима, когато има възможност от загуби в такъв 
размер. От тази гледна точка биткойн подхранва сивата икономика. Властите в САЩ 
и Европа са обезпокоени, че може много скоро да се превърне в сериозен проблем.  

Биткойн се използва чрез интернет от организации като WikiLeaks, Internet 
Archive и хиляди малки търговци. Това поражда друг сериозен недостатък, т.нар. 
кибер-престъпност, произтичаща от факта, че една анонимна валута, каквито са вир-
туалните валути, e по-привлекателна за хората със съмнителни намерения. Затова бит-
койн става изключително популярен в т.нар. таен интернет-страници, които са до-
стъпни само чрез специален интернет клиент, наречен Tor. През 2013 г. светът на тех-
нологиите беше доминиран от темите, свързани с киберсигурността и онлайн шпиона-
жа. Те ще останат актуални и през настъпващата 2014 г.  

Биткойн събира и нарастващ интерес от страна на инвеститорите, което често е 
насочено към спекула. Във финансовия свят това е метод за висока възръщаемост, 
обвързано с висок риск и неопределена печалба. Много анализатори твърдят, че бит-
койн винаги ще има нестабилна цена, защото се ръководи от силно нестабилни и не-
постоянни процеси на търсене и предлагане 

Поддръжниците изтъкват, че все по-голям брой компании приемат Bitcoin като 
валута за разплащане. Вече има места, където може да си закупите с биткойн сандвич, 
антики, био-пчелен мед или електронни цигари. Потребителите имат възможност 
наемат адвокат или да се резервира самолетен билет или да се плати урока по карате. 
На биткойн може да се гледа положително от страна на перосоналните финанси. На 
този етап слабо застрашена от инфлация или други икономически процеси, виртуал-
ната валута може да се използва за една „спестовна сметка“, която да намира своето 
значение в малки, прохождащи предприятия. Малките предприятия понякога прибяг-
ват към нови методи за разплащане, за да улеснят и привлекат клиенти. По този начин 
биткойн създава пазарна ниша, която е удобна и сигурна за двете страни.  

Биткойн също така предлага възможност за хедж срещу инфлацията. Наскоро в 
Иран [15] националната валута изпада в криза, защото инфлацията става прекалено 
висока и непредпочитана като платежната система. При липсата на долара или евро на 
разположение, иранци, използват биткойн като начин да получат достъп до междуна-
родните валутни пазари. Те купуват от виртуалната и по-късно да ги разменят за долари.  

Един от най-големите защитници на биткойн, Роджър Вер, казва [17]: „2014 г. 
ще бъде годината, в която Bitcoin става дума от ежедневието и разплащателно сред-
ство за обикновените хора. Ще отнеме още година-две, докато се превърне в традици-
онно разплащателно средство за по-големите бизнеси.“ В действителност само време-
то ще покаже актуалността и ефективността на виртуална валута като биткойн. Много 
мнения споделят, че тя ще се изгуби също толкова лесно колкото и се е появила. Бив-
шият председател на Федералния резерв Алън Грийнспан казва, че „Това е един ба-
лон. Човек трябва наистина да разтегне въображението си за осъзнае каква е вътреш-
ната стойност на биткойн.“  
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*   *   * 
Над и отвъд всички експерименти, свързани с виртуалните пари, експозицията 

за биткойн е задвижвана от вярата, че моделът на крипто-валутите представлява ради-
кално нов, по-евтин и по-добър начин за платежна система. Да се инвестира в нещо 
нематериално, като компютърен алгоритъм, с надеждата, че ще става жизнеспособен 
метод за разплащане, е рисковано само по себе си. За някои е по-добре да се придър-
жат към фондовия пазар, но той има своите недостатъци, които в последните дина-
мични години, показаха, че могат да доведат до големи загуби, хаос и икономическа 
криза. Биткойн също има недостатъци, но те се поправят своевременно и се усъвър-
шенства като платежно средство. Навлизането в реалната икономика говори за бързо-
то адаптиране в финансовата обстановка.Не случайно в биткойн съдържа в себе си ха-
рактеристика за нещо иновативно и нещо, което може да изгради нови правила в 
икономиката, непознати до днес. 
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Abstract: The condition of the economy today is putting organizations in new realities, 
where the success is possible only through people, with their talents, commitments and 
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overview of the Employee Lifetime cycle and describes how it can be used as a strategic 
approach by Human resources management. 
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Разбирането, че човекът е най-ценният ресурс за организацията, се заражда 
през 30-те години на XX век като част от ново течение в управленската теория, из-
вестно още като доктрината „Човешки отношения”. През своята кратка история 
науката за човешките ресурси претърпява редица изменения и промени – от „управле-
ние на персонала“ към „управление на човешките ресурси“, изместване на фокуса към 
стратегическото планиране, задълбочаване на изследванията за мотивацията на слу-
жителите и задържането на „талантите“ в организациите. 

Единодушно остава мнението сред автори и мениджъри за водещата роля на 
хората за икономическото развитие, както на отделната бизнес единица, така и на на-
ционално и световно ниво. Днес в условията на турбулентна и динамична икономика, 
несигурност на пазарите и засилваща се конкуренция, мениджмънтът отново насочва 
вниманието си към човешките ресурси като основен източник на конкурентни пре-
димства и фактор за успеха на компанията. 

Изграждайки политиката, стратегиите и целите относно управлението на хора-
та в компанията, мениджърите търсят отговорите на редица въпроси. Как да се при-
влекат и задържат най-успешните служители? Как да се определят нуждите от обуче-
ния на новоназначените и заетите в организацията? Какви дейности да се пред-
приемат в насока повишаване на мотивацията и трудовото представяне на служители-
те? Как да се ангажират сътрудниците в дейността и целите на организацията? 

Изправени пред тези въпросителни и множеството алтернативи за тяхното ре-
шаване, ръководителите се нуждаят от ориентир, който да ги насочва към най-раци-
оналния избор. Целта на настоящата разработка е да разгледа модела за жизнения ци-
къл, пречупен през призмата на управлението на човешките ресурси в компанията, и 
да предложи един нов подход при вземането на стратегически и оперативни решения 
в областта. Като основни задачи авторът си поставя да представи концепцията за 
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жизнения цикъл на служителя, да я съпостави с подобни научни теории и да анали-
зира възможностите и ролята на нейното приложението в помощ на мениджмънта. 

В научната литература са добре известни моделите за жизнения цикъл на про-
дукта, на компанията и на клиента, които целят да подпомогнат ръководните кадри в 
търсенето на оптимални решения. В настоящата разработка авторът прави опит да ин-
терпретира посочените концепции в областта на управлението на човешките ресурси. 

Представеният модел се основава на допускането, че по време на престоя си в 
една организация, на дадена длъжност наетите преминават през няколко етапа на 
развитие, а това се отразява в промяна на техните нужди, нагласи и поведение. Про-
следявайки целия процес, ръководителите могат да вземат по-точни решения и да ги 
съобразяват с индивидуалните характеристики на хората в компанията. 

 

 
Фиг. 1: Модел за жизнения цикъл на служителя 

 
Нека приемем, че по време на взаимоотношенията си с един работодател слу-

жителят преминава през следните основни фази (фиг. 1): 
1) Въвеждане: на този етап разходите, направени по отношение на набиране-

то и подбора, въвеждащото обучение и адаптацията, значително изпреварват ползите, 
които компанията получава от наемането на новия сътрудник. В този период служите-
лят опознава организацията и нейните мисия, ценности, стратегии и цели. Назначе-
ният създава първите си контакти с новите колеги, клиенти и партньори. Той навлиза 
в дейността на предприятието, като цяло, и в своите трудови задължения и отговор-
ности, в частност. 

2) Развитие: на този етап служителят вече се е адаптирал към новата среда, 
работното място и колегите. Той започва да извършва своите задължения без затруд-
нения, запознат е с дейността на компанията и своите отговорности. На този етап ра-
ботодателят получава ползи от наетия сътрудник, които започват да изпреварват раз-
ходите (за заплати, осигуровки, обучения, социални придобивки и др.). 

3) Зрялост: при този етап служителят познава в детайли дейностите на ком-
панията, извършва с най-голяма ефективност своите трудови задачи и дава най-добро-
то от себе си за постигане на фирмените целите. Характерно е наличието на високо 
ниво на ангажираност на сътрудника към целите и мисията на компанията, както и 
желание у него да затвърди позициите си. В този период предприятията получават 
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значителни ползи от конкретния служител, които в пъти изпреварват направените 
разходи по неговото управление и развитие. 

4) Спад: на този етап сътрудникът започва да губи своята мотивация и анга-
жираност към организационните цели, което може да се дължи на различни по вид и 
важност фактори. Резултатите от неговата работа постепенно се връщат на по-ниски 
нива и компанията търпи загуби и най-вече пропуснати ползи. На края на фазата (в т. С) 
се прекратяват взаимоотношенията между сътрудник и работодател. 

Представеният модел дава обща картина на ползите, които компанията генери-
ра от представянето на един служител, и разходите, които прави за него. 

 

Ползите (Benefits) могат да се разграничат на: 
• Финансови: увеличаване на приходите/печалбата, съкращаване на разхо-

дите в следствие на рационалното използване на ресурсите и други. 
• Материални: увеличаване на обема на производството в следствие на доб-

рото изпълнение на работата на служителя, намаляване на брака и фирата и други. 
• Нематериални: повишаване на удовлетвореността на служителите и кли-

ентите, създаване на добър имидж на марката сред потребителите или кандидати за 
работа, създаване на предпоставки за увеличаване на иновациите в предприятието, 
създаване на добра фирмена култура (поддържане на екипния дух в компанията, спло-
тяване на колектива) и други. 

 

От друга страна, организацията прави разходи (Costs) за работещите, които 
могат да се разпределят в следните основни групи: 

• Финансови разходи: по набирането и подбора на нови служители и общо-
то възнаграждение за положения труд – тук включваме всички елементи1 от модела на 
Б. Каменов [1]. 

• Пропуснати ползи (финансови, материални и нематериални) поради не-
доброто трудово представяне на сътрудника. 

• Претърпени загуби поради лошото изпълнение на служебните ангажимен-
ти на сътрудника (недоволни клиенти и прекратени договори, повишено текучество, 
създаване на лош имидж на марката, увеличаване на брака и фирата, нерационално 
използване на ресурсите, сключени нерентабилни сделки и др.). 

Съотношението между тези две величини показва стойността на служителя 
(EV) във всеки един момент – от встъпването му на съответната длъжност до неговото 
освобождаване. То измерва и доколко ефективни са дейностите и усилията на менид-
жърите, насочени към увеличаване на стойността на сътрудника за компанията. Сума-
та от EV в различните моменти от пребиваване на работещия във фирмата показва 
жизнената му стойност – ЕLTV (2), т.е. съпоставят се ползите и разходите по разви-
тието и задържането на съответния служител през целия период на трудово-правните 
взаимоотношения между двете страни. 

(1) EV= Benefits - Costs= (Bm. + Bn. + Bf.) - (Cm. + Cn. + Cf.)        
(2) ЕLTV =                                                                                          

 

където:  EV = Employee’s Value /стойност на служителя за фирмата 
 ELTV = Employee’s Life Time Value /жизнена стойност на служителя за фирмата 
 Bm. = Материални ползи              Cm. = Материални разходи  

              Bn.  = Нематериални ползи Cn. = Нематериални разходи 
Bf.   = Финансови ползи  Cf. = Финансови разходи  

                                                            

1 Плащания в пари, материални придобивки и други стимули, „емоционални стимули“ (кариер-
но развитие и обучение, работна обстановка и фирмена култура). 
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През 2007 г. изследователският център „The Forum“ към Северозападния уни-
верситет в Илинойс, САЩ, представя доклад, озаглавен „Жизнената стойност на 
служителя: Измерване на приноса на служителите в дългосрочен план“ [2]. Авторите 
представят задълбочен анализ на разходите за сътрудниците и ги разглеждат като вид 
инвестиция, която се възвръща и носи приходи за компанията. Изследването, обаче, 
спира само до изчисляването на жизнената стойност на служителя, без да се разглеж-
да промяната в трудовото представяне на заетите и на какво се дължи тя. Авторите на 
модела не отричат, че стойността на работещите за организацията се изменя през раз-
личните моменти и върху нея влияят различни стимули (действията на ръководството, 
отношенията с колегите, състоянието на икономиката и пазара на труда), но няма ясно 
разграничаване и анализ на отделните етапи. 

Настоящата разработка се базира именно на допускането, че съществува дина-
мика в стойността на служителя през отделните моменти. Приема се твърдението, че 
при встъпването на сътрудника на дадена длъжност неговата стойност е ниска, като тя 
постепенно се увеличава с времето и достига момент на пик, когато наетият генерира 
най-висока рентабилност за компанията, а след това стойността започва отново да на-
малява. На основата на тази теза можем да разделим условно четири фази в жизнения 
цикъл на сътрудниците (фиг. 1) и да предложим основните акценти в действията на 
мениджърите за съответния период. 

В етапа на възникване на взаимоотношенията мениджърите трябва да насо-
чат своите усилия към оптимизиране на процесите за набиране и подбор на кандида-
тите, с цел да се избере кандидата, който има потенциал да донесе най-голяма стой-
ност за компанията. Необходимо е да се осигури качествено и ефективно въвеждащо 
обучение и да се подпомогне по-бързата адаптация на новия служител. 

Във фазата на развитие усилията на ръководителите трябва да бъдат насоче-
ни към повишаване на ангажираността на служителя към компанията, към запознава-
нето му с фирмените цели, мисия и ценности, към сплотяване на колектива. Следва, 
обученията да са с цел развиване на знанията и уменията на наетия, а също и да се 
създадат менторски програми във и/или извън фирмата. Мотивирането трябва да се 
осъществява основно чрез парични стимули и социални придобивки, както и чрез де-
монстриране на признателност за добре свършената работа. 

В етапа на зрялост наетият показва най-добри резултати и достига най-висо-
кото си ниво на стойност за компанията (в т. B). За достигналите това ниво мениджъ-
рите следва да осигурят обучения, насочени към придобиване на знания и умения в 
друга област на действие, както и възможност служителят да води обучения на по-
младши сътрудници. Необходимо е да се инициира участие в разнообразни проекти, 
предоставяне на повече отговорности и по-голяма свобода. Този етап е най-подходящ 
за обсъждане на възможностите за кариерно развитие, а мотивацията трябва да се осъ-
ществява основно чрез демонстриране на доверие и признаване на важната роля на 
служителя за просперитета на организацията. 

Навлизайки във фазата на спад, сътрудникът започва да губи мотивация и ан-
гажираност към целите на компанията, а основната задача на мениджърите е да от-
крият кои са основните причини и възможно ли е да се предприемат действия за за-
държането на служителя. Необходимо е това да се случи в началния етап на спад, за-
щото при доближаването и достигането на т. С времето за предприемане на действия 
е недостатъчно. Следователно, мениджърите трябва да следят трудовото представяне 
на своите служители и да идентифицират признаците за настъпващ спад, за да реаги-
рат адекватно и да задържат съответния служител. 

В науката не се отрича твърдението, че личностите се променят в зависимост 
от редица вътрешни и външни фактори. В тази насока е добре позната концепцията за 
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динамиката на индивидуалните различия [3]. Традиционно разглеждани в тази връзка 
са три процеса – израстване, развитие и стареене. Един от известните модели, описва-
щи динамиката на личностното развитие, е този на Шийхи, който разграничава някол-
ко етапа в развитието на човека според неговата възраст [4]. Но индивидите се проме-
нят не само с напредването на възрастта, но и под влияние на редица вътрешни и 
външни фактори. Например, една от ситуационните теории („Път – цел“), акцентира-
ща върху поведението на служителите, се базира на разбирането, че чрез ефективния 
стил на ръководство е възможно да се постигнат два важни резултата – удовлетворе-
ние на подчинените и успешно изпълнение на задачите [5]. 

Друга популярна разработка относно поведението на служителите идентифици-
ра пет различни етапа в развитието на екипите, а именно: „Формиране”, „Близка бор-
ба”, „Нормиране”, „Изпълнение”, „Разпадане” [6]. За всяка фаза са посочени основни-
те характеристики на взаимоотношенията в групата, поведението на участниците и 
техните възприятия. Тази идея много се доближава до концепцията, предмет на 
настоящия доклад, и може да служи като основа за нейната валидация. Работните гру-
пи се състоят от индивиди, а предприятията могат да се определят като група индиви-
ди, работещи за постигането на общи цели. Следователно, след като екипите премина-
ват през различни етапи в своето развитие, то и личностите преминават през дадени 
фази по време на престоя си в дадена компания. 

В науката и практиката все още няма ясно дефинирани признаци и белези за 
навлизането на служителя в съответните фази от неговото развитие. Но в електрон-
ното издание на списание Форбс през 2013 г. е публикувана статия с името „10 Signs 
Your Employees Are Growing Complacent In Their Careers“, където са посочени десет 
отличителни признака, които служителите проявяват, когато започнат да губят инте-
рес към развитието си в компанията. Сред тях са „спират да поемат риск“, „спират да 
инвестират в себе си”, търсят преки пътища, бързи решения, които не винаги са най-
добрите за компанията, и редица други. Тези признаци можем да обвържем с навлиза-
нето на служителя във фазата на спад от представения в настоящата разработка модел 
за жизнения цикъл на служителя. 

 

 
 

Фиг. 2: Появата на нова крива на стойност в модела за жизнения цикъл на служителя 
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Основна задача на мениджърите е да следят за тези знаци, проектиращи се в 
поведението на служителите. Целта е да се вземат адекватни управленски решения и 
да се задържат успешните сътрудници в компанията, на същата или друга позиция. 
При доброто изпълнение на тази задача служителят няма да достигне до крайната 
точка (т. С) на прекратяване на взаимоотношенията, а ще се появи нова крива на жиз-
нена стойност на служителя (фиг. 2). 

От фиг. 2 е видно, че новата крива на жизнена стойност започва на нивото на 
фазата на развитие, т.е. етапът на въвеждане е пропуснат. Това се дължи на факта, че 
служителят вече познава дейността на компанията и нейните мисия, ценности и цели. 
Сътрудникът вече има установени взаимоотношения със своите колеги, с клиентите и 
партньорите на организацията. Освен това не е необходимо компанията да прави го-
леми разходи за набиране, подбор и адаптация на служителя. Изброените обстоятел-
ства стоят в основата на разбирането, подкрепяно от редица автори и практици, че 
вътрешното набиране на персонал е значително по-ниско разходен източник в сравне-
ние с външното набиране. 

Едно от най-важните приложения на модела за жизнения цикъл на служителя е 
именно възможността да се проследи, кога служителят навлиза в етапа на спад, за да 
се вземат адекватни мерки от страна на ръководството в посока задържане на „талан-
тите“ в организацията. В тази насока, в Италия консултантската компания Intoo, раз-
виваща дейността си в сферата на управлението на човешки ресурси, предлага на 
своите корпоративни клиенти услугата „Career Check-Up“ (Проверка на кариерата). 
Услугата се базира на разбирането, че наетите променят своите потребности, поведе-
ние, нагласи, знания и умения. Консултанти от италианската компания провеждат ре-
дица тестове на дадения служител от фирмата-клиент, за да установят неговия експер-
тен опит, стремежи и нужди. На тази база следва да се изгради план за необходимите 
дейности, които трябва да се предприемат от мениджмънта на компанията-клиент в 
посока мотивация, обучение, стимулиране, кариерно развитие и други. Целта на кон-
султантите е да установят на каква фаза се намира даденият служител, за да се вземат 
правилните управленски решения относно задържането и развитието му в компа-
нията. 

Редица агенции по света, включително и в България, също предлагат подобни 
услуги, свързани с вземането на най-правилните управленски решения според особе-
ностите на опита, уменията и нагласите на служителите. На този етап, обаче, клиенти 
се обръщат към тях предимно в кризисни моменти, при генерални организационни 
промени или при възникнала необходимост от решаване на важни въпроси. Наблюда-
ва се липса на непрекъснат и последователен мониторинг и предприемане на преван-
тивни действия. Не се проследяват фазите, през които преминават работещите, а дей-
ностите имат по-скоро еднократен характер. Това не позволява да се използват пълно-
ценно възможностите на модела за жизнения цикъл на служителя и да се вземат опти-
мални решения при управлението на човешките ресурси. 

Причина за това може да е все още ниската популярност на представената пос-
тановка. Но не трябва да се пропуска и факта, че концепцията, предмет на настоящата 
разработка, има някои недостатъци, като: 

• За всеки служител времето за преминаване от една фаза в друга е различно 
и строго специфично. 

• Възможно е даден сътрудник да не премине през всички етапи (например, 
да напусне преди да е достигнал момента на пик или дори преди да е встъпил в етапа 
на развитие). 

• Не са ясно обособени признаците за преминаване от една фаза в друга, те са 
строго индивидуални за всеки нает. 
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• Изисква много добра комуникация и постоянно наблюдение на промените, 
настъпващи у служителите. 

• Методът изисква голям разход на енергия и време по мониторинга на пред-
ставянето и поведението на служителите (ако се извършва от мениджмънта), както и 
на финансови средства, ако бъдат използвани услугите на консултантска компания. 

Въпреки своите недостатъци моделът за жизнения цикъл на служителя има ре-
дица ползи и възможности за приложение: 

• Концепцията дава ориентир на мениджърите за взимане на оптимални уп-
равленски решения, свързани с набирането, задържането и развитието на служителите. 

• Улеснява планирането, по време и място, на дейностите по изпълнение на 
фирмената стратегия за управление на човешките ресурси. 

• Създава възможности за най-пълноценно използване и задържане на „та-
лантите“ в организацията. 

• Има възможност да се спестят на компанията големи финансови, мате-
риални и нематериални загуби, породени от лоши управленски решения и незадово-
лително трудово представяне на служителите. 

• Предлага резерви за постигане на конкурентни предимства от доброто из-
пълнение на задълженията на служителите вследствие на адекватни инициативи от 
страна на ръководството. 

• Моделът е приложим за сътрудниците от най-ниските до най-високите нива 
във фирмената йерархия, но поради високата му цена е най-подходящ при ключови 
служители. 

• Изчисляването на жизнената стойност на служителите може да се използва 
като инструмент за оценка на мениджърите, отговарящи за удовлетвореността, моти-
вацията и трудовото представяне на работещите в компанията. 

Концепцията за жизнения цикъл на служителя може да бъде полезна в науката 
и практиката, защото дава възможности за моделиране на поведението, очакванията и 
потребностите на работещите по време на престоя им в компанията и на тази основа 
позволява вземането на оптимални управленски решения. Необходимо е моделът да 
бъде поставен на тестване, да бъдат изследвани връзките между предложените етапи 
на развитие на служителите и тяхното трудово представяне и нагласи, да се провери 
доколко е приложим той в практиката и да се изяснят редица други въпроси. Но 
динамичната и несигурна бизнес среда ще бъде причина да се отдава все по-голямо 
значение на посочените в настоящата разработка проблеми и да се търси тяхното най-
ефективно решение, като едно от тях може да бъде именно приложението на концеп-
цията за жизнения цикъл на служителя. 
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Въведение 
Целта на стратегията „Европа 2020“ е растеж, който е: интелигентен – чрез по-

ефективни инструменти в образованието, изследванията и иновациите. Интелигент-
ният растеж означава постигане на по-добри резултати в ЕС в: образованието (насър-
чаване на хората да се учат и усъвършенстват уменията си), изследванията/инова-
циите (създаване на нови продукти/услуги, генериращи растеж и работни места и 
помагащи за решаване на социалните проблеми) и цифровото общество [8]. Стратеги-
чески приоритети на Националната програма за младежта (2011-2015) включват на-
сърчаване на личностното развитие и активност на младите хора, подобряване дос-
тъпа до информация, повишаване на гражданската активност на младите хора. Едно 
от основните направления тук са насърчаване на самоорганизирането на младите хора 
[7]. Студентите имат право да ползват цялата база на Университета  за художествено 
творческа дейност; да се сдружават в учебни, културни и спортни общности за защита 
и удовлетворение на своите интереси [6]. Критерий на Националната агенция за оце-
няване и акредитация при институционална акредитация е поддържане и развиване на 
художествено-творческа дейност на студенти и докторанти [5]. Независимо от нивото 
на мотивация, с което студентът навлиза в учебната атмосфера, то ще се увеличава 
или намалява, в зависимост от това какво се случва в самата среда [9]. Наличието на 
студентски вестник води до изясняване различни теми между студенти и факултет. 
Такъв вестник е полезен и при представяне  студентски мнения по актуални теми, ин-
формиране на студенти относно предстоящи лекции и семинари, мотивиране ученето 
чрез отразяване постижения на студенти и създаване на полезен навик у студентите да 
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четат. Интервюиращите студенти имат възможност да упражняват и подобрят кому-
никационните си умения. С наличието на студентски вестник, студентите могат да 
усетят съчетанието свобода-отговорност [10]. 

За постигане интелигентен растеж във висшето образование е необходимо пре-
ди всичко осигуряване на възможности за усъвършенстване уменията и знанията на 
студентите. При наличие на адекватни условия, младите обучаващи се биха могли да 
развият своя потенциал и увеличат шансовете си за последваща професионална реали-
зация.  

Целта на този научен доклад е да изследва нагласите на студенти от Универ-
ситет „Проф. д-р А. Златаров” – Бургас относно възстановяването на студентския 
вестник „Академичен глас”. Тъй както продавачите трябва да познават своите клиен-
ти, да знаят техните очаквания и желания, да са ориентирани сред другите предлагани 
продукти, начините за рекламиране [1, 43], екипа от студенти, занимаващи се с реали-
зацията на вестника организира анкетно проучване за мнението на студентите относ-
но възстановяването на вестник „Академичен глас”. Днешната среда се променя с ус-
коряващ се ритъм и необходимостта от маркетингова информация в реално време е 
по-голяма отколкото когато и да било в миналото [3, 121-122]. В научната статия са 
представени резултатите от проучването, проведено сред над двеста студенти, редов-
на форма на обучение, обучаващи се в университета. Проучването бе извършено през 
месец февруари 2014 г. от студенти, специалност „Маркетинг”, работещи в отдел 
„Маркетинг и реклама” в студентския вестник. Допитванията са количествени методи 
за събиране на информация. Именно чрез тях се събира информация за мненията, 
предпочитанията на хората. Този вид допитвания имат универсален характер и могат 
да се приложат при почти всички маркетингови проучвания. Събраната с тях инфор-
мация е количествена и може да се подложи на статистическа обработка [2, 49-51]. За 
да установим мнението на обучаващите се, подготвихме и извършихме писмено ан-
кетно допитване с двеста и тридесет анкети, от които двеста и три валидни, с осем 
въпроса, отворени и затворени, сред почти две хиляди и триста редовни студенти, 
обучаващи се в различни факултети и колежи на университета. 

Обект на изследване: възстановяването на студентския вестник „Академичен 
глас”. 

Предмет на изследване: проучване нагласите на студенти в Университет 
„Проф. д-р А. Златаров” – Бургас относно възстановяване на студентския вестник. 

Проблем: липсата на студентска медия в университета 
Цел на изследването: да представи и сумира мнението на над двеста студенти 

във връзка с възстановяване и развитие на вестник „Академичен глас”. 
Задачи: да се анкетират студентите в университета. Да се съберат данните. Да 

се анализират. Да се разработят и представят с научен доклад. 
Методи за изследване: аналитичният модел на извадката, който е използван, е 

графичният. Резултатите са обработени на Excel 2010. Методът за събиране на дан-
ните е дескриптивен. Равнището на измерване е извършено с ординална скала. 

 
Изложение 
1. За информиране относно учебен процес и новини към университета е нали-

чен уебсайт http://www.btu.bg, Интернет форум и Фейсбук страница. В Интернет сайта 
на висшето учебно заведение периодично се публикува информация за събития и дей-
ности. В онлайн форума се дискутират актуални за студентите теми и проблеми. 
Фейсбук страницата публикува материали и новини от Интернет сайта на университе-
та. 69% от анкетираните студенти считат, че информацията не достига до тях навреме. 
В тази връзка нашият екип също стартира интернет платформа (http://www.aglas.info), 
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на която ежедневно се отразяват възможности за стажантски програми, участие в кон-
ференции, конкурси, студентски мероприятия и събития, свързани с живота на сту-
дентите. 17% от студентите отговарят положително на този въпрос, като смятат, че 
информацията за случващото сте в университета стига до тях на време. Останалите 
14% не могат да преценят. (фиг. 1.) 

 

 
 

Фиг. 1. Информираност на студентите 
 

2. Липсата на студентски вестник е породила необходимост от подобен тип ме-
дия. Нагласата на студентите към възстановяване на вестника е достатъчно показател-
на. 96% от респондентите приемат изключително положително наличието на студент-
ски вестник на територията на университета. Само 2% от запитаните, считат, че нямат 
желание да приемат тази медия, а други 2% не могат да преценят какво да отговорят 
на този въпрос. (фиг. 2.). 

 

 
 

Фиг. 2. Желание за наличие на безплатен студентски вестник 
 

3. Младите хора имат нужда от нови знания и информация за да бъдат по-
конкурентни и можещи в съвременния свят. Осъзнавайки своите потребности студен-
тите са готови да отделят голяма част от вниманието си за четене на студентски вест-
ник. Това би породило и търсенето на вестника, което ще стимулира екипа на вест-
ника да предложи по-добро качество на публикациите. 92% от анкетираните биха 
имали време за четене на студентски вестник. 3% смятат, че не могат да отделят от 
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времето си за четене на студентски вестник, а останалите 5% не могат да преценят 
(фиг. 3.).  

 

 
 

Фиг. 3. Свободно  време за четене на студентски вестник 
 

4. 44% от анкетираните студентите отговарят, че не биха участвали в студент-
ски вестник. Отчитаме това на липсата му през последната година и половина, което 
автоматично засяга студентите от първи и втори курс, които съставляват почти поло-
вината студенти в университета и  предопределя неинформираността за студентската 
медия. Получаването на подобен опит и знания още в университета би спомогнало на 
младите да постигнат своите професионални цели и 31% от анкетираните са видели 
във вестник „Академичен глас” възможност за реализация. 25% пък от анкетираните 
не могат да отговорят на този въпрос. (фиг. 4.) 

 

 
 

Фиг. 4. Готовност за участие в организация на вестник „Академичен глас” 
 

5. Предварително екипът ни информираше анкетираните, че студентски вест-
ник „Академичен глас” преди се е състоял от шестнадесет страници. Според 45% от 
запитаните студенти, студентския вестник трябва да запази предишния си размер. 
Въпреки това 26% от студентите са на мнение, че вестника трябва да бъде двадесет и 
четири страници. Не е възможно цялата информация за студентите да се побере в рам-
ките на един вестник. Окуражително е мнението на 12%, според които вестника тряб-
ва да се издава в двадесет и осем или тридесет и две. Тези данни получихме от допис-
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ките след отговора „Друго”. 17% от анкетираните отговарят, че вестникът трябва да е 
от 12 страници (фиг. 5.).  

 

 
 

Фиг. 5. Брой страници според запитаните студенти 
 

6. Различните интереси на студентите си личат в отговорите на въпроса „Какви 
рубрики смятате, че трябва да има в студентския вестник?”. Студентските интереси 
включват не само получаване на нови знания, но и възможности за забавления и дей-
ности, извън висшето учебно заведение. По-голямата част от отговорилите, 27%, 
смятат, че най-полезна би им била информация, свързана с университета и студент-
ските изпити (фиг. 6.). След тях се нареждат желанията, свързани с актуални и любо-
питни новини за живота в град Бургас. Други 19% са на мнение, че в студентския 
вестник трябва да се публикува информация за стажантски програми, бригади и ра-
ботни места. Интересен отговор за нас са дали 17% от анкетираните. Те са на мнение, 
че във вестника трябва да има страница със забавни материали – вицове, хороскопи и 
кръстословица. По-малък процент заемат желания като спорт, постижения на наши 
колеги и други. 

 

 
 

Фиг. 6. Рубрики, представляващи интерес за студентите 
 

7. Интернет и информационните технологии предопределят съвременния сту-
дентски живот. Все повече потребители ползват мобилни устройства за достъп до 
световната мрежа. Това си личи и от големият 90% дял от отговорите относно нали-
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чие и на уебсайт към студентски вестник. 6% от анкетираните отговарят, че не биха 
посещавали електронният сайт на вестника, а 4% не могат да отговорят на въпроса 
(фиг. 7.). Със стартирането на проекта „Вестник „Академичен глас” ние стартирахме 
и Интернет сайт (http://www.aglas.info), който да генерира ежедневно информация 
относно стажантски програми, участие в конференции, конкурси, студентски меро-
приятия и събития, свързани с живота на студентите. Резултатите не закъсняха и меж-
ду 10.02-28.02.2014 г. отчетохме над 1900 уникални посещения на сайтът ни. А през 
месец март от първи до двадесет и пети те вече са над 3000. 

 

 
 

Фиг. 7. Готовност за посещение на Интернет страница на вестника 
 

8. Последния въпрос от анкетното проучване бе свързан с допълнителни пред-
ложения и препоръки от страна на анкетираните. Идеите от запитаните студенти най-
често включват наличие на цветна версия на вестника, по-честото му издаване и орга-
низиране на конкурси за студенти на страниците му. Цветна версия на вестника е пре-
калено скъпа и за момента нямаме необходимия финансов ресурс за реализирането й. 
По-честото издаване на вестника е свързано с наличие на още по-голям екип и повече 
отделено време от страна на екипа. Във връзка с организирането на конкурси екипът 
ни определено има намерението да осъществи бъдещи каузи и конкурси. 

 
Изводи от маркетинговото изследване 
Извършеното проучване ни навежда към следните основни изводи: 
1. Мнението на анкетираните студенти е, че не са информирани достатъчно 

своевременно относно промени в учебен процес, предстоящи изпити, конкурси и сту-
дентски конференции. 

2. Студентите приемат положително възстановяването и наличието на студент-
ски вестник и биха отделили достатъчно от времето си за да го четат. Нещо повече – 
много от анкетираните желаят вестника да се разпространява в повече от предвидени-
те първоначално страници. 

3. Освен хартиеното издание на вестник „Академичен глас” студентите биха 
посещавали и получавали информация и от интернет уебсайта на вестника. 

4. От направените анализи екипът получи ценна информация относно потреб-
ностите на студентите в Университет „Проф. д-р А. Златаров” – Бургас, свързани с 
техните желания за различни видове студентски публикации: изпити и университет, 
актуални новини за живота в Бургас, стажантски програми, практики, конкурси, бри-
гади и работни места, страници със забавни публикации, спорт и други. 
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Препоръки 
1. За по-доброто и навременно информиране на студентите е необходимо въз-

становяването на студентски вестник „Академичен глас”. 
2. Университета трябва да се възползва от наличието на студентския вестник 

като допълнителен медиен канал за информиране на студентите за актуални новини и 
събития. 

3. Да се включат рубрики за забавление и отдих във вестника. 
4. Университета да се включи активно в подпомагане дейността на вестника 

чрез консултации и финансиране. 
5. Информацията, публикуваща се във вестника пристига единствено от източ-

ници в университета. След направеното проучване установихме, че студентски вест-
ник „Академичен глас” трябва да потърси партньори и извън университета за набира-
не на повече информация от град Бургас и цялата страна, полезна за неговите чита-
тели. 

 
Заключение 
Наличният екип за управление и писане на статии е готов с поредният, десети 

брой, разпечатан в тираж осемстотин бройки. Те са разпространени във всички факул-
тети и колежи. Интернет сайтът на вестника има над две хиляди посещения месечно, а 
студентите, следящи публикациите на екипа онлайн са над петстотин. Изследването 
показва, че възстановяването на студентския вестник „Академичен глас” има перспек-
тива за развитие поради положителните нагласи и очаквания на студентите – бъдещи 
читатели на медията. Успешното реализиране на вестника би имало по-бърз темп при 
наличие на по-добра комуникация с ръководството на университета, отделните факул-
тети, колежи и катедри.  
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НАВИГАЦИЯ НА РОБОТ С ГЕНЕТИЧНИ АЛГОРИТМИ 
 

Галина Иванова Величкова, спец. „ИКН”, 2 курс 
Бургаски свободен университет 

 
USING GENETIC ALGORITHMS IN ROBOT NAVIGATION 

 

Galina Ivanova Velichkova 
Burgas Free University 

 
Abstract: This paper is a part of the project „Optimal Techniques for Model Simulation”, 
which is financed by Burgas Free University. One possible solution of the robot navigation 
problem is proposed – the use of genetic algorithms. 
 
Key words: genetic algorithms, robot navigation, fitness function 
 
 

I. Въведение 
 
I.1. Робот и околна среда 
Роботът е електромеханично устройство, което изпълнява специфични зада-

чи. Устройството може да оперира под човешко или програмно управление. Роботите 
са основно индустриални и мобилни. Мобилните роботи имат способността да се дви-
жат в работната среда и не са фиксирани към едно физическо място. За разлика от тях, 
индустриалните роботи, наричани още манипулатори, извършват само локални или 
регионални движения. Те имат неподвижна основа, към която е прикрепен манипула-
тора. 

 
I.2. Степени на свобода 
Поради голямото разнообразие от работни точки в работното пространство на 

робота е необходимо да се знае текущата позиция на манипулатора във всеки един 
момент. Ако роботът представлява точка в пространството, може напълно да се опи-
ше от неговите координати (x, y, z). Ако роботът се движи, са нужни шест параметъра – 
(x, y, z, α, β, γ). Съвкупността от параметри дефинират степените на свобода на робота. 
 

I.3. Методи за планиране на пътя за движение на робот 
Съществуват много методи за планиране на път на робот, базирани на различни 

принципи, като всеки от тях има своето приложение и ограничения, зависещи от 
сложността на задачата. 
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• Точно планиране. Този тип алгоритъм е бърз и ефикасен; но се прилага само в 
прости задачи. Той не използва апроксимация и винаги намира път, ако такъв съществува. 
Ако няма път, алгоритъмът потвърждава, че наистина пътя не съществува.[2] 

• Ретракционен метод. Този метод използва диаграма на Ворой за намира-
не на най-кратък възможен път. Дъгите на диаграмата на Ворой се представят от раз-
стоянието на две близки препятствия и неговите върхове са представени от точки, в 
които три или повече пътеки се срещат.[3] 

• Методи на потенциални полета. Тези методи използват идеята за имаги-
нерни силови действия върху робота. Препятствията действат на робота като отблъск-
ваща сила, докато финалното действие е от атрактивна сила. Сумата на тези сили оп-
ределя последователната посока на пътя. Една причина за популярността на тези ме-
тоди е в тяхната простота. От друга страна, тези методи не гарантират, че откритият 
път ще бъде най-късия и най-безопасен. [4] 

• Разделяне на пространството на области. Един от най-старите подходи 
за планиране на път е разделянето на пространството, в което роботът работи на об-
ласти, наречени клетки под формата на неориентиран граф. Графът представя рела-
цията на съседството между клетките. Алгоритъмът на Дийкстра или A* алгоритъм се 
използват често за генериране на път. 

• A* алгоритъм. А* алгоритъм използва евристична функция, която зависи 
от сумата на дестинацията от старта и края на всяка точка на индивида, определяйки 
подредбата на тези точки. За всяка точка, алгоритъмът работи на тези стойности: 

g(x): реалното разстояние на началото до текущата точка 
h(x): дистанцията на текущата точка до края 
f(x): сумата на g(x) и h(x) 
Ако h(x) функция не е позната, ние можем да я заместим като h*(x), което 

изразява разстоянието на дадената точка до края. Това се нарича евристична функция 
и това е основа за търсещите алгоритми. 

Вероятностни алгоритми Този тип алгоритми са базирани на теорията на 
вероятностите. Този начин на планиране може да управлява манипулатор, робот с ог-
раничено движение(например кола) и динамиката на движение представена от огра-
ничено ускорение. Да се опише вероятностно планиране е необходимо да се дефинира 
конфигурационно пространство, означено като C-space. C-space е n-размерно пространст-
во, където n е броят параметри явно дефиниращи позицията на робота. Това означава, 
че вместо да се интересуваме в средата, в която роботът работи, ние се интересуме от 
броя параметри, описващи неговите граници.[4] 

Генетични алгоритми (ГА). Този метод е открит през 70-те години на мина-
лия век и е базиран върху приложението на теорията на Дарвин за естествения подбор 
за решение на трудни ситуации.  

 
II. Планиране на траектория 

 

II.1. Глобално планиране. Глобалното планиране цели намиране на път, който 
не позволява сблъсък с дадено препятствие от стартова до крайна точка. Глобалното 
планиране се създава преди роботът да направи първото движение и се изисква окол-
ната среда да е напълно позната, тоест, картата на пътя да е на разположение, включ-
вайки всички препятствия за преодоляване.  

 

II.2. Завършени алгоритми за планиране на движение. Алгоритъм за плани-
ране на движение е завършен, ако търсенето между конфигурациите на два робота е 
гарантирано, ако има път; в протиположения случай няма път. Понякога завършените 
алгоритми се определят като точни алгоритми.[4] 
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II.3. Планиране на път. В последните десетилетия, основния въпрос за плани-
рането на пътни карти е често дискутиран от научната общност. В основния въпрос 
роботът е в статична и позната околна среда, и задачата е да се изчисли път без сблъ-
съци, описвайки движението, което придвижва робота от текущата му позиция до же-
ланата позиция. 

По принцип, решението за планирането на път изисква време, нарастващо екс-
поненциално по броя на степените на свобода. Много от така наречените завършени 
проекции са разработени, така че не са приложими в различни практически ситуации, 
защото не намират решение. 

• Разнородна околна среда. Основата на тази среда наподобява правоъгълна 
шахматна мрежа, състояща от клетки. Пространство създадено от три клетки се на-
рича 2D. 

• Постоянна околна среда. Тази среда не се разделя на правоъгълни мрежи, 
както е познато в разнородната среда. Това е непрекъснато пространство, което може 
да бъде съпоставено със средата около нас. Роботът може да се движи в произволни 
посоки. 

• Движение на робот. Роботите се движат в еднородна или разнородна сре-
да, линейно или дискретно, според размерността на пространството. За пример изби-
раме две различни точки в простраството като стартова и крайна позиция (не трябва 
да са препятствия). Задачата е да се намери път, по който роботът трябва да извърви 
от началната до крайната точка. От гледна точка на търсещия алгоритъм, възможните 
движения на робота са ограничении в разнородната среда. Например, в шахматна раз-
нородна среда роботът може да се движи в осем посоки, както е показано в фигура 1. 
Четири посоки са основни (горе, долу, ляво и дясно) и четири посоки по диагонал. 

 
 

 
 

 
 

Фиг. 1. Посоки на движение в шахматна среда 
 

В постоянна среда роботът не е ограничен в неговите движение, но за разлика 
от разнородната среда, това се определя като по-трудно за търсене. 

 
III. Генетични алгоритми 
Генетичен алгоритъм е евристичен подход за решаване на трудни задачи чрез 

прилагането на принципите на еволюционната биология. Генетични алгоритми, или 
всички класифицирани като еволюционни алгоритми, използват технологиите за си-
мулации на еволюционни процеси, познати от биологията – наследственост, мутация, 
естествен подбор и кръстосване. [1] 

Генетичен алгоритъм е произволен адаптивен алгоритъм обхващащ следните 
операции и параметри: 

 
ГА = (N, P, f, Θ, Ω, Ψ) 

 
където P е популацията на N елемента(индивиди),  N е низ от цели числа с фиксирана 
дължина n. 

f означава така наречената функция на пригодност, която определя на всеки 
елемент реално положително число: 
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f = Si → R+; 
 

Θ е оператор за селекция на родителски, който избира u на брой P елемента: 
 

Θ: P→{P1,…,Pu} 
 

Ω е серия от генетични операции, включващи операцията кръстосане Ωc, мута-
ция Ωm  и други специфични операции: 

 
Ω = { Ωc, Ωm,…}:{P1,…,Pu}→{O1,…,Ou} 

 
Ψ е изтриваща операция, който изтрива v избрани елемента от текущата попу-

лация P. После v потомство ще бъде добавено в нова популация P(t+1): 
 

P(t+1) = P(t)-Ψ(P(t))+{O1,…,Ov} 
 

Генетичните алгоритми използват своите операции за представяне на избрани 
точки в пространството на търсене, които подпомагат на генетичните операции. Пред-
ставянето на традиционен ГА е битов низ, където всеки бит е „ген” от низа „хромо-
зом”. Изборът на битовите низове позволяват на хромозомите да бъдат разделени на 
поднизове, давайки възможност за обмяна на информация между индивидите. 

Типично, всяко повторение на ГА започва от декодирането на битовите низове 
върху точките на пространството на търсене и използването на търсещата функция за 
изчисление на функцията на пригодност на индивидите. След като популацията бъде 
изчислена, наборът от генетични операции се прилага. Няколко генетични операции 
се предлагат, но трите най-честно използвани са селектиране, кръстосване и мутация. 
Трите операции са показани на фигура 2.  

 
Селекция 

 
 
 
 
 

Кръстосване 
 

 
 
 
 

Мутация 
 

 
 

Фиг. 2. Трите генетични операции 
 
Операцията селекция избира най-подходящите индивиди и ги копира, като за-

мества неподходящите индивиди в популацията. Това увеличава пропорцията на доб-
рите индивиди. Най-добрите индивиди са предпочитани, но не се гарантира, че ще бъ-
дат репродуцирани. 
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Операцията кръстосване позволява на два индивида да обменят информация от 
размяна на някои части от тяхната структура. Това създава двойка нови индивиди, 
които могат или не могат да функционират по-добре от техните родители. Например, 
ако низът [00000000] се кръстосва с низа [11111111], резултата може би ще е 
[00011111] и [11100000]. Изборът кои индивиди да се кръстосат и къде ще е точката 
на сечение е случаен.  

Операцията мутация се използва за предотвряване на загубата на информация, 
която се случва при събирането на най-подходящи индивиди в популацията. Прежде-
временно събиране (Premature convergence) се нарича, когато популацията не може да 
се увеличи, защото всички индивиди в популацията имат един и същ ген. Тъй като ня-
ма количество за селектиране или обмяна на същите стойности ще промени селекция-
та, мутацията позволява изгубената информация да бъде възстановена. 

Генетичния алгоритъм е търсещ метод, който опитва да поддържа баланс меж-
ду използване на откритите точки в пространството, които вече са достигнати и из-
следването на други точки. Операцията селекция използва знанието представено в по-
пулацията от увеличаване на броя подходящи индивиди. Кръстосването е операция, 
която открива пространството на търсене, чрез създаването на точки за изчисление. 
Накрая генетичният алгоритъм основава група(или сложни групи) от индивиди с по-
добни битови низове. Качеството на решение зависи от естеството на проблема и па-
раметрите, които контролират генетичния алгоритъм.[5] 

 
IV. Планиране на път, чрез използването на генетични алгоритми 
Използването на генетични алгоритми за решаване на задачата за планиране на 

път, разглеждаме няколко стъпки: 
1. Преобразуване на средата на търсене в мрежов граф. По този начин ро-

ботът ще се движи по предложената мрежа. 
2. Определяне на начална и крайна точка, където пътят трябва да се установи. 
3. Дефиниране на статични препяствия, локализирани на всяка точка от мре-

жата. 
Създаване на начална популация с предефиниран популационен размер. Попу-

лацията съдържа брой индивиди, още по-познати като хромозоми. Всяка хромозома 
представлява решение за задачата. В нашия случай всяко решение е пътя между стар-
товата и крайна точка в пространството на търсене. Началната популация с размер n 
може да бъде представена като: 

Начална популация = <S1, S2,…, Sn> 
 

където всяка структура Si  e битов низ с дължина L. Обикновено, индивидите могат да 
съдържат всякакви точки между дадената стартова позиция и целевия край. По този 
начин, индивидът генериран от ГА е представен във формата на: 

<c1, c2,…, cm> 
 

където m е броят на посетените точки в пространството на търсене. В тази форма 
началото и целта няма да бъдат показани на индивида и затова трябва да модифицира-
ме индивидуалната структура, за да добавим началната и крайната точка. След опера-
цията индивидът ще бъде представен по този начин: 

<cначало, c1, c2,…, cm, cкрай> 
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Функция на пригодност е важна част от всеки еволюционен процес на генетич-
ните алгоритми. Подходящия избор на функцията на пригодност води търсенето към 
оптимално решение. 

Оптималния път е най-краткия път между началото и целта, тоест функцията 
на пригодност е способна да намери този път. Най-кратният път помага в изчислява-
нето на общия брой стъпки, които роботът трябва да измине, за да стигне до целта. 
Стойността на функцията на пригодност  за решение ще се изчислява като: 

f = d1+d1+d2+…+dk 

 
където d0 е разстоянието на cначало и c1;  

d1 е разстоянието c1 и c2;  
d2 е разстоянието c2 и c3;  
dk е разстоянието cm и скрай. 

 

За да се пресметне функцията на пригодност за даден индивид трябва да имаме 
координатите на всяка точка на индивида(стълб и ред за всяка посетена точка ci), 
тоест трябва да се пресметне разстоянието на всеки две точки в пространството на 
търсене. Приемаме, че имаме две дадени точки в пространството на търсене xi+1 и хi. 
Тяхното разстояние се изчислява по формулата: 

D = |xi+1,j-xi,j|+|xi,j+1-xi,j| 
 

Абсолютната стойност е важна, тъй като разстоянието е количествена стой-
ност.[5] 

 
V. Реализация 
При създаване на най-кратък път, е използвана програмно-математическа среда 

MATLAB. Първоначално се определят две точки – стартова (фигура 3) и крайна, до 
която трябва роботът да достигне. 

 

 
Фиг. 3. Избор на начална позиция 

 
Самата реализация е проектирана на 2D фигура и е създадена на няколко под-

пограми, които изпълняват различни функции. Подпрограмите на фигури 4 и 5 изпъл-
няват функции за изображение и движение на робота. 
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function drawbot(posn, rad, course) 
hold off; 
%показване на препятсвията 
imagesc(course), axis image off; colormap gray; 
hold on; 
%рисуване на кръг 
angs = 0:pi/10:2*pi; 
y = posn(1) + rad*sin(angs); 
x = posn(2) + rad*cos(angs); 
plot(y,x);  
Във функцията drawbot е описана структурата на робота при неговото изобра-

жение. В случая роботът напълно се описва с координатите x и y, а местоположението 
му зависи от ъгъла angs. Функцията drawing изобразява робота при вече дадени пози-
ции в равнината. 

 
function wander(posn, rad, wdia, course, dt) 
vL_target = 5; 
vR_target = 5; 
%% Обикаляне 
for i = 1:dt:1000 
    rangeL = rangefinder([posn(1), posn(2), posn(3)+pi/6], rad, course);  
    rangeR = rangefinder([posn(1), posn(2), posn(3)-pi/6], rad, course);  
    rangeC = rangefinder(posn, rad,course); %center 
    rangeLC = rangefinder([posn(1), posn(2), posn(3)+pi/12], rad, course);  
    rangeRC = rangefinder([posn(1), posn(2), posn(3)-pi/12], rad, course);       
    range = min([rangeL rangeR rangeC rangeLC rangeRC]); 
    if(range <= 10) 
        vL = vL_target; 
        vR = vR_target-10+range; 
    else 
        vL = vL_target; 
        vR = vR_target+2*(.5-rand); 
    end     
    %Определя нова позиция 
    posn = drive(posn, wdia, vL, vR, dt); 
    if(detectcollision(posn,rad,course)) 
        disp(['Collision Detected at (' num2str(posn(1)) ',' num2str(posn(2)) ')']); 
    end 
    %draw the robot 
    drawbot(posn,rad,course); 
    pause(.01); 
end  
Функцията wander описва движението на робота. При тази функция роботът 

обикаля из пространството на търсене до достигане крайната точка.[8] 
 
VI. Заключение 
Генетичните алгоритми имат широка реализация. Пример за това са 3D принте-

рите, които създават 3D модели. В сферата на роботиката те се използват за оптими-
зирането на навигацията на робота, който заобикаля препятствия в средата за програ-
миране Matlab. 
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Мариана Атанасова Колева 
Десислава Колева Йорданова 

 
COMPUTER MODELING AND SIMULATION RESERCH  
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Abstract: In the article examines analyzes of friction gears and re-creation the 3D geometry 
model by the structure and kinematics of machinery. 
 
Key words: friction gears, modeling, simulation 
 
 

Зъбните предавки се използват най-често в сравнение с останалите механизми в 
изделията на съвременното машиностроене и уредостроене. Независимо от непрекъс-
натото развитие и усъвършенстване на задвижванията, те заемат значително място в 
конструкциите благодарение на редица техни преимущества: компактност; висока 
надеждност; относителна дълготрайност; висок коефициент на полезно действие; пос-
тоянно предавателно отношение; големи диапазони на изменение на кинематичните и 
динамичните им характеристики и др. 

Създаването на зъбни механизми на съвременно техническо и производствено 
ниво се явява сложна задача, изискваща съвместно решаване на редица задачи свърза-
ни с конструирането, производствения контрол и експлоатационните изпитания. 

Компютърните технологии позволяват комбиниране на индустриалните знания 
и най-добрите практики с автоматизацията на процесите в една система. С програм-
ния продукт NX се подрежда целия процес на разработка на инструменти: от кон-
струирането на детайла до разположението му в асемблираните инструменти и прис-
пособления, през конструирането на инструментите и приспособленията до тяхното 
валидиране. 

В практиката се налага предаване на въртеливо движение между валове при 
зададено отношение на ъгловите скорости. Най-простият начин за предаване е с фрик-
ционна предавка. В случая разглеждаме съчмен и ролков търкалящ лагер. 

Целта на статията е да се анализират фрикционните предавки и да се създаде 
3D геометрия на модела чрез структурата и кинематиката на механизма както и симу-
лация, която се осъществява чрез специално проектирани „вълшебници“. С тяхна 
помощ се извършва бърз анализ на напрежения.  

Фрикционните механизми се характеризират с това, че предаването на движе-
нието между подвижните им звена се осъществява непосредствено чрез сили на трие-
не. При конструкция на фрикционна механична предавка с един съставен елемент, ки-
нематичната схема много наподобява на схема на планетен зъбен механизъм с две и 
повече степени на свобода.  

Ако съчмите или ролките на лагера се свържат с някой детайл, оста на въртене 
на който съвпада с оста на лагера, при въртенето на лагера, детайла увлечен от съчми-
те или ролките ще се върти i1 пъти по-бавно от вътрешната гривна и i3 пъти по-бавно 
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от външната гривна, при неподвижна една от двете гривни. При това положение лаге-
ра се превръща в предавателен механизъм – лагерен редуктор. 

Когато двете гривни на лагера се въртят едновременно в различни посоки, пре-
давателното число теоретически може да бъде толкова голямо колкото желаем. 

Аналогията в движенията с планетните механизми на отделните звена определя 
и аналогията в наименованията на самите звена: вътрешна и външна 
гривна↔централни звена (централни зъбни колела); съчми или ролки↔сателити 
(планетни зъбни колела); сепаратор↔водило.  

Чрез фиксиране на едно от звената на лагера/ сепаратор, вътрешен пръстен или 
външен пръстен, могат да се получат схеми за реализиране на различни предавателни 
числа. От значение е също и кое звено е водещо или водимо. 

В публикации [3] и [4] се разглеждат следните видове конструкции на фрикци-
онни предавки със стандартни търкалящи се елементи: фрикционна предавка с два 
един след друг съставни елемента и фрикционна предавка с два един в друг съставни 
елемента. 

Компактността, простотата на конструкциите на фрикционната предавка с два 
един след друг съставни елемента, както и  ниската себестойност и възможностите за 
гъвкав избор на предавателни числа, възможността за нулиране на изходящата ско-
рост при претоварване, определят предимствата на фрикционните предавки със стан-
дартни търкалящи елементи (фиг. 1). 

Определянето на предавателното отношение се извършва чрез метод на спома-
гателна кинематична инверсия, известен като метод на Вилис.  

 

 
 

Фиг. 1. Фрикционна предавка с два един след друг съставни елемента 
 
 

Механизмът от фиг. 1 е диференциален. От този диференциален механизъм мо-
гат да се получат механизми с една степен на подвижност, чрез последователно спи-
ране (застопоряване) на централните му звена – затворен диференциален механизъм и 
два планетни механизма. 

Характерно за ЗДМ е, че две от централните звена на диференциалния механи-
зъм са свързани с допълнителната кинематична верига – елементарният механизъм.  
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Фиг. 2. Компютърен модел на фрикционна механична предавка  
с два един след друг съставни елемента (без валове) 

 
Движението се въвежда от сепаратора на първият лагер и се извежда от 

външната гривна на вторият лагер (фиг. 2). Движението от един лагер на друг става 
чрез свързване на външна гривна на първият лагер със сепаратора на вторият. 

На фиг. 3 е представен един от видовете перспектива, основан на метода на 
проектиране, с помощта на който нагледно се изобразяват обемни тела. Изобразената 
фигура и правоъгълна координатна система, към която е отнесена, се проектират ус-
поредно върху аксонометрична проекционна равнина. Създаването на аксонометрията 
с програмния продукт се осъществява чрез промяна на режима на работа – от средата 
за моделиране към средата за чертане и задаване на разстояния за детайлите. 

 

 
 

Фиг. 3. Аксонометрия на фрикционна механична предавка  
с два един след друг съставни елемента (с валове) 

 
При вместване един в друг на два лагера се реализира фрикционна предавка с 

два един в друг съставни елемента, с повече степени на свобода – фиг. 4. 
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Фиг. 4. Фрикционна предавка с два един в друг съставни елемента 
 

 
От показания на фиг. 4 диференциален механизъм могат да се получат  меха-

низми с една степен на подвижност – затворени диференциални или планетни, чрез 
последователно спиране (застопоряване) на централните му звена. 

Характерно за ЗДМ е, че две от централните звена на диференциалния механи-
зъм са свързани с допълнителната кинематична верига – планетен механизъм.  

NX 8.5 е CAD софтуерен продукт с пълна приемственост към CAM системите 
чрез инсталиране на допълнителен модул. Чрез тях се забелязват скрити дефекти при 
проектирането на бъдещите изделия, възможност за промяна на конструкцията, пре-
махване, замяна или допълване на елементи, промяна на габаритите на изделието, 
промяна на дизайна и др.  

На фиг. 5 е представена аксонометрията на фрикционна предавка с два един в 
друг съставни елемента, със зададена предварително посока на експлозията. 

 

 
 

Фиг. 5. Аксонометрия на фрикционна механична предавка 
 с два един в друг съставни елемента (с валове) 
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Модулът асемблиране предоставя широк спектър от нова и подобрена функци-
оналност за повишаване ефективността при конструиране и намаляване времето при 
проектиране. С неговите инструменти за бърза навигация в моделната йерархия се 
осигурява директен достъп до всеки възел и детайл в контекста на асемблирания мо-
дел. Инструментите за управление на взаимоотношенията между компонентите (inter 
part relationships) позволяват създаването на параметрични асемблирани модели, 
които следват и запазват проектния замисъл независимо от настъпващите промени 
(фиг. 6). 

 

 
 

Фиг. 6. Компютърен модел на фрикционна механична предавка  
с два един в друг съставни елемента (без валове) 

 
 

Ефективното използване на цифрови симулации може да помогне на развойни-
те екипи да намалят много от текущите си разходи и произтичащия риск от предста-
вянето на нови продукти.  

Siemens PLM software позволява на конструкторите да използват пълната мощ 
на цифровите симулации с разширени възможности директно в средата за моделиране. 

Направена е Motion Simulation чрез програмният продукт NX на двата вида 
фрикционни предавки, която включва пълен набор от инструменти за анализ на ско-
рости, ускорения, въртящи моменти, траектории и др., като използва солвърите 
MSC.Adams и Function Bay Recur Dyn. Siemens PLM software предлага още решения, 
които позволяват на специалистите в областта на инженерните анализи да изготвят 
електронни работни потоци, които да помагат на инженерите без опит в областта на 
МКЕ да извършват цифрови симулации. Това гарантира, че потребителите ще полу-
чат реалистични резултати в началото на развойния процес. 

В симулация 1 на фиг. 7 се наблюдава процеса на предаване на движение от ос-
новният вал 1 към изходящият вал 2, който е закрепен към сепаратора на втория  ла-
гер. Предаването на въртящият момент се осъществява, чрез силите на триене, между 
ролките и вътрешната гривна на лагера. Тези сили причиняват въртене на ролките 
около собствената им ос. Външната гривна е неподвижно закрепена, като това пораж-
да допълнително движение – планетно, на ролките и сепаратора около вътрешната 
гривна. 
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Фиг. 7. Симулация 1 - обозначаване на изходящите и входящите валовете (фрикционна 
механична предавка с два един в друг съставни елемента) 

В симулация 2 на фиг. 8 е показан процеса на предаване на движението от 
основният вал 1 към изходящите валове 2 и 3, които са закрепени към сепараторите на 
двата лагера. Предаването на въртящият момент се осъществява чрез силите на трие-
не, между ролките и вътрешните гривни на лагерите. Тези сили причиняват въртене 
на ролките около собствената им ос. Външната гривна е неподвижно закрепена, като 
това поражда допълнително сателитно движение на ролките и сепаратора около вът-
решната гривна. 

 

Фиг. 8. Симулация 2 – обозначаване на изходящите и входящите валовете  
(фрикционна механична предавка с два един след друг съставни елемента) 

 
Изводи: 
 
1. Класификацията на фрикционните предавки помага за точното анализиране, 

бързото пресмятане и точното приложение на използваните конструкции 
(схеми) фрикционни предавки.  

2. С помощта на компютърното моделиране, бързо могат да се вземат правил-
ни решения и да се направят необходими експерименти за получаване на 
техническа и дизайнерска изгодна конструкция.   
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3. С моделирането в NX, базирано върху революционната Синхронна Техно-
логия на Siemens се осигурява уникален подход към 3D дизайна. Продуктът 
NX 8.5 комбинира най-доброто от методите за моделирането с ограничения/ 
фючъри и моделирането без история на създаване. 

4. Инструментите за създаване на асемблирани модели поддържат моделиране 
и редактиране „в контекста” на асемблирания продукти с навигация и след-
ване на взаимните зависимости между детайлите в модела. С поддръжката 
на пълен обхват от операции за параметрично моделиране, всеки отделен 
фючър може да бъде позиционирани спрямо всеки други фючър или обект 
по начин, по който да бъдат създавани асоциативно свързани групи от фю-
чъри или обекти, управлявани с параметри. 

5. Софтуерният продукт е в пълна приемственост към САМ системите чрез 
инсталиране на допълнителен модул. С това се постига висока производи-
телност, базирана на бързите настройки и прецизното машинно обработ-
ване. 
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Abstract: As the subject of surge protection is not well understood by many in the lightning 
protection industry, this chapter introduces the basic concepts as well as providing specific 
installation recommendations for the protection of the low voltage power distribution system 
(the electrical service or AC power supply) and telecommunication and signaling networks. 
If a lightning protection system is required, then surge protective devices (SPDs) on the 
electrical/electronic services are mandatory. The absence or presence of surge protection 
within a facility influences the overall risk, thus several different SPD requirements are 
possible from the risk assessment outcome: 
• A lightning protection system and surge protection are required 
• A lightning protection system is not required, but the risk assessment shows that services 

require SPDs due to high risk of lightning to, or nearby, the service 
• A lightning protection system is not required as the installation of SPDs (alone or with 

other measures such as fire extinguishers, etc) would reduce the overall risk to below the 
tolerable level 

• A lightning protection system and surge protection are not required 
The BS EN 62305-2 implementation of the IEC/EN standard has additional statements 
concerning surge protection in the National Annex NB.3. These are associated with the 
assessing of a lower probability of risk when improved specification and coordination of 
surge protection is utilized. If surge protection is installed to these requirements, then as 
improved levels of protection to the electronic equipment within the structure is provided, 
lower levels of risk management parameter PSPD (Probability of failure on internal systems 
or a service when SPDs are installed) can be used, potentially lowering the overall risk 
levels. 
 
Key words: Surge protective device, SPD, surge protection, surge. 
 
 

1. Какво е пик на напрежение? – пик на напрежението е напреженов импулс 
или вълна, която се наслагва върху номиналното мрежово напрежение (фиг.1). Този 
тип пик на напрежението се характеризира с (фиг.2): 

■ времето за нарастване (tf), измерено в μs 
■ градиента S, измерен в kA/ μs. 
Тези два параметъра смущават оборудването и причиняват електромагнитно 

излъчване. 
Освен това, времетраенето на пика в напрежението (Т) причинява енергиен пик 

в електрическите вериги, което има голяма вероятност да повреди оборудването. 
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     Фиг. 1 – Принципна схема на пикове                          Фиг. 2 – Главна характеристика 
                     на пренапрежение                                                        на пренапрежение 
 

2. Основни четири типа пикове на напрежение – съществуват четири типа 
пик в напрежението, които могат да повредят електрически инсталации и товари: 

■ атмосферни напреженови пикове – проведените напреженови пикове се при-
чиняват от мълниев удар, падащ върху или близо до надземна силова линия (електри-
ческа или телефонна). Генерираните токови импулси се разпространяват веднага към 
къщата (фиг.3). Те постепенно намаляват с преминаването си през линиите и защит-
ните искрови междини или катодни отводители, трансформаторите, които срещат по 
пътя си. Една част от вълната обаче, отива до чувствителните товари. 

■ индуцирани или излъчени напреженови пикове – един индиректен мълниев 
удар, който пада някъде на земята, е еквивалентен на много дълга антена, която 
излъчва електромагнитно поле. Колкото по-стръмен е фронтът на токово нарастване 
(50 до 100 кА/μs), толкова по-голямо е излъчването. Влиянията се чувстват на големи 
разстояния – няколко стотин метра до няколко километра. 

     Фиг. 3 – Проведени напреженови пикове        Фиг. 4 – Разпространение на пренапре- 
                                                                                                                    женови пикове 
 

2.1. Последствия – електромагнитното поле индуцира напреженови пикове в 
разположени наблизо електропроводни линии. Тези напреженови пикове след това се 
разпространяват по линиите (фиг.4). По същия начин, токът на напреженовия пик, 
циркулиращ в един кабел, генерира от своя страна електромагнитно поле, чиято елек-
тромагнитна компонента Н индуцира напреженов пик във всеки кабел, който образува 
контур. Това се нарича индуктивно преплитане. Електромагнитното поле, което е об-
разувано, когато се появи напреженов пик, индуцира напреженов пик по съседните 
кабели, благодарение на капацитета между кабелите. Това явление по-специално се 
появява в кабелни пътища или канали. Това може да произведе вредни влияния, кога-
то един силов кабел се постави в близост от слаботокови кабели. Индукция в рамко-
вите контури (фиг. 5). Един сигнален кабел свързва галванически един компютър с 
неговия принтер. Всяко устройство е заземено от захранващия кабел, който използва 
различен път от този на сигналния кабел. Резултантното пренапрежение е пропор-
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ционално на площта, образувана от двата кабела. Например, за повърхностна площ от 
300 m2 и мълниев удар от 100 kA/ μs, падащ на разстояние 400 m, напреженовият пик, 
индуциран върху сигналната връзка, ще бъде около 15 кV!... Повишение в потенциала 
на заземителния проводник (фиг. 6). 
 

 
 
               Фиг. 5 – Рамков контур                                Фиг. 6 – Повишение на земния потенциал 
 

Една мълния, когато удря земята, поражда мълниев ток, който се разпространя-
ва в земята според закон, зависещ от типа на земята и заземителния проводник. 
Напреженов пик се появява между 2 точки на земята, пораждайки потенциална 
разлика от 500 V между краката на животно на разстояние 1 метър, което се намира 
на разстояние на над 100 m от удара. Подобно на това, за среден ток от 30 кА и 
отличен заземителен проводник от 2 Ω, повишението в потенциала на заземените 
метални части в сградата ще бъде 60 кV по отношение на мрежата, съобразно закона 
на Ом. Повишението в потенциала на оборудването се появява независимо от мрежа-
та, която може да бъде надземна или подземна. 

 
2.2. Пикове в работно напрежение – една внезапна промяна в установените 

работни условия в една електрическа мрежа причинява възникването на преходни яв-
ления. Те обикновено са високочестотни вълни (фиг.6). За тях се казва, че имат бавен 
фронт: тяхната честота се колебае от няколко десетки до няколко стотин килохерца. 
Пиковете в работното напрежение може да бъдат създадени от: 

- Напреженови пикове от комутационни устройства заради изключването на за-
щитни устройства (предпазител, прекъсвач), и изключването или включването на уст-
ройства за управление (релета, контактори и т.н.); 

- Напреженови пикове от индуктивни вериги заради стартиращи и спиращи 
двигатели или изключването на трансформатори, като например подстанции СН/НН; 

- Напреженови пикове от капацитивни вериги заради свързването на конденза-
торни батерии към мрежата; 

- Всички устройства, които съдържат намотка, кондензатор или трансформатор 
при входа на захранването: релета, контактори, телевизионни уредби, принтери, ком-
пютри, електрически фурни, филтри и т.н. 
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2.3. Преходни напреженови пикове с промишлена честота (фиг.7) – тези 
пикове на напрежение имат същите честоти като мрежата (50 Hz): 

 

 
Фиг. 7 – Преходен напреженов пик с промишлена честота 

 
- Напреженови пикове, причинени най-често от прекъсване на нулевия провод-

ник. Когато това се случи, еднофазовите устройства ще бъдат захранени с 400 V вмес-
то с 230V, или при средно напрежение:  

- Напреженови пикове от кабелна повреда. Например, кабел за средно напреже-
ние, който пада върху нисковолтова линия; 

- Дъгообразуването в защитните искрови междини за високо и средно напреже-
ние поражда повишение в земния потенциал по време на действието на защитните 
устройства. 

 
2.4. Пикове в напрежението, причинени от електрически разряд – в една 

суха среда, електрическите заряди натрупват и създават много силно, електростатич-
но поле. Например, един човек, вървящ по килим с изолационни подметки, ще стане 
електрически зареден до напрежение от няколко киловолта. Ако човекът върви близо 
до метални части, той ще отдаде електрически разряд от няколко ампера в рамките на 
много кратко време от порядъка на няколко наносекунди. Ако устройството, до което 
се докосне, съдържа чувствителна електроника, например компютър, неговите компо-
ненти или печатни платки може да бъдат унищожени. 

 
Три неща трябва да се имат предвид: 
 
■  един директен или индиректен мълниев удар може да има разрушител-

ни последствия върху електрически инсталации, които са на няколко 
километра от мястото, където е попаднал. 

■  пиковете в работното напрежение също причиняват значителни 
повреди. 

■  фактът, че една инсталация на даден обект е подземна, по никакъв 
начин не я защитава, въпреки че ограничава риска от директен удар. 

 
3. Защитни устройства от пренапрежения – предназначени са за защита от 

атмосферните влияния, пикове в работното напрежение или в напрежението с про-
мишлена честота. Те могат да бъдат класифицирани според начина, по който са свър-
зани в една инсталация: последователна или паралелна защита. 

 
3.1. Последователни защитни устройства – свързано е последователно за 

проводниците на захранващия източник на системата, която следва да бъде защита-
вана (фиг. 8). 
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  Фиг. 8 – Принцип на последователна защита                       Фиг. 9 – Принцип на паралелна защита  

3.2. Паралелни защитни устройства – най-често използваното защитно 
устройство (Фиг.9).  

 
3.3. Главни характеристики: 
- Номиналното напрежение на защитното устройство трябва да отговаря на 

мрежовото напрежение при изводите на инсталацията: 230/400V . 
- Когато няма напреженов пик, ток на утечка не трябва да преминава през 

защитното устройство, което е в режим на 
готовност. 

- Когато се появи напреженов пик над  
допустимия напреженов праг на инсталация-
та, която следва да бъде защитена, защитното 
устройство провежда тока на напреженовия 
пик към земята, ограничавайки напрежението 
до желаното ниво на защита Up (фиг.10). Ко-
гато напреженовия пик изчезне, защитното 
устройство спира да провежда и се връща в 
режим на готовност. 

Това е идеалната характеристична 
крива U/I: 

 

- Времето за реакция на защитното устройство (tr) трябва да бъде възможно 
най-кратко, за да може инсталацията да бъде защитена възможно най-бързо. 

- Защитното устройство трябва да има възможността да провежда енергията, 
породена от напреженовия пик. 

- Защитното устройство на катодния отводител трябва да може да издържи при 
номинален ток In. 

 

3.4. Използваните апарати: 
- Катодни отводители НН – този термин касае много различни устройства, що 

се отнася до технология и употреба. Ниско волтовите катодни отводители идват под 
формата на модули, които следва да бъдат инсталирани в табло НН. Те осигуряват 
вторична защита на близкостоящи консуматори, но имат способност да отвеждат 
малка енергия. Някои дори са вградени в товарите, въпреки че не могат да защитават 
срещу силни напреженови пикове. 

- Слаботокови катодни отводители – те защитават телефонни или компютър-
ни мрежи срещу напреженови пикове от външната среда (мълния), също както и от-
вътре (смущения на оборудване, превключване на комутационна апаратура и т.н.). 

 
Фиг. 10 – Типична крива на U/I – 

на идеалното защитно устройство 
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4. Технологии използвани при катодните отводители 
4.1. Компоненти: 
Ценерови диоди – характеристичната крива много наподобява идеалната крива 

(показана в „Сравнителната таблица”). Времето за реакция е много бързо (приблизи-
телно пикосекунда: 10-12 s ), за много специфично прагово напрежение (Us). Токът на 
утечка е незначителен, въпреки, че ценеровия диод има недостатъка да разсейва мно-
го малка енергия. Този компонент никога не се поставя в началото на инсталацията, а 
като крайно защитно устройство във връзка с друг катоден отводител. 

4.1.2. Газоразрядната тръба – това е колба, напълнена с газ, съдържаща два 
електрода. Характеристичната крива е показана в „Сравнителната таблица”. Този ком-
понент бе широко използван доскоро. Той има предимството да притежава голям ка-
пацитет на разсейване на енергия и ток на утечка, който е незначителен във времето, 
като по този начин намалява стареенето при прегряване. Неговите недостатъци са 
дълго време за реакция, свързано с вълновия фронт на напреженовия пик и максимал-
ното напрежение, което следва да бъде достигнато, което е по-високо от праговото на-
прежение, за да може да се йонизира газа и да се стартира провеждането в искровата 
междина. Накрая, когато напрежението изчезне на клемите му, искровата междина ос-
тава йонизирана и един задържащ ток продължава да циркулира. 

4.1.3. Варисторът (в цинков оксид) – неговата характеристична крива 
(фиг.11) е подобна на идеалната крива. Времето за реакция е малко, приблизително 
наносекунда (10-9 s). Разсеяната енергия е голяма. Задържащият ток е нула. Недоста-
тъкът е токът на утечка, който, въпреки че е малък в началото, се увеличава с всеки 
импулс на напреженовия пик и довежда до прегряването на компонента, който трябва 
да бъде прекъснат от инсталацията. Прекъсването в края на експлоатационния цикъл 
се показва с индикаторна лампа. 

4.1.4. Сравнителна таблица – таблицата отдолу обобщава главните характе-
ристики на компонентите, използувани в паралелните защитни устройства. 
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4.2. Схеми на катодни отводители 
 
4.2.1. Устройство на катоден отводител – съществуват три типа компоненти, 

които изграждат катодните отводители: ценеров диод, газоразрядна тръба, варистор. 
 

          
 
      Фиг. 11 – Двупосочен ценеров                              Фиг. 12 – Типична схема ба подробен  
                              диод                                             катоден отводител с газоразрядна тръба  
 

■ Катодни отводители, използващи газоразрядни тръби, трябва да бъдат свър-
зани с варистори, за да се компенсират тeхните слабости (фиг.12). Варистор V1, който 
е свързан последователно на газоразрядната тръба, загася искрата в края на напреже-
новия пик, като по този начин избягва задържащия ток. Варистор V2 провежда 
напреженовия пик, когато той се появи. Той позволява абсорбирането на напрежено-
вия пик, когато той се появи и помага на газоразрядната тръба да забави дъгата, без да 
причинява вреда на инсталацията. Това е отностелно сложна схема, а следователно е 
и скъпа. Използвана самостоятелно, газоразрядната тръба ще причини задействането 
на защитата на веригите или диференциалните защити заради задържащия ток. 

■ Катодни отводители с варистори са понастоящем най-доброто решение, що 
се отнася до съотношение качество/ цена, заради тяхната простота и надеждност  
(фиг. 6 и 7). 

 

 
     Фиг. 13 – Принцип с еднополюсен                                 Фиг. 14 – Принцип с двуполюсен  
        катоден отводител с варистор                                 катоден отводител с варистор 
 

■ Прекъсване – стандарт NF C 15-100/1995 указва, че трябва да бъде из-
ползван разединител за края на работния живот, който или да е вграден, или да е 
поставен извън катодния отводител. Добавянето на индикатор за края на експлоата-
ционния цикъл улеснява поддръжката (фиг.15). 
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■ Връзки – еднополюсният като-

ден отводител ограничава напреже-
новите пикове между фаза и земя или 
между неутрала и земя в общия метод. 
Той също така ограничава напрежено-
вите пикове между фаза и неутрала в 
диференциален метод. Колкото еднопо-
люсни катодни отводители трябва да бъ-
дат добавени за защита в общия метод, 
толкова трябва да бъдат и в диферен-
циален (прекъсната линия на схеми 11, 
12 и 14). Модулният катоден отводител 
включва всички тези типове защита. 
Стандартът не указва защита в диферен-
циален метод. Тя обаче е строго препо-
ръчителна за катодни отводители, инста-
лирани в схеми ТТ или TN-S  
 

5. Извод - Катодните отводители защитават електрическите инсталации срещу 
директни мълниеви удари. Те се препоръчват за електрически инсталации в общест-
вени и промишлени сгради. Използват се за отвеждане към земя на постоянен мъл-
ниев ток, разпространен през проводниците под напрежение и заземителния провод-
ник. Те трябва да бъде инсталирани с висшестоящо защитно устройство, предпазител 
или прекъсвач, чиято изключвателна способност трябва да бъде най-малко равна на 
максималния очакван ток на късо съединение при точката на инсталация. 

 
Литература: 
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Фиг. 15 – Типична схема за катоден 
отводител с неговия клемен разединител 
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БЕЗПИЛОТНО ЛЕТАТЕЛНО СРЕДСТВО  

С БЕНЗИНОВ ДВИГАТЕЛ 
 

Васил Иванов Иванов 
Ельдар Заеров Динарович 

Евгений Долганов Александрович 
Бургаски свободен университет 

 
UNMANNED AERIAL VEHICLE WITH GASOLINE ENGINE 

 

Vasil Ivanov Ivanov 
Eldar Zaerov Dinarovich 

Yevgeniy Dolganov Alexsandrovich 
Burgas Free University 

 
Abstract: This paper proposes practical solution to extend the flight time by installing a 
gasoline engine of lethal device with six engines (hexakopter). 
 
Key words: Unmanned, aerial, gasoline engine 
 
 

Въведение: 
В настоящата разработка  се предлага практическо решение за удължаване на   

летателно време чрез монтирането на бензинов двигател на летален уред с шест дви-
гателя (хексакоптер). 

 
Изложение: 
Хексакоптерът (фиг.1) е летателно средство, задвижвано от шест електродви-

гателя с мощност 360W всеки.  В зависимост от броя на раменете на дрона има още 
куадрокоптери и октакоптери съответно с четири и осем рамена. Професионалните 

модели се оборудват с GPS за ста-
билизирането им в пространство-
то. Недостатък на тези летателни 
средства е краткото летателно 
време.  

 

По настоящем хексакопте-
рите използват за основен източ-
ник на енергия литиевополимерни 
батерии с параметри: капацитет 
10000 mAh напрежение 22.2 V и с 
тегло 1381.6 g. Предимства на този 
тип батерии: малко вътрешно 
съпротивление за по-голяма мощ-
ност и по дълъг цикъл за използва-
не на акумулатора, лесно следене 
на състоянието на батерията и 
кратко време за зареждане. Недо-
статък е бързият разряд – около  

 
Фиг. 1. RC хексакоптер 
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15 минути. Друг минус на батерията е нейният кратък живот приблизително – около 
400 разреждания по данни на производителя. 

Собственото тегло на дрона е 2,6 кг., които включват тяло, крака, рамене и 
електроника. Хексакоптерът може да пренася товар до 6 килограма, но това намалява 
значително летателното му време.  

В комерсиалния си 
вид той се използва за видео 
заснемане от въздуха с каме-
ра или фото апарат. При 
удължаване летателното вре-
ме той ще може да се из-
ползва при спасителни опе-
рации (фиг. 2), при военни 
мисии, извършване на оглед 
в труднодостъпни райони и др. 

Целта на настоящото 
изследване е увеличаване 
времето на полета на дрона, 
чрез монтирането на бензи-
нов двигател. 

 

За да се осъществи  
проект  е избран бензинов 

двигател с вътрешно горене, който е максимално лек и мощен. Избран е 0,89 кг. 
четиритактов двигател, с максимална мощност 9, 500 оборота в минута. (фиг.3)  
Двигателят задвижва алтернатор с мощност 1820 W, който от своя страна подава ток 
на моторите на хексакоптера. За да се постигне удължаване на полета чрез произвеж-
дане на енергия от бензинов двигател с помощта на постояннотоков генератор е 
необходима моментна мощ-
ност между 1600 и 2100 W. 
С избраната комбинация 
двигател и алтернатор се 
постига номинална мощност 
1800 W. Общото тегло на 
монтираната системата е 
около 1,500 гр. Двигателят 
консумира 10 мл. бензин на  
минута като с 600 мл. дронът 
може да остане в полет един 
час. За да бъде закрепен дви-
гателят към дрона е нужна 
специално проектирана 
стойка, която да е изключи-
телно здрава, за да устои на 
вибрациите и в същото вре-
ме да бъде лека, за да има 
по-голяма ефективност. Стой-
ката е произведена от по-
лиамид и алуминий, за да покрие изискванията за якост и лекота. Първоначалният 
прототип има вентилатор, който охлажда двигателя. В последствие е намерено ориги-
нално решение, което да използва въздушния поток от основните летателни перки за 

 
Фиг. 2. Спасителна операция 

 
Фиг. 3. Четиритактов бензинов двигател 
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охлаждане на двигателя, като по този начин намаляваме допълнително теглото на 
хексакоптера. 

 

Процесът на разработка е представен чрез снимков материал (фиг. 4, фиг. 5, 
фиг. 6). 

 

 
Фиг. 4. Устройството преди монтиране на бензинов агрегат 

 

 

 
Фиг. 5. Устройството след монтажа на бензинов агрегат 
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Фиг. 6. Устройството след монтажа на бензинов агрегат 

 
При опити на терен дронът бе издигнат на 1 метър височина и бе задържан за 

около 10 секунди само с генериран ток от алтернатора в следствие развъртането му от 
двигателя и без наличието на батерия. 

 
След извършване на експеримента бяха отчетени следните резултати:  
• Избраният двигател има достатъчна мощност за да развърта алтернатора; 
• Летателното средство може да бъде издигнато само с двигател и алтерна-

тор; 
• Достигната е номиналната мощност за издигане на дрона. 
  
Като недостатък може да се отчете високото ниво на шум и вибрации на хекса-

коптера. След експеримента бе установено, че двигателят не работи на 100 % от въз-
можностите си, тъй като не е било регулирано подаването на смес от бензин и кисло-
род в двигателя. За избягването на тези недостатъци е необходимо олекотяване на 
конструкцията закрепваща двигателя и алтернатора, както и правилно дозиране на го-
ривната смес, с цел достигане номиналните параметри на двигателя. 

 
Заключение:  
За успешно приключване на разработката е необходимо продължаване на екс-

перименталната работа с цел удължаване летателния пробег. Това може да бъде 
постигнато чрез регулиране режимите на работа на двигателя и алтернатора. Постига-
нето на успешен резултат значително разширява възможностите за използване на сис-
темата в труднодостъпни райони и при животоспасяващи операции, което я прави не-
заменима за бърза реакция в критични ситуации. 

 
 

Научен консултант: 
доц. д-р. К. Сейменлийски 
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СИМУЛАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИНВЕРТОР  

ЗА ГАРАНТИРАНО ЗАХРАНВАНЕ 
 

Мартин Жеков Жеков 
Бургаски свободен университет 

 
Abstract: The paper presents the conception and analysis of schematic realize inverter 
supply for UPS. In the article is described schematic diagram of this device and in his work is 
considered possibility to improve power factor in inverter. After an analysis of the different modes 
was done a comparison and study for optimum of parameters. 
 
Key words: UPS, pulse control, noise 
 

 
В България, както и в другите страни, са създадени и се спазват стандарти за 

напрежението на захранващата мрежа. Формата е синусоидална, ефективната стой-
ност на еднофазното напрежение е 220V, а честотата – 50Hz. Допускат се и известни 
отклонения, но въпреки това напрежението не може да бъде винаги в идеалните 
граници. Наблюдават се някой доста често срещани смущения в електрозахранването, 
които могат да бъдат причина за неправилното функциониране или повреда на тех-
никата. 

Внезапното прекъсване известно като BLACKOUT е с продължителност по-
голяма от четвърт период на захранващото напрежение -10ms.То може да предизвика 
повреда в твърдият диск, загубата на информацията в RAM и кеш паметта и други. 

Падането на стойностите на напрежението под необходимото – sags или още 
brownouts води до спиране работата на сървъри или работни станции. Твърдите дис-
кове в този случай могат да изопачат данните или да ги запишат на погрешно място, а 
частите на електромоторите се износват по бързо. 

Пренапреженията в мрежата – surges, които се появяват, например при изключ-
ването на големи или многобройни товари, могат да се предадат през захранващият 
блок на компютъра и да доведат до повреда на електронните компоненти или на ня-
кои от модулите. 

Пиковете или още отскоците - spikes представляват много големи (до няколко 
киловолта) и много резки (няколко милисекунди) промени в напрежението. Те често 
са породени от разряд на електричество в атмосферата мълнии и други. Пиковете 
могат да причинят непоправими повреди в микрочиповете и изгаряне на хардуерни 
компоненти. 

Електрическият шум породен от хармоници, електромагнитни влияния и ра-
диочестотни смущения, понякога води до грешно предаване на данни или неправилно 
функциониране на механизмите. Източник на такъв шум може да бъде и оборуд-
ването на съседен офис, с което сте свързани към една и съща захранваща мрежа. 

За да се избегнат всички тези неприятни  явления се използват UPS устройства. 
 
Симулационно изследване 

 

Основна и най-отговорна част в една система за гарантирано захранване е авто-
номния инвертор. Това налага инверторът да бъде обстойно изследван при различни 
работни ситуации. 
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PSPICE модел на инвертор за гарантирано захранване 
 

 
Фиг. 1. PSPICE модел на инвертор 

 
Изследване на функционалността на инвертора 

 
А. При номинален товар 

 

 
 

Фиг. 2. Времедиаграми на  управляващия импулс, тока през транзистора X1 
 и напрежението върху него 
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Фиг. 3. Времедиаграми на  тока през транзистора X1, X2  
и напрежението върху X2 

 
 
 

 
 

Фиг. 4.  Времедиаграми на  тока през транзистора X2 , диода D1  
и входния ток 
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Фиг. 5. Времедиаграми на демпферните и филтърния кондензатори 
 
 

 
 

Фиг. 6. Времедиаграми на напрежението в  товара,  
върху вторичната и първична намотки 

 
От показаните времедиаграми се вижда, че инвертора е функционален, токът 

през транзисторите се изменя линейно, започвайки почти от нула. Изходното напре-
жение и ток имат почти синусоидална  форма 
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Изследване чувствителността на инвертора от параметрите на товара  
Rt =200, 400, 45000 Ώ 

 

 
 

Фиг. 7. Времедиаграми на  управляващия импулс, тока през транзистора X1  
и напрежението върху него 

 
 

 
 

Фиг. 8.  Времедиаграми на  тока през транзистора X2, диода D1  
и входния ток 
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Фиг. 9. Времедиаграми на напрежението в  товара, тока през товара и транзистора X2 

 
От направените изследвания се вижда, че при изменение на товара следва изме-

нение на натоварването на транзисторите. Това трябва да се има в предвид при изчис-
лението на елементите на схемата. 

 
Изследване чувствителността на натоварването по напрежение на 

транзисторите от демпферните вериги. 
 

А.  Cf =0.5u , 5u; C1= C2 = 5u; 
 

 
 

Фиг. 10. Времедиаграми на напрежението върху  транзистора , тока в Cf и транзистора -  
в при Cf=0.5u и  5u 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 525

Изследване чувствителността на натоварването по напрежение на тран-
зисторите от демпферните вериги 

 

B. при  Cf =0.1u , 5u; Cs1= Cs2 = 0.1u; 
 

 
Фиг. 11. Времедиаграми на напрежението върху  транзистора , тока в Cf и транзистора - 

 в при Cf=0.5u и  5u и Cs= 0.1u 
 

Изследване на регулировъчната характеристика на инвертора 
 

 
Фиг. 12. Времедиаграми на тока в транзистора и товара и изходното напрежение  
при различни стойности на широчината на управляващите импулси – 4m, 7m и 10m 
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При изследване чувствителността на инвертора в зависимост от парамет-
рите на схемата следва: 

 

1. От фиг. 8. се вижда, че при нарастване на съпротивлението на товара на-
раства входния ток и токовете в диодите и транзисторите. 

2. От фиг. 9. се вижда, че при нарастване на съпротивлението на товара на-
раства изходното напрежение. 

3. От фиг. 11 се вижда как влияе стойността на демпферните кондензатори 
върху напрежението на транзисторите и при малки стойности (0,5u) то 
достига до 500V. 

4. На фиг. 12. е показана практически регулировъчната характеристика на ин-
вертора. При допустимите изменения на товара и захранващото напреже-
ние със съответно изменение на широчината на управляващия импулс се 
стабилизира изходното напрежение. 
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ПРОГРАМНА РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ЕРЛАНГ НА СИСТЕМА  

ЗА МЕНИДЖМЪНТ НА ЗАВЕДЕНИЯ 
 

Таньо Тончев Ангелов 
Бургаски свободен университет 

 
PROGRAM REALIZATION WITH ERLANG OF AUTOMATED 

FOOD AND BEVERAGE ORDERING SYSTEM 
 

Tanyo Tonchev Angelov 
Burgas Free University 

 
Abstract: Nowaday mobile apps are integrated part of people's everyday lives. More and 
more services are added to the virtual space and are begining to affect almost every aspect 
of life – both entertainment and bussiness ones. Services, based on those technologies, are 
able to spare a lot of money and optimize every business process, granting advantage of 
those who implement them. The goal of this article is to present an interactive web-based 
solution for tourism management. The system presented is platform independent, secure and 
high-available. It is written in Erlang and can be used both as a web or mobile service. 
 
Key words: Erlang, web programming , tourism management, sales management software 
 
 

I. Въведение 
Живеем в динамично време, в което интернет все повече се превръща в неиз-

менна част от ежедневието ни, а компютрите, които преди години бяха значително по 
обемисти, днес се побират в джоба ни. Всичко това води до откриване на нови хори-
зонти в общуването между хората, като все по-често за осъществяването му използва-
ме така наречените смартфони. Все по-малко стават хората, които не притежават таки-
ва устройства и все повече тези, които не могат без тях. Светът, който градим, сякаш 
изисква от нас използването на интернет и различните устройства за достъп до мрежа-
та, за да се възползваме пълноценно от него, да бъдем информирани и социални. Но-
вите технологии с бързи темпове навлизат във всички сфери и този процес изглежда 
неизбежен. 

В сферата на туризма също се наблюдава модернизация, пример за това са мо-
дерните терминали и специализиран софтуер, които позволяват улесняване и забърз-
ване на работния процес, както и намаляват вероятността за грешки. Софтуерът за ме-
ниджмънт на заведения не е иновация на пазара, той съществува и се използва от мно-
го години, но и в момента има какво да се желае от него. Разширяването на възмож-
ностите на използваните в момента системи и добавянето на нови функционалности 
могат да направят работата в сферата много по-лесна и приятна, обслужването на 
клиенти много по-бързо и, разбира се, да увеличи броя на доволните клиенти. С ин-
теграция на по-добри системи получаваме и множество удобства както за собствени-
ците и персонала на заведенията така и за клиентите. 

Съвкупност от причини ме накара да започна работа по създаването на система, 
която да предложи необходимите промени в този тип софтуер, за да се превърне той в 
удобно и мощно средство за мениджмънт и поръчки. Продуктът ще се различава от 
останалите с нестандартния подход при реализация, който ще се отрази положително 
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на цялостната работа на системата, а също така и с направените нововъведения. Една 
от основните новости, които ще изненадат потребителите, е възможността за поръчки 
през смартфон или друго мобилно устройство. Тя ще направи времето, прекарано в 
заведенията, още по-приятно, както за персонала, така и за клиентите. Предлаганите 
на потребителя възможности спестяват време и дават необходимото количество ин-
формация за да не се налага задаването на въпроси и очакването на отговор. Интер-
фейсът осигурява бърз достъп до основните функции на системата и е оптимизиран 
както за дисплеи със сензорно управление, така и за стандартните такива. 

 
II. Програмно осигуряване 
За разработка на софтуера реших да използвам езика Erlang, защото е безплатен 

и с отворен код, което го прави по-достъпен, също така е лек и бърз в сравнение с 
някои други по-популярни езици, и е наличен за основните операционни системи – 
Linux, FreeBSD, Windows, Solaris, Mac OS X и други. Erlang е програмен език за 
функционално програмиране, който включва и среда за изпълнение. Първата версия 
на езика излиза през 1986 година и е разработена от шведската телекомуникационна 
компания Ericsson, тогава той се използва единствено в телекомуникационните систе-
ми, където се изисква висока производителност и надеждност. С цел популяризиране 
на проекта, през 1998 година, Erlang се пуска с отворен код. Интересно при него е, че 
има вградена поддръжка за паралелна работа на множество процесорни ядра, за раз-
лика от познатите на всички Java и C++. Това позволява разработка на големи систе-
ми, които използват целия капацитет на много ядрените процесори и работят в про-
дължение на години с минимално количество прекъсвания. 

Графичната част на приложението е написана на HTML5, CSS3, и JavaScript. 
Използването на тези технологии прави достъпа до приложението платформено неза-
висим. HTML5 разширява много възможностите на HTML стандарта и го прави под-
ходящ за употреба извън WEB. Като добавим възможностите за стилизиране на CSS3 
и функциите на JavaScript, получаваме технология, която без проблем намира място в 
разработката на приложения. 

Използваната база от данни е Mnesia. Тя е NoSQL, таблична база данни също 
създадена от Ericsson. Основната й характеристика на високата достъпност е това, че 
таблиците могат да бъдат преконфигурирани в рамките на схемата и премествани 
между нодовете. 

 
III. Функции и цели на системата 
Сред основните цели на системата е подобряване на обслужването и улесняване 

на собствениците на заведения. За тази цел е налична опцията за създаване на вирту-
ално меню, която е достъпна за собственика. Чрез него клиента вижда какво е налично 
и актуални цени на артикулите, а собственика следи количествата и продажбите. В ме-
нюто е достъпна и информация за актуалните промоции на обекта, както и активните 
отстъпки в момента като има възможност за добавяне на happy hour, който системата 
автоматично активира и деактивира в зависимост от зададения период. В администра-
торския панел има статистики и информация за всички данни въведени в системата, 
това включва продажби, наличност на продукти, клиенти използвали системата, пе-
риоди на по-висока активност и други. От там администратора може да управлява дос-
тъпа на служителите до системата и да следи осъществените от тях поръчки в реално 
време. Първоначалното въвеждане на информация изисква информация за стоки, кое-
то включва име, снимка, цена и наличност на артикула, маси в заведението, име и ин-
формация за обекта и акаунти на служителите. При необходимост се въвеждат промо-
ции и други допълнителни услуги. Системата автоматично генерира код за достъп за 
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всяка въведена маса. По този начин клиентите могат да влизат в системата, а служите-
лите да получават информация от коя маса идва поръчката. За целта кодовете трябва 
да се предоставят на клиентите или просто да се разположат по конкретните маси. 
Служителите имат възможността да следят активността в обслужваните от тях райони 
и маси, това включва направени и обработени поръчки. При направена поръчка те по-
лучават информация за съдържанието и масата, от която е осъществена поръчката. 
При доставяне на поръчка и заплащане от страна на клиента, поръчката се маркира ка-
то изпълнена като автоматично се изчислява крайната цена в зависимост от въведени-
те предварително данни. Друга основна цел на системата е използване на съвременни-
те технологии в бранша. Всички ставаме свидетели на това как голяма част от клиен-
тите на заведенията държат смартфоните си в ръка и в повечето случаи използват 
някакви приложения. Сега те получават възможността да поръчват чрез тях без да се 
налага да чакат внимание от страна на сервитьора да вземе тяхната поръчка или да 
донесе меню и след това да се върне за поръчката. Клиентът може лесно да провери 
цените на продуктите и актуалните промоции без да отправя запитване към служител 
или да изисква меню. Това създава удобства и за двете страни – клиента и служителя. 

Обектите, използващи системата, получават възможност да поставят техни рек-
лами, които ще са достъпни за клиентите. Така те могат да рекламират други техни 
обекти или промоционални продукти в заведенията като няма никакви ограничения 
относно рекламите. 

Сигурността на системата е осъществена с необходимите технологии и методи 
за разработка, а потребителските данни се съхраняват на сигурно място. Erlang пред-
лага много добра вградена сигурност и с правилен подход при програмиране допуска-
нето на пробив в системата е почти невъзможно. 

 
IV. Бизнес аспект 
Проекта има реалната възможност да донесе финансови приходи при правилна 

маркетингова стратегия. Той може да бъде предложен за еднократно закупуване или 
просто пуснат на абонаментен принцип с месечна такса. Възможностите за поддръжка 
от разстояние и дистанционно обновяване на системата не изискват от крайния 
потребител да извършва тези действия. Веднъж инсталирана системата просто работи. 

 
V. Програмен код 
В следващото изображение е представена малка част от кода на приложението. 
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VI. Интерфейс 
В изображението по-долу може да видите дизайна на началния екран на прило-

жението, който е и вход в системата. 
 

 
 

VII. Заключение 
Модернизацията на технологиите използвани в бизнеса е неизбежен процес. 

Представената система цели подобряване качеството на обслужване в заведения с го-
лям капацитет, увеличаване на възможностите за контрол и отчетност на финансите и 
стоките, оптимизация на работните процеси. Особено полезна е в сферата на туризма. 
Системата е съобразена със съвременните тенденции в мобилните и уеб технологиите, 
а техническите й характеристики гарантират бързодействие, безотказност, лесна упот-
реба и гъвкава имплементация. В бъдеще системата може да бъде разширена с функ-
ционалности, обслужващи и други туристически сфери, например хотелиерския 
бранш. 
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ПРОЕКТИРАНЕ НА ЛОКАЛНА PV СИСТЕМА ЗА КЪЩА, 

СПОРЕД СРЕДНО ГОДИШНО ПОТРЕБЛЕНИЕ  
ЗА ЕДНО ДОМАКИНСТВО 

 

Каприел Каприелян 
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DESIGN OF LOCAL PV SYSTEM FOR A HOUSE, ACCORDING TO 

THE AVERAGE ANNUAL CONSUMPTION PER HOUSEHOLD 
 

Kapriel Kaprielyan 
Burgas Free University 

 
Abstract: This report presents the design of local PV-system to meet the needs of a 
household. The design of this system requires a specific sequence and is based on real 
output.. The aim is to determine a cost-effective option combined with a good quality of the 
individual components of the system. 
 

Key words: PV-system, local 
 
 

Нуждите на човечеството от електрическа енергия могат да бъдат задоволявани 
от възобновяеми енергийни източници. Това е енергията, получена от източници, 
които се приемат за естествено възстановяващи се или за практически неизчерпаеми. 
Възобновяеми ресурси са слънчевата светлина, вятъра, дъжда, приливите, биомаса, 
водород, геотермална енергия. 

През 2008 г. около 19% от глобалното потребление на енергия идва от възобно-
вяеми източници, включително около 13% от традиционна биомаса, главно изгаряна 
за отопление, и 3,2% – от водноелектрически централи ВЕЦ. Новите възобновяеми из-
точници са малки водноелектрически централи, съвременна биомаса, вятърни елек-
троцентрали, слънчеви и геотермални електроцентрали, биогоривата дават другите 
2,7% от потреблението на енергия, като делът им бързо нараства. При производството 
на електроенергия делът на възобновяемите източници е около 18%, като 15% от 
електричеството се произвежда от ВЕЦ. Производството на електроенергия от вятър-
ни електроцентрали нараства с 30% годишно, като през 2009 година общата им инста-
лирана мощност е 157 900MW, около 1/3 от нея в Германия, Испания, Съединените 
щати, Индия и Дания. 

Най-голямата слънчева топлоелектрическа централа е с мощност 354 MW и се 
намира в пустинята Мохаве в Съединените щати, а най-голямата геотермална елек-
троцентрала също е в Съединените щати и има мощност 750 MW. Бразилия има една 
от най-големите програми за възобновяеми енергийни източници, включващи произ-
водството на биоетанол от захарна тръстика, като етанолът дава 18% от консумацията 
на автомобилно гориво на страната.  

Въпреки че, много от проектите за възобновяема енергия са мащабни, тя нами-
ра приложение и в отдалечени райони, където е трудно да се доставя енергия по оби-
чайния начин. В световен мащаб около 3 милиона домакинства се снабдяват с елек-
тричество от малки фотоволтаични системи. На много места функционират малки 
водноелектрически централи, свързани в мрежи на селищно или общинско ниво. Над 
30 милиона селски домакинства ползват за осветление и домакински нужди биогаз, 
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извличан от локални инсталации. Готварски печки на дърва и друга биомаса се из-
ползват от 160 милиона домакинства.  

Опасенията от изменение на климата, нарастването на цените на нефта и увели-
чаващите се държавни субсидии водят до увеличаване на инвестициите във възобно-
вяеми енергийни източници. Политическата подкрепа и нарастващите субсидии пома-
гат на сектора да понесе относително леко започналата през 2007 година икономичес-
ка криза.  

Възобновяемата енергия се добива от природни ресурси които постоянно се 
възобновяват. В повечето нейни форми тя се доставя директно от слънцето или от 
топлината, акумулирана в земята. Всеки един от тези източници има уникални харак-
теристики и това влияе върху това как и къде се използват. 

За определянето на достъпния потенциал на слънчева енергия се отчитат някои 
основни фактори като:  

 неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчева енергия 
през отделните сезони за годината; 

 физикогеографски особености на територията; 
 ограничения при експлоатация и строителството на слънчевите системи, 
като например в близост до природни резервати, населени места и др. 

Средно годишния потенциал на производство на енергия, според слънчевото 
греене в България е около 2150 часа, а средно годишния ресурс на слънчева радиация 
е 1517 kWh/m2. За тези изследвания се използва проектна програма  PHARE BG9307-
03-01-L001 –  „Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България”. Използвани 
са данни от Института по метеорология и хидрология към БАН, като те са резултати 
за период от над 30 години. 

България е разделена на три региона според слънчевия си потенциал: 
 Централен Източен регион - 40 %, от територията на България е предимно 
планински райони, средногодишното слънчево греене е от 400h до 1600 h – 
1450 kWh/m2  годишно  

 Североизточен регион – 50% от територията на България, предимно селски 
райони индустриалната зона, като и част от централната северна брегова 
ивица, средногодишното слънчево греене е от 450h  до1750 h – 1550 Wh/m2  
годишно. 

 Югоизточен и Югозападен регион – 10% от територията на страната,  пре-
димно планински райони и южната брегова ивица, средногодишното слън-
чево греене е от 500h до 1750 h – 1650 Wh/m2  годишно [1]. . 

Целта на настоящата статия е да покаже последователността при проектирането на 
PV система за еднофамилна къща, използвайки основни изходни данни. За проектирането 
на тази система са необходими няколко последователни стъпки с цел оптимален избор на 
съставните елементи. В настоящата разработка се решават следните задачи: 

 Анализ на примерна консумация на електро енергия на едно домакинство 
за една година от основни електроуреди; 

 Избор на географска точка и анализ на потенциалния ресурс на слънчева 
енергия, която може да служи за добив на електро енергия посредством 
програмата „PVGIS”; 

 Проектиране на PV система за захранване на къща, която да задоволява 
нуждите на домакинството; 

 Анализ между два варианта избрани PV системи по определени критерии; 
 Анализ на консумираната от „EVN” и отдадена към „EVN” електроенергия;  
 Икономическа оценка за инвестираните средства за PV системата. 
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1. Сумарно за година това домакинство се получава да изразходва  3774 kW/h, 
като се има в предвид, че има консуматори като камина с водна риза и бой-
лер, които не черпят ток през зимата, а през лятото се захранва бойлера със 
соларен панел – табл.1. 

 

Табл.1. Консумация  от електроуреди за домакинството 

Електроуред kW часа  
на ден  kW/h дни  

в год. год./час kW/h  
за год. 

Хладилник 0,5 4 2 365 1460 730 
Пералня 0,6 1,5 0,9 190 285 171 
Фурна 2 2 4 160 320 640 
Керамичен плот 1,5 2 3 300 600 900 
Климатик 1,5 2 3 145 290 435 
Ютия 0,8 1 0,8 150 150 120 
Телевизор 0,4 2 0,8 230 460 184 
Компютър 0,4 3 1,2 180 540 216 
Фризер 0,5 2 1 200 400 200 
3*27w=81w 0,081 6 0,486 365 2190 177,39 
Обща сума 8,281   17,186   6695 3773,39 

 
2. Проучване на потенциалния ресурс на слънчева енергия за съответната 

зададена географска точка 
 

С помощта  на Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS), при зада-
ване на координатите на избраната географска точка  се извършва слънчево енергиен 
одит на територията му.  

Програма PVGIS е WEB – базирана система за научни  изследвания,  демонст-
рации и географска оценка  на слънчевия енергиен ресурс в рамките на интегрираното 
управление на разпределено генериране на енергия. Тя съчетава данни от лаборатор-
ни изследвания, мониторинг и тестване с географски познания, за да се анализират 
технически, екологични и социално-икономически фактори за производството на 
електроенергия от слънчева енергия. 

 
Фиг. 1. Координати на избраната географска точка 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 534

С помощта на PVGIS се извършват изчисления, като се отчита влиянието на 
различни параметри, които биха предизвикали загуби при функциониране на една PV- 
система.(температура, ъглово отражение и др.) 

От полученият резултат може да се приеме, че на територията на зададената 
географска точка (Виж фиг.1) има благоприятни условия за добиване на електро-
енергия посредством изграждане на PV-системи (Виж фиг.2) [4]. 

 

 
Фиг. 2. Получени резултати от избраната географска точка  

 
3. Проектиране на PV система за захранване на къща 
Избор на елементи за PV системата:  

 Фотоволтаични панели: са фотоелектрически преобразуватели, който са по-
лупроводникови устройства, преобразуващи светлинната енергия в елек-
трическа. Те изпълняват следните функции:  
- генерация на токоносители в светлинно-абсорбиращ материал под 
влияние на падащата върху тях светлина; 

-  разделяне на токоносителите – вътрешен фотоелектричен ефект. 
 Контролери: главната задача на контролера е да регулира заряда на акуму-
латорните батерии при работа на фотоволтаичните панели. Те са незаме-
нима част от цялостната фотоволтаична система, като удължават живота на 
акумулаторните батерии и спомагат за ефективна работа на фотоволтаич-
ните модули. 

 Акумулаторни батерии – имат за цел да съхраняват произведената електро-
енергия  

 Инвертори: устройства, които преобразуват постоянния ток в променлив. 
Най-често инверторите се използват за преобразуване на постоянно напре-
жение от 12 V в променливо напрежение 220 V за захранване на различни 
мрежови устройства. Произвеждат се в широко спектърна гама според 
мощността от 200 W do 10 000 kW (може да има с по големи мощности), 
също така може да са като вид „On grid” или „Оff grid” в зависимост от това 
за каква система се използват в затворен кръг или за да отдават към сис-
темата.  

 Проводници и др[2]. 
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4.   Анализ между двете избрани PV системи „вариант 1” и „вариант 2”  

Анализът показва, че с по-евтините компоненти на системата може да се пос-
тигне същия желан ефект от производството на електроенергия както и с по-скъпите, 
но изборът им зависи от много фактори, някои от които субективни табл.2 [5-6]. 

 
Табл. 2. Подбиране на отделните елементи от PV системата 

 

№ Вариант 1  Вариант 2   

1. Соларни 
 панели 

250W,1640/992/40mm,18.5kg,модел: 
JC250S-24/Bb; монокристал  

230W, 1650/992/45mm, 
19.5kg, модел: ZXP6-60-

230/P; поликристал 
2. Контролер 50 A, Модел CM5024Z 50 A, Модел MPPT 02B 
3. Акумулаторни 
батерии  PowerSafe TLS 5 270  Ah  PowerSafe TLS 4 - 220 Ah 

4. Ивертори  
off grid 

4,2kW, StecaGrid 4200,  450V/600V, 
23,00 А 

4,2kW, Maximum Power 
MPP2424, 400V/600V, 18,5 А 

5. Ивертор on grid  4,0 kW, KACO Powador 4200, 
300V/600V, 20,00 А  

4,0 Kw, KACO Powador 
4200, 300V/600V, 20,00 А  

6. Соларен кабел PV кабел за фотоволтаични панели, 
4mm, 40  � до  90 � 

 SB-DC Кабел  
за соларни панели  

с UV защитно покритие, 
4mm, 40  � до  120 �  

7. Захранващ 
кабел 

Инсталационен кабел H07V-U/R/K, 
6mm, 40  � до  90 � 

Инсталационен кабел 
H07V-U/R/K, 6mm,  

40  � до  90 �  

8. Монтажна 
конструкция 

SunSysteam алуминиеви стойки за 
плоски колектори 1,66 m^2 

Kрепежни алуминиеви 
стойки за плоски 
колектори 1,66 m^2 

 
5. Анализ на консумираната от „EVN” и отдадена енергия към „EVN”  
На база направените проучванията и изчисления на консумирана ел.енергия и 

потенциален ресурс се получава така че, през зимните месеци ще има недостиг на 
електро енергия и ще се консумира 302kW от системата на „EVN”, а през останалата 
част от годината ще имам в излишък 1678kW и може да се връща към системата на 
“EVN”, на съответните цени на консумиране и изкупуване табл.3 [3].  
 
 

Табл. 3. Цена на електро енергията „EVN” 

Консумирана енергия от мрежата 
„ЕVN”/ цена лева 

Отдадена енергия към мрежата  
„ЕVN”/ цена лева 

0,18 0,35 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 536

6. Икономическа равносметка за инвестираните пари за двете PV 
системата 

След всички направени анализи, изчисления и проектиране се достига до изво-
да, че спрямо подбраните елементи и получени резултати възвръщаемост на „вариант 
1” са е 8 години и 7 месеца, а на  „вариант 2” е 7 години и 4 месеца табл.4.  
 

Табл. 4. Икономическа равносметка за инвестираните пари 

Елементи Вариант 1 
лв. 

Вариант 2 
лв. 

Консумирана 
енергия  

за година./ лв. 

Консумирана 
енергия  за  година + 
Отдадена енергия 
към мрежата  
„EVN” / лв. 

1. Соларни 
панели 5 250,00 4 760,00 680,4 1213,34 

2. Контролер 450,00 380,00 Вариант 1 
„възвращаемост”

Вариант 2 
„възвращаемост” 

3. Акумулаторни 
батерии 610,00 470,00 9,230718513 8,460118351 

4. Ивертор  
off grid 1 800,00 1 600,00 9 години и 2 

месеца 8 години и 4 месеца 

5. Ивертор  
on grid  2 100,00 2 100,00 Консумирана енергия от мрежата 

 „ЕVN” / лв.   
6. Соларен кабел 90,00 75,00 54,36 
7. Захранващ 
кабел 30,00 30,00 Отдадена енергия към мрежата  

„ЕVN”/ лв.  
8. Монтажна 
конструкция 870,00 850,00 532,94 

Общо: 11 200,00 10 265,00     
 

Изводи: 
Настоящата разработка показва една възможност да се задоволят битовите 

нужди от електро енергия на домакинство, чрез инвестиция в дългосрочен план и да 
се намали зависимостта от електро преносната мрежа. В икономически план вложени-
те средства не са малко, но в дългосрочен план е малък принос към опазването на зе-
мята и нейните ресурси. 
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Въведение 
 

Потреблението на електроенергия от човечеството нараства с всяка изминала 
година. По оценки на Международната енергийна агенция към 2030 година световни-
те потребности от енергийни ресурси ще нараснат с 60%. Това налага търсенето на 
нови източници на енергия. 

 
I.  Методи за добив на енергия от възобновяеми източници -   

 предимства и недостатъци 
 

По-голяма част от електроенергията (почти 80%) се произвежда при изгарянето 
на различни видове изкопаеми ресурси, на първо място нефт, газ и въглища. По мне-
нието на учените обаче откритите запаси на гориво ще стигнат за период 70�130 го-
дини. Ситуацията няма да стане по-добра и с развитието на атомната енергетика, тъй 
като са налице значителни трудности при добив на уранови руди. Ядрените електро-
централи са единствената технология в енергетиката, която наред с развитието и усъ-
вършенстване си, става все по-скъпа. Големият проблем при производството на енер-
гия обаче от тези централи е свързан със съхранението на ядрените отпадъци и из-
черпващите се запаси от ядрени горива в природата.  

Към енергийните проблеми на човечеството се прибавят и екологичните. Доби-
вът, преработката и изгарянето на органични горива водят до значителни отрицателни 
последствия за природата, като замърсяване на въздушната и водната среда, киселин-
ни дъждове и парников ефект, в резултат на увеличена концентрация на СО2 и други 
газове в атмосферата. Глобалното затопляне се превръща в реалност, която води до 
изместване на климатичните зони и повишаване на риска от стихийни бедствия – ура-
гани, наводнения и превръщане на плодородни райони в пустини. 

Специалистите са на мнение, че вятърът е един от най-перспективните енергий-
ни източници. До този момент вятърната енергетика е най-бързо развиващото се  нап-
равление, което ежегодно увеличава своите мощности с 22%. Причините за това са 
очевидни – цената на електроенергията, използваща ресурса на вятъра, в много слу-
чаи е по-ниска от произведената в топлоцентралите, поради сравнително ниските раз-
ходи за монтаж и поддръжка на вятърните генератори. Голямо предимство на вятър-
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ните електроцентрали е и възможността им за захранват райони, които са отдалечени 
от големите градове. В много държави развитието на вятърната енергетика среща 
редица пречки: вятърните паркове заемат значителни площи и пораждат проблеми, 
свързани с промяната на ландшафта. Освен това ветрогенераторите могат да бъдат 
монтирани само на открити места, на които вятърът не среща прегради под формата 
на жилищни сгради и промишлени обекти. 

Друг източник на чиста енергия, който вече се ползва активно, е слънцето. 
Фотоволтаичните панели са набор от елементи (клетки), които превръщат енергията 
на слънчевата светлина в електричество. За да работят дълго и ефикасно, соларните 
клетки трябва да бъдат защитени от околната среда. Затова панелите се поставят в ме-
тална или пластмасова рамка и имат стъклено покритие. Те са обединени най-често 
във система, е наречена фотоволтаичен масив. В производствения процес на фотовол-
таичните клетки се използват токсични химикали, като кадмий и арсен. Към момента 
генерираната слънчева енергия е много малка в сравнение с площите, които заемат 
фотоволтаичните панели. За 10x106 kW панелите заемат площи над 100 km2.  

Търсейки неизчерпаеми източници на енергия, не можем да пропуснем Светов-
ния океан. Най-добрият начин за използване на енергията от океана очевидно е из-
граждането на приливни електроцентрали (ПЕЦ). Първата в света ПЕЦ, построена 
през 1966 г. на устието на река Ранс във Франция, е при приливи с височина от поря-
дъка на 13 метра. До настоящия момент обаче този източник се смята за неперспекти-
вен, поради необходимостта от големи капиталовложения и факта, че не всички дър-
жави имат излаз на море. 

Ако се анализират най-новите методи за добив на енергия се открива следната 
закономерност – крайният продукт на веригата на електрическото преобразуване е 
вещество. При това то е по-опасно за биосферата от изходния енергоносител. Това се 
отнася както за енергетиката на база изгаряне на природни горива, така и за атомната 
енергетика и ядрения синтез. 

 
II.  Нови нетрадиционни технологии за добив на енергия – енергия  

от  вакуум 
 

Предизвикателство пред учените и инженерите е откриването и утвърждаване-
то на нови методи за получаване на електрическа енергия, извън традиционната схе-
ма: вещество в началото – вещество в края. Алтернатива на тези методи, при които на 
крайния стадий няма опасни вещества, е използването на физическия вакуум. Във фи-
зиката и в ежедневната употреба вакуумът е отсъствието на вещество в определен 
обем от пространството. Но колкото и да е „празно“ едно пространство абсолютен 
вакуум няма, затова се говори за различни степени на вакуум.  

Откритията доказват, че вакуумът не е празно пространство, в него постоянно 
се раждат и анхилират виртуални частици – двойници на реалните (Фиг. 1). Би могло 
да се каже че вакуумът (етерът) е доста разредена субстанция, изпълваща вселената. 
Оказва се обаче, че вакуумът е най-плътната субстанция във вселената, с най-голяма 
потенциална енергия, докато материята и изграждащите я елементарни частици са 
етерни частици с голям въртящ момент. Това е причината те да се издуват и разтеглят 
радиално от центробежните сили и от възбудения в тях електрически заряд. Така ма-
териалните частици се оказват с по-малка плътност от вакуумните. По отношение на 
енергията вакуумът се характеризира с голяма потенциална енергия, изразена в грави-
тация и антигравитация. А за материята е специфично наличието на голям въртящ мо-
мент на изграждащите я частици, електромагнитно поле, както и на други типове 
взаимодействия. 
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Фиг. 1:  1 – Вакуум; 2 – Появя на две виртуални частици;  
3 – Взаимно  унищожение (анихилиране); 4 – Енергетични вълни в пространството 

 
Съгласно съвременните представи високо енергетичният вакуум е свърх-

флуидна субстанция, при която липсва триене с материята, така че материята и етерът 
почти не си взаимодействат. На всяко друго ниво обаче – електромагнитно привлича-
не, гравитация и антигравитация, те си взаимодействат. Силовите линии на магнитно-
то поле поляризират етера в резултат на механичния въртящ момент на електрическия 
заряд (примерно, както е при един електрон). Те са резултат също и на увличането на 
етера. Гравитацията е резултат на налягането на етера върху материята, като плът-
ността на вакуума около телата е по-малка в сравнение с тази, в дълбокия космос. Раз-
редеността на вакуума около телата се дължи на възбуждане, вследствие на въртящия 
енергиен момент на частиците на материята. Най-удачното сравнение е брауновото 
топлинно движение на газ около нагорещена желязна топка. В близост до горещо тяло 
въздухът е разреден в сравнение с по-плътните му области, които са по-студени. Две 
тела се привличат поради това, че етерната субстанция между тях е по-разредена, от-
колкото откъм външните им страни. 

Поради това, че високо енергетичният вакуум постоянно оказва огромно наля-
гане върху материята, то необходимо е да се „отпуши” това налягане и по някакъв на-
чин да проникне в антигравитационния енергиен генератор-преобразовател. Така ще 
се получи антигравитация плюс неограничен енергиен източник. Еднопосочното чер-
пене на енергия от вакуума е същевременно и ключ към антигравитацията и обратно-
то. Правилното разбиране и познаване на физическия вакуум (високо енергетичния 
етер) и неговите взаимодействия, силата и възможностите за управлението му, са ос-
новата на практическото осъществяване на най-добрия възможен транспорт – анти-
гравитационния. При него ще се изключи натоварването от ускорение от една страна, 
и ще се получи неограничен източник на енергия – от друга.  

Според някои теоретични анализи, енергията на етера в една електрическа 
крушка с нажежаема жичка е достатъчна да изпари всичката вода на планетата. Ако 
се премахне електрическия заряд (полето) на дадена елементарна частица, тя момен-
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тално ще се свие до размерите на етерните частици – и ще се превърне в такава. Това 
става при процес на анхилацията на частица и античастица. Полетата на двете частиц-
и взаимно се сливат, превръщайки се в електромагнитна вълна (гама лъчение), а сами-
те частици се свиват, превръщайки се в етерна частица, съставена от две виртуални 
частици с неутрален заряд. При свиването и превръщането на материална частица в 
етерна скоростта на въртенето ù се увеличава многократно. Механичният въртящ мо-
мент на елементарните частици на материята се подържа от постоянния приток на 
енергия от етера. Така материята постоянно поглъща енергия и поддържа съществува-
нето си като такава.  

Етерните частици се въртят с огромна скорост по отношение на материалните 
частици и си взаимодействат, като взаимно си предават въртящ момент, подобно на 
ексцентрик. Когато една етерна частица – двойка се превърне в две материални час-
тици, периферната скорост на въртене намалява за сметка на радиалния обем на час-
тиците. Освен това частиците имат обособен електрически заряд, който ги раздува. 
Зарядите им вече не са свързани в един неутрален заряд. Така материята постоянно 
получава енергия от етера във вид на въртящ момент и поддържа съществуването си 
като такава.  

Това означава, че за да се получи енергия от вакуума, която практически да се 
използва, е необходимо да се създаде модел на елементарна частица със електрически 
заряд. Такава би могла да е метална сфера, която да се зареди с положителен или от-
рицателен електрически заряд и да се развърти до скорост, при която да влезе в 
синхрон с етерната субстанция около нея. В резултат – при достигане на определена 
скорост на въртене сферата ще започне да увеличава скоростта си, приемайки въртящ 
момент от въртящите моменти на етерните частици около нея. Електрическото поле 
ще се усили с тенденция да придобие заряд на елементарна частица с подобни разме-
ри. Заредената сфера ще създаде и съответно магнитно поле. Възможно е постоянно 
навлизащата етерна енергия и етерно налягане върху сферата да я предпазят от ве-
роятно разкъсване, поради наличие на центробежните сили. Възможно е и сферата да 
придобие маса на елементарна частица, имаща нейните размери. Поставянето на елек-
трически проводник около екватора на тази сфера ще е достатъчно в него да се инду-
цира огромна електроенергия. Ако във сферата има отвор от едната страна на оста, в 
него ще се създаде огромно отрицателно етерно налягане и сферата ще се задвижи в 
съответната посока. Електрическото поле само по себе си е слабо, за да служи за гра-
витационен екран, който да отблъсква и разрежда етерната среда около себе си. За да 
се получи такъв ефект и да се постигне антигравитация първо трябва да стане ясно 
как действа този принцип при елементарните частици, които са тласкани една към 
друга от околното етерно налягане. В резултат на това материята има тенденция към 
струпване и обединяване в звезден прах, метеорити, планети и звезди. Една материал-
на частица се характеризира с две много важни особености: върти се и има електри-
чески заряд (поле). Магнитното поле е производна на въртящото се електрично поле 
на частицата. И нещо, което е много важно – не електрическото поле, а въртящото се 
електрическо поле отблъсква и разрежда етера в периметъра на действието си. Най-
елементарният вариант за реализация на идеята са две метални плочи с един заряд, 
поставени една над друга. Долната е неподвижна спрямо околното пространство, а 
горната се върти с максимална скорост. Резултатът е, че етерът в горната част се 
разрежда и изтласква постоянно настрани. Средата в горната част е разредена и с 
отрицателно налягане спрямо долната страна. Тя се тласка от по-плътната етерна суб-
станция отдолу, независимо от земното притегляне, което е вече нищожно спрямо 
получената антигравитационна насочена сила – поле.  
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Под генератор на свободна енергия се разбира устройство, което произвежда 
енергия в изолирана среда без реакция или без ефективна контра движеща реакция 
върху движещите се части. Този тип устройства не се нуждаят от външен източник на 
енергия. Минималното съпротивление върху движещите им се части се дължи единст-
вено на минимални вихрови токове и на триене на носещите лагери. При реална рабо-
та и при максимално натоварване (консумация на електроенергия) движещите им час-
ти ще изпитват натоварване, съизмеримо с това на стандартните електрогенератори 
при условия на работа на празен ход. Някои от принципите за черпене на енергия от 
вакуума (чрез преобразуване на енергията на магнитното и електрическо поле в елек-
тродвижеща сила) предполагат самоускорение на движещите се части и пропор-
ционално увеличаващо се енергопотребление от съответната система. Други очаквани 
ефекти са антигравитационното олекване на генераторите на свободна енергия, пора-
ди поглъщането на енергия от вакуума в резултат на отнемането на енергията на по-
тенциалното магнитно и електрическо поле. Известно е, че магнитното и електричес-
кото поле представляват два вида поляризация и енергетизация на вакуум-етерната 
среда около елементарните частици, магнитите и електрически заредените тела. По-
ляризацията на вакуума е резултат на неравномерността и разликата в потенциала на 
енергията между материалните частици (обекти) и вакуум-етера. Материалните час-
тици са с по-нисък енергиен потенциал. Електрическото поле би могло да се приеме 
като среда на постоянно вливане и поглъщане на вакуум-етерна енергийна субстанция 
в елементарните частици и електрически заредените тела, а магнитното поле – като 
постоянно излъчване на вакуум-етерна субстанция и вълни от елементарните частици 
по спирална траектория около тях. Магнитното поле е също област на триене, увлича-
не и реакция между бързовъртящите се елементарни материални частици и налягащия 
върху тях физически вакуум - етер.  

При ефективна работа на генераторите на свободна енергия скоростта на вре-
мевия поток в полето около тях се забавя, поради намалената плътност на вакуум - 
етерната субстанция, постоянно поглъщана от тях и преобразувана в електроенергия 
или антигравитация. Това означава, че часовник поставен в близост до генератора на 
свободна енергия, ще изостава във времето спрямо часовник, поставен на по-голямо 
разстояние. За наблюдател, намиращ се оптимално близо до генераторното устрой-
ство, събитията в отдалечена област ще протичат ускорено и обратно. За външния 
наблюдател събитията в полето на генератора ще бъдат забавени. 

 
Заключение 
 

Възможностите, които ни разкрива енергията, която би могла да се добива от 
вакуум, са невероятни. Като екологично чист и неизчерпаем източник вакуумът се 
превръща в най-обещаващия ресурс на енергетиката. Развитието на технологиите за 
добив на енергия от вакуум ще доведе до задоволяване на нарастващото потребление 
и вероятно, до значително намаляване на цената на произведената електроенергия. 
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I. Въведение 
 

Биогориво-биологично гориво, екологично гориво или екогориво – това са 
всички видове течни, твърди и газообразни горива, които се произвеждат от биоло-
гични суровини. Противниците на този тип горива ги наричат още агрогорива, тъй 
като представката био води до заблуждаваща представа за екологичност. Видовете 
биогорива са: биоетанол, биодизел, биогаз, биометанол, биодемитилетер, био-етил-
третичен-бутил-етер, био-метил-третичен-бутил-етер, синтетични биогорива, биово-
дород, чисто растително масло. Използването на биогоривата: 

• ще допринесе за спадане емисиите на СО2 и други вредни вещества в 
атмосферата, допринасящи за глобалното затопляне; 

• ще направи страните вносители на нефт (между които и България) по-
независими от ОПЕК; 

• ще въздейства благоприятно на заетостта в аграрните райони; 
• от целулозни суровини ще спомогне за залесяването на райони, които са 

били обезлесени заради използването на аграрни култури. 
Като недостатъците могат да се посочат: 
• отглеждането на култури, пригодни за производството на биогорива изто-

щава почвата и водите; 
• аграрното стопанство е един от най- големите замърсители на атмосферата 

c азотни съединения, които умножават парниковия ефект; 
• спорен е въпросът за нетния енергиен баланс на технологиите за отглежда-

не на биокултури – т.е. дали производствения процес поглъща повече енер-
гия отколкото добива 

• засега почти всяко производство на биокултури е субсидирано – т.е. полу-
чава се нарушение на пазарното равновесие, от друга страна почти всеки 
тип земеделие в ЕС и САЩ е субсидирано по един или друг начин; 

• производството на биокултури повдига цената на земеделските култури, 
които биха били използвани за суровини в хранително-вкусовата промиш-
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леност или животновъдството - процес, който води до цялостно поскъпване 
на храните, предизвиквайки инфлация в икономиката. 

• отглеждането на биокултури ще допринесе за тоталното изсичане на горите - 
процес, който е вече необратим, например в Бразилия и в Индонезия; 

• отглеждането на биокултури ще изостри проблема с глада в бедните райони 
на света. 

 
II.  Биодизел. Производство на биодизел. Данни за България 

 

Основният материал за производство на биодизел са растителните масла. Едно 
от най важните растения в Европа, от което се добива масло, е рапицата. Освен това, 
за тази цел се използват и други растения, такива като слънчоглед и соя, както и 
животински и използвани мазнини. Това е най-перспективното и екологично чисто 
гориво. Най-разпространият метод за производство на биодизел, използван и при ин-
сталациите на фирма „Кондаков енерджи”, е трансестерификацията. Обикновено се 
получават естери на метиловия, етиловия и висшите алкохоли от триглицеридите – 
основни компоненти на всички природни масла и мазнини. Основните фази на 
производство са следните: 

• Фаза 1. Пълнене на реактора с мазнина. За по-пълното протичане на 
трансестерификация суровината в реактора трябва да се загрее до около 
55оС.  

• Фаза 2. Подготвяне на метаокис. Втората съставка за протичане на процеса 
трансестерификация е мети-
лов (или етилов) алкохол. За 
да се получи реакция се 
ползва катализатор под фор-
мата на натриева/калиева 
основа, при чието смесване 
с метиловия алкохол се 
получава т. нар. метаокис 
(сместа от NaOH и 
метанола) - Фиг. 2.  

                                                                                        Фиг. 2 
 

Повечето от инсталациите за производство на биодизел за търговски цели 
(както и разглежданите модулни инсталации) използват хомогенни алкални катализа-
тори. Реакциите с тях са сравнително бързи, като времето за протичането им е от  
5 минути до един час в зависимост от температурата, концентрацията, смесването и 
съотношението алкохол:триглицериди. За протичане на реакцията обикновено се при-
бавя натриев или калиев метаоксид, или натриев или калиев хидроксид се разтварят в 
метанол. Тези метаоксиди не позволянат образуване на допълнителна вода и така 
спомагат за избягване на страничние реакции от рода на сапонификация/осапуняване.  

При използване на по-евтини катализатори (натриев или калиев хидроксид) се 
образуват метанолат и вода, които могат да доведат до по-големи количества сапуни. 
Но сапонификацията може да се сведе до минимум при контролирани условия на 
реакцията.  

При алкално-катализираната трансестерификация глицеридите и алкохолът 
трябва да са силно анхидрирани, защото водата поражда частична промяна в реак-
цията към сапонификация/осапуняване. Сапунът консумира катализатора и намалява 
каталитичната ефективност, като води и до увеличаване на вискозитета, образуване на 
гелове и трудност да се постигне отделяне на глицерола. 



 
 
 
 
 
 
VХ Конференция за СНТ                                          БСУ - Годишник, Том ХХХ, 2014 
 

 544

Повечето производители използват като катализатори натриева основа (NaOH) 
или калиева основа (KOH). Калиевата основа (KOH) е по-скъпа, а и калият може да се 
утаи като K3PO4, изкуствен тор, при което продуктите се неутрализират с помощта на 
фосфорна киселина. Това може да породи известни затруднения при спазването на 
стандартите за съдържание на вредни вещества в отпадъчните води предвид ограни-
ченията за концентрация на фосфатни съединения в отпадъчните води.  

• Фаза 3. Смесване на двете основни суровини – мазнини и алкохол (тран-
сестерификация). Присъства катализатор (NaOH) и се образуват естери 
(Фиг. 3). 

 

Образуват се нискомоле-
кулни естери на висши мастни 
киселини (FAME) и като страни-
чен продукт се отделя глицерин. 
Той има по-висока плътност от 
FAME и се отделя лесно. Полу-
ченият краен продукт при 
естерификацията на растителни-
те масла (метилов или етилов 
естер) има молекулна маса близ-
ка до дизеловото гориво. Физич-
ните свойства на естерите се до-
ближават до тези на въглеводо-
родите на конвенционалните ди-
зелови горива. Получените метилови естери не съдържат азотни и серни органични 
съединения, както и метали.  

При производствения процес съотношението суровини – продукти могат да се 
представи със следния пример: 100 кg. от мазнината реагират с 10 кg алкохол с къса 
верига (обикновено метонол) в присъствието на катализатор (обикновено натриев или 
калиев хидроксид), при което се получават 100 кg биодизел и 10 кg глицерин.  

• Фаза 4. Отстраняване на глицерина. След приключване на реакцията има 
два основни продукта: глицерин и биодизел. Глицериновата съставна част е 
много по-гъста от биодизеловата и двете могат да бъдат разделени гра-
витационно, чрез просто отсипване от дъното на утаения съд. 

• Фаза 5. Измиване и поли-
ране на биодизела. Това е 
неутрализиране, измиване 
и изсушаване или химичес-
ко полиране. Полирането 
включва премахване на из-
лишния метанол и следва-
що смесване в магнезиево-
силикатен адсорбент от ро-
да на магнезол. С използва-
нето на този метод могат да 
бъдат отстранени или зна-
чително намалени водата, 
сапуна, солите, глицерина 
и много други остатъчни 
елементи – Фиг. 4 

.  

 
Фиг. 3

 
 

Фиг. 4 
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В края на производствения процес се получава чиста кехлибарено-жълта теч-
ност с вискозитет, подобен на петролния дизел. Крайният биодизел се анализира, за 
да се осигури съответствието му с нормативните спецификации. Най-важните аспекти 
при поризводството за осигуряване безаварийна работа на дизеловите двигатели са:  

• завършване на реакцията;  
• отстраняване на глицерина;  
• отстраняване на катализатора; 
• отстраняване на алкохола;отстраняване на свободни мастни киселини.  
Прогнозата за потребление на биодизел до 2050 г.e показана на Фиг. 5, а раз-

пределението на площите със селскостопански култури в България през 2010 г. – на Фиг. 6. 
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Както се вижда повече от 1/3 от площите са засети с технически култури, т.е. от 
енергийни култури. При изследвания от 2009 г. и 2010 г. е установено, че 32% от 
рапицата и слънчогледа през 2009 г. са получени от площи с размери под 2 ха. Тази 
особеност на селскостопанското производство в България е известна от 7 десетилетия, 
но проблемите с разпокъсаността на производството се задълбочиха след реституира-
не на селскостопанските земи. Реално съществуват две възможности: транспортиране 
на суровината до големи производствени центрове за биодизел или създаване на мал-
ки мобилни инсталации. При направен анализ за производството на биодизел в 
България се вижда, че производството стартира от 2001 г. с инсталацията на "Сампо” 
АД – Брусарци, с капацитет 3000 тона/год. Като суровина се използва отпадно гот-
варско олио, доставяно от вериги заведения за обществено хранене. Освен биодизел 
се произвеждат и фармацевтичен глицерин и калиев фосфат. През 2003 г. е изградена 
инсталация за производство на биодизел в “Складова База” – Габрово с капацитет 
500тона/год., който се използва като гориво за собствените камиони на базата, както и 
за отопление. По-късно е построена и инсталация в Силистра на “Грийн Ойл” ООД, с 
капацитет 15000 тона/год., партнъор на производителя на рафинирано готварско олио 
“Галакс Ойл” ООД. Като суровина се използва слънчогледово, рапично масло и из-
ползвано готварско олио. Великотърновската фирма “М Инженеринг” ЕТ е произво-
дител на съоръжения за биодизел с капацитет от 60л/час до 1000л/час, като необходи-
мото време за изработка, монтаж и обучение на персонал е 65 дни. Тази фирма е 
доставила инсталацията в Габрово, както и инсталация с капацитет 5000 тона/год. в 
град Ялгава в Латвия. Най-голямата за периода е производствена мощност завод 
„Слънчеви лъчи” в гр. Провадия –  капацитет да осигури продукция в размер на 60% 
от производството на биодизел в страната, с капацитет от 300 тона на денонощие, т.е. 
около 100000 т/год. Производственият процес е напълно автоматизиран и непрекъс-
нат Инсталацията преработва сурови масла до биодизел и технически глицерин (с 
чистота 85%). Качеството на произвежданите продукти се контролира минимум два 
пъти на смяна от акредитирана заводска лаборатория. В страните от ЕС се предлагат 
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инсталации за биодизел с различен капацитет, но те са стационарни. В България меж-
ду фирмите, които произвеждат и дистрибутират инсталации за биодизел, са „Еко-
зора“, Биоекотехноложи ООД, Биоенерготех ЕООД. Предлагат се големи инсталации 
от стационарен тип, като тези на Биоенерготех – ЕООД са с различен капацитет, но 
минималното произведено количество е 1 т на час и 8400 т годишно, но нейните офер-
ти също са за стационарни инсталации. Наличието на точкови източници на отпадъч-
ни растителни масла, както и на малки площи и производители на енергийни култури, 
са основания да се търсят мобилни инсталации за производство на биодизел с разли-
чен капацитет. През 2009 г. и 2010 г. единствената българска фирма, която произвеж-
да мобилни инсталации за биодизел е „Кондаков Енерджи” ЕООД. Фирмата произ-
вежда инсталации за производство на биодизел и биогорива, отговарящи на европей-
ския стандарт – ЕШ4214. Тя е единствен производител в България на инсталации от 
модулен тип. Освен това, както показват проведените проучвания, дейността на фир-
мата е сертифицирана. 

 
III. Биоетанол. Производство на биоетанол. Данни за България 

 

Биоетанолът се определя като етанол, произведен от биомаса и/ или биологич-
но разграждаща се фракция от отпадни продукти, която се използва като биогориво. 
Това е екологично гориво, с химична формула еднаква с тази на етиловия алкохол. 
Суровината, използвана за производството на биоетанол от първо поколение биомаса 
е и хранителен източник за хората и животните. Суровините, които са получени 
главно от захароза са захарна тръстика (Saccharum Sp.), захарно цвекло (Beta vulgaris 
L.) и захарна метла (Sorghum sacharatum L.), а суровините с високо съдържание на 
нишесте се получа-
ват от зърнени кул-
тури като царевица 
(Zea Mays), пшеница 
(Triticum aestivum), 
ечемик (Hordeum 
vulgare), овес (Avena 
Sativa), ръж и ни-
шестени култури - 
картофи (Solanum 
tuberosum), маниока 
(Manihot esculenta).  
 
                                                    Фиг. 7. Технологична схема на получаване на биоетанол 

 
Една от възможностите за  получаване на биоетанол е от меласа от захарна 

метла. Захарната метла се получава и складира в силози, където се осигуряват условия 
за предотвратяване на гниенето, непрекъсната венти-
лация и постоянна температура, след което претегля 
и транспортира за смилане в специални машини. 
Така получената суровина се смачква с помощта на 
машини – преса с валяци, груб филтър с диаметър на 
порите 0,2-0.4 mm, помпа, резервоар, междинен 
резервоар и преса за многократно пресоване. От био-
масата, получена след раздробяването се извлича си-
роп с високо съдържание на захар, който след това се 
подлага на ферментация (Фиг. 8 ). 
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Обработка на суровината. Кашата (меласата), останала след извличане на 
сладкия сок от стъблата, съдържа 31-35% целулоза и редица други въглехидрати, 

които се превръщат в етанол след ензимна хидро-
лиза със специфични ензими (Фиг. 9). Меласата е 
много лепкава, с високо съдържание на захар, при 
което дрождите не могат да превърнат захарта в 
алкохол и въглероден двуокис. За да се постигне 
оптимална концентрация на захар и за да се уве-
личи плавността на меласата, тя се разрежда с 
вода. Поради слабата алкална реакция на меласата 
е необходима неутрализация и подкиселяване на 
рН на ферментация до 4,5–5, както и  добавяне на 
хранителни вещества, съдържащи азот, фосфор, 
магнезий, за да се компенсира дефицита на суб-
страт от тези вещества. Следва операция на из-
плакване. 

 

Ферментация на меласата. Ферментацията е технологична операция, чрез 
която захарозата от меласата се превръща с помощта на дрожди в алкохол и въглеро-
ден двуокис, като основни продукти и странични продукти -алдехиди, естери, висши 
алкохоли, метилов алкохол, глицерин. Концентрацията на алкохол варира в широки 
граници – 6÷12%, в зависимост от суровината и приложената технология. Фермента-
цията се извършва в специални съдове – ферментатори (биореактори), оборудвани с 
бъркалка с перка, циркулационна помпа, охлаждащи серпентини или външна система 
за охлаждане и тръба за отвеждане на въглероден диоксид. Важни параметри, наблю-
давани по време на ферментацията, са промените в клетъчната плътност на дрождите, 
квас концентрацията, консумацията на захар, рН, температурата, степента на пяна и 
съдържанието на алкохол.  

Дестилация на биоетенол. Етиловият алкохол и други летливи съединения 
като алдехиди, естери, алкохоли, летливи киселини се отделят чрез дестилация – 
нагряване до точката на кипене на ферментиралия продукт. Извършва се в специални 
инсталации, чрез които алкохолът и други летливи съединения преминават във фаза 
на изпарение и кондензират от охлаждаща вода. За да се получи продукт с високо съ-
държание на етанол се повтаря дестилация с увеличаване на съдържанието на алкохол 
в течността докато се стигне до т.нар. азеотропната точка (97,17% алкохол/ обем), от 
която не може да се постигне по-нататъшно увеличаване на концентрацията чрез дес-
тилация.  

Рафиниране на биоетанола. Суровият алкохол, получен след дестилация е с 
алкохолна концентрация 80÷85%/обем. Рафинирането е операцията на пречистване и 
концентрация на суров алкохол, за получаване на продукт с висока чистота. За това е 
необходимо рафинирането да се разглежда в два основни аспекта: температура на ки-
пене на примесите и разтворимостта им в смес от алкохол и вода. 

Анхидриране на биоетанола. Aнхидриране е операция, която е задължителна, 
за да се използва биоетанола като биогориво, защото съдържащата се вода в алкохола 
намалява производителността на процеса на горене.  

Приложение на биоетанола. Използването на биоетанол като гориво за ДВГ 
не е скорошно изобретение, а се практикува в продължение на близо век и половина. 
Идеята за използването на биоетанол като гориво за двигатели с искрово запалване е 
от първите десетилетия на XIX в. През 1860 г. Николас Ото използва етилов алкохол 
за задвижване на прототипа на своя двигател, предшественик на съвременните двига-

                 Фиг. 9
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тели с искрово запалване. „Преосмислянето” през последните години на значението 
на биоетанола като биогориво се дължи на необходимостта от намиране на алтерна-
тивни източници на енергия, които постепенно да заменят минералните ресурси. За 
използването на биоетанол при благоприятни условия има много изследвания, които 
са довели до разработването на прототипи на двигатели и автомобили и тяхното 
наблюдение от гледна точка на експлоатация, потреблението на енергия и емисии на 
изгорели газове. Съществуват следните алтернативи за използването на биоетанол: 
добавка за бензин (ЕТБЕ); из-
ползване на смес от бензин и ета-
нол в различни пропорции; био-
дизел за горивни клетки; в раз-
лични области на химията, като 
разтворител или реагент. Биоета-
нолът се използва за повишаване 
на октановото число и подобря-
ване на качеството на бензина. 
Съществува голямо разнообразие 
на смеси с различни пропорции 
на етанол/ бензин, където E по-
казва делът на етанол в сместа. 
Например, Е10 е смес от 10% 
биоетанол и 90% бензин. Досега 
са използвани смеси 85% биоетанол и 15% бензин, наречен гориво E85. Използване 
на 100% биоетанол в горивни двигатели изисква конструктивни модификации на тези 
двигатели. Прогноза за потреблението биоетанол до 2050г. е показана на Фиг.10. 

Лицата, които пускат на пазара течни горива от нефтен произход в транспорта, 
са длъжни при освобождаване за потребление по смисъла на Закона за акцизите и 
данъчните складове да предлагат горивата за дизелови и бензинови двигатели сме-
сени с биогорива в процентно съотношение – Таблица 1. 

 
 Таблица 1 

Горива Дата на влизане в сила 
на задължението 

Минимален дял 
биогориво 

Дизел 01/01/2012 5% обемни 

Дизел 01/06/2012 6% обемни 

Бензин 01/06/2012 2% обемни 

Бензин 01/03/2013 3% обемни 

Бензин 01/09/2013 4% обемни 

Бензин 01/03/2014 5% обемни 

Бензин 01/09/2014 6% обемни 

Бензин 01/03/2015 7% обемни 

Бензин 01/09/2015 8% обемни 

Бензин 01/03/2016 9% обемни 
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IV. Заключение 
 
България има теоретичен потенциал за производство и потребление на био-

горива до 2050 г., който обаче е елимитиран (ограничен) от липсата на технически 
потенциал за производство до 2050 г. и нормативна уредба, която да отговаря на 
съвременните изисквания за производство и употреба на биогорива в транспорта. 
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DESIGN LED LIGHTING FOR DOMESTIC USE 

 

Hristo Denkov Ivanov 

 
Abstract: This publication will be considered commercially available at the time LED 
lighting - advantages and disadvantages 
 
Key words: LED, bulb, cooler 
 
 

Светодиодът е оптоелектронен полупроводников елемент – диод, изграден от 
токоносители, които биват два вида – отрицателни и положителни, които образуват 
(p-n) преход. При протичане на ток в права посока те излъчват некохерентна светлина 
поради инжекция на неосновни токоносители, която е тясно съсредоточена в опреде-
лен спектър. Най-просто казано светодиода е вид диод излъчващ светлина. Той може 
да съдържа един или съответно няколко кристали, които излъчват светлина. Те се на-
мират в корпус с леща, който е един на брой. Самата леща създава свой светлинен по-
ток. Цветът, който излъчва светодиода се определя главно от две неща. Едното е ка-
къв точно е състава на полупроводника. Друг фактор, който оказва влияние върху 
цвета на светлината на светодиода са допълнителните химични елементи – легиращи 
примеси. Дължината на вълната се посочва в “nm”. Характерно за светодиодите е, че 
те не са монохромни.  

Изобретателят на светодиода е Ник Холоняк (1962) и първоначално светодио-
дите се разработват само с червени или инфрачервени прибори. Те са били направени 
от GaAs. Постиженията в научния свят не подминаха и светодиодите. Днес се произ-
веждат прибори, които имат по-къс диапазон на спектъра. Той може да емитира свет-
лина, която да е с различни цветове. 

Конвенционалните светодиоди се изработват от разнообразни полупроводнико-
ви материали, които се произвеждат в много различни цветове. 

Основни характеристики на светодиодите: 
1. Максимална разсейваща мощност. Това буквално означава каква може да е 

максималната разсейваща мощност, която може да понесе светодиода без това да се 
отрази на неговата работа или да доведе до повредата му. Тя се определя основно от 
вида и от какви материали са били използвани при изработката на светодиода, но 
също така и от самата конструкция. Максималната разсейваща мощност се посочва в 
мили ватове и се означава с mW. Днес вече се произвеждат много различни свето-
диоди с голяма разсейваща мощност. 

2. Светлинна интензивност. Между максималната разсейваща мощност на све-
тодиода и неговата светлинна интензивност има пряка връзка. Тя също зависи от вида 
и от какви материали е изработен светодиода, но също така и от вида на лещата. Из-
мерва се в миликандели и се означава с mcd 
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3. Максимален силов поток в една права посока. Това означава буквално колко 
силен ток може да премине през прехода на светодиода, без това да се отрази на пра-
вилната му работа или да доведе до повреда. Освен това е важно да знаем какво е мак-
сималното време за предаването на този ток. Най-често ще го видите посочено като 
продължителност или интервал на повторение, а също така като цикличност. Означа-
ва се mA или милиампери. Обикновеният потребител най-често не се интересува от 
тази характеристика на светодиода, тъй като тя е важна само при по-специфичните 
приложения. 

4. Максимален продължителен ток в права посока. Това означава, какъв е мак-
сималният ток, който може да премине през прехода на светодиода, без той да се 
повреди или пък това да попречи на нормалната му работа. Измерва се в милиампери 
и се означава с mA. 

5. Напрежение в права посока. Това означава каква е силата на напрежението, 
което се отлага върху прехода да самия светодиод в следствие на преминаване на ток 
през него в права посока. Трябва да запомните, че обикновено този ток е по-малък в 
сравнение с максималния силов ток в права посока. Ако искате да използвате него, то 
неговата стойност задължително трябва да е малко по-висока. Напрежението в права 
посока се измерва във волтове (V). 

 

Разбира се светодиодите имат и други характеристики, но от най-голямо зна-
чение са само тези, които имат полза от практическа гледна точка. Важно е да отбеле-
жим, че е погрешно да се сравняват светодиодите с обикновени крушки. Важно е да 
се отбележи, че с промяната на тока в светодиод може да се регулира силата му на 
светене. Тук ще отбележим, че все пак зависимост между тока и силата на светлина на 
светодиода има, но тя не е линейна. Това е невъзможно особено в областите около са-
мата максимална стойност на токът, който преминава в права посока. Ако стойности-
те на тока са по-малки е възможно да се извърши някакво регулиране, но и дори и да 
се получи то ще е минимално. А и всяка промяна на тока, различна от номиналната 
указана от производителя, неминуемо води и до промяна на дължината на вълната на 
излъчваната светлина в известни граници. При светодиодите с видима светлина това 
не е от такова значение, но за инфрачервените прибори ползвани в комуникационната 
и цифрова техника може да е критично. Ако светодиодът бъде пуснат в обратна по-
сока през него не протича никакъв ток, но поради параметъра максимално напре-
жение в обратна посока и съответно превишаването му ще се случи повреда. 

Предлаганите на пазара в България светодиодни осветителни тела биват реали-
зирани чрез ½, 1,3 ватови последователно свързани диоди, с високо КПД на всеки 
диод от порядъка на 55 lm за ½[W], 100lm за 1[W] и 180 lm за 3[W]. Основен проблем 
пред този тип светло източници, е че при дефект в един диод цялото осветително тяло 
престава да функционира. Друг основен проблем, е че нямат температурен сензор, 
който да не допуска прегряване. Единствено има обратна връзка по ток. При продъл-
жителна работа не осветителното тяло повече от 24 часа то започва да прегрява и 
дефектира. 

Поради посочените по – горе недостатъци на предлаганите светло източници се 
конструира научно изследователски модел предназначен за използване в домакин-
ствата подходящ за помещения с максимален  размер 4х3 метра. Използване е свето-
диод с мощност 50W, Студено бяла светлина, с номинален ток 1,5А; Захранващо 
напрежение 32-36V.  
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Фиг.1 

На фиг.1 е показана принципна блокова схема на даденото осветително тяло 
където: 

1.  Термична защита – Реализирана е чрез биметална пластина. При достигане 
на критична температура за осветителното тяло тя го изключва диода и драйвера с цел 
температурата му да не достигне критични стойност. Включва се при аварийни слу-
чай, когато охлаждането откаже да работи (изгорял вентилатор, неправилно регулира-
но охлаждане) 

2.  Драйвер –  захранва диода с номиналният му ток. Драйвера е със стабилизиран 
изход по ток. Избраният драйвер е с характеристи- Uвх.=100-260,V; Uизх. = 32-36,V;   
Iизх = 1,5А 

3.  LED 50W – описаният по горе светодиод 
4.  NTC – Термистор 10kΏ  нелинеен. Характеристиката е дадена на фиг.2  

 

 
 

Фиг. 2 
 

5. Управление на охлaждането – подаваната информация за температурата от 
термистора се преобразува в електрически сигнал, чрез който се регулира принуди-
телното охлаждане. В разработеният модел принудителното охлаждане е реализирано 
чрез вентилатор който обдухва радиатора и диода. За да е минимален шума от венти-
латора то той се захранва с напрежение от 7 волта. При продължителна работа на-
стъпва температурен баланс и измерените стойности са: температура на радиатора – 
51 градуса целзий; захранващо напрежение на вентилатора 9,5 волта. 
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6.  Охлаждане – реализирано като диода е поставен върху алуминиев радиатор 
който бива обдухван от вентилатор. 

Общ вид на научно изследователският модел е даден на фиг. 3 
 

 

Фиг. 3 
Анализи и изводи: 
От изложеното в доклад става ясно, че при тази схема на управление на диода и 

охлаждането може само да защитим диода от прегряване(да удължим периода на 
експлоатация), но не и да осигурим неговото интелигентно управление. Както се виж-
да от изложената блокова схема никъде не се показва от връзката между захранването 
и драйвера, между външната осветеност и силата на светене на диода, между външна-
та и вътрешната температура.  

 Разработеният научно изследователски модел е за внедряване е за битови нуж-
ди затова към него не е необходимо да се следят всички останали параметри. 

От направените тестове се показани на графика 1 се вижда, че конструираното 
осветително тяло не достига стойности на температурата по – високи от 60 градуса по 
целзий, което го прави изключително надеждно за експлоатация  

 
Графика 1 

Литература:  
 

[1] Шишков А. Полупроводникова техника, Част 1, Техника, 1995. 
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Въведение 
Първите опити за идентифициране на оръжие по следи върху куршуми са на-

правени от английския полицай Х. Годдарт в средата на XIX век. Той изследва кали-
бъра, броя, ширината и наклона на нарезите на цевта, които при изстрела се отразяват 
върху повърхността на куршума. Обектите на изследване при такава експертиза са 
огнестрелни оръжия, различни боеприпаси преди и след произвеждане на изстрела, 
простреляната повърхност и продуктите от изгаряне. Обектите на идентификация са 
инкриминираното оръжие и в редки случаи използваните боеприпаси. Тези обекти 
определят и основните групи изследвания, които са насочени към установяване на 
техническото състояние на оръжието и неговото идентифициране, което може да се 
извърши по изстреляни гилзи и куршуми, по вида на боеприпаси и следи от механич-
но и термично въздействие върху поразена повърхност, по вида и състава на барут-
ните и металните остатъци от произведения изстрел. 

 
І. Изследване на техническото състояние на оръжието 
Техническото състояние на оръжието се проверява задължително, независимо 

от това дали тази задача е поставена или не на вещото лице. Преди изследването 
задължително се изважда пълнителя и се проверява за наличие на патрон в цевта. Ако 
се изисква да се търсят дактилоскопични следи, това се прави преди другите изслед-
вания, за да не бъдат заличени следи. При положение, че оръжието е съоръжено с 
фабрично или самоделно направен заглушител, той се демонтира и изследва отделно. 
Върху него също трябва да се търсят дактилоскопични следи. Следва отваряне и де-
тайлно изследване с цел установяване на конструктивните особености на металните и 
гумени уплътнения, техния състав и начина на изготвяне. Видът, моделът, калибърът 
и други данни за оръжието се определят по каталози. Годността му за стрелба се про-
верява в стрелбище, обезопасено в случай на нежелателно раздуване или спукване на 
цевта при произвеждане на изстрел.  
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За тази цел оръжието се закрепва върху специални стативи, а натискането на 
спусъка се извършва от дистанция по механичен или електромагнитен начин.  

Ударната сила на куршумите или 
сачмите върху поразената повърхност се 
определя чрез тяхната скорост и ускорение. 
В практиката често се използват уреди, 
които могат с голяма точност да определят 
скоростта на куршума. Такъв е механич-
ният хронограф – прибор от два диска, 
закрепени на една въртяща се ос. При из-
стрел куршумът пробива първо първия, 
после втория от тях. Времето за движение-
то му между дисковете се определя в 
зависимост от ъгъла а, на който е изместена 
пробойната на повърхността на втория диск 
спрямо тази на първия (Фиг. 1). 

Като се използват данните, получе-
ни при тези измервания, се определя начал-
ната скорост и ударната сила на куршума. 
Всеки вид оръжие се маркира с определени обозначения, които показват произхода - 
страна, завод производител, година на производство, пореден номер и др. Тези данни 
са “паспорта на оръжието” и често стават обект на заличаване и подправяне. 

 
 

ІІ. Идентифициране на оръжието по следи върху изстреляния куршум 
За постигане на по-голяма точност и далекобойност на изстрела всички огне-

стрелни оръжия, с изключение на някои образци ловно оръжие, имат цеви с винтооб-
разни нарези, които придават на куршума въртеливо движение. Диаметърът на кур-
шума трябва да е малко по-голям от вътрешният диаметър на цевта. При изстрел това 
води до образуване на следи върху повърхността на куршума, които отразяват морфо-
логията на макро- и микро релефа на нарезите и полетата на цевта. Сплавта от която 
се изготвят куршумите е много по-мека от тази на стоманата, предназначена за изра-
ботване на цевите на огнестрелното оръжие, затова получените следи са добре офор-
мени и годни за идентифициране на конкретното оръжие. Изследването на следите 
върху куршуми и използването им за идентифициране на оръжието, с което са изстре-
ляни, изисква познаване на механизма на образуването им. Следите възникват за крат-
ко време (0,002 s), при висока температура и налягане. В канала на навесното оръжие 
куршумът извършва последователно два вида движения – праволинейно и въртеливо. 
Праволинейното се извършва в първия момент на изстрела, когато повърхността на 
куршума влиза в съприкосновение с началната част на полетата и нарезите. Тогава се 
образуват т.н. първични следи, които са успоредни на оста на куршума. След това по-
летата се вдълбават в обвивката на куршума и той придобива въртеливо движение. 
Следите образувани при това движение се наричат вторични и са с ляв или десен нак-
лон в зависимост от ъгъла на нарезите спрямо оста на канала на цевта. 

Първичните и вторичните следи са носители на много общи и частни иденти-
фикационни признаци, които съответстват на геометричните и морфологичните ха-
рактеристики на полетата и нарезите на канала, както и на такива, които показват сте-
пента на износване на цевта, наличието на твърди частици от нагар преди изстрела и 
други. Ако дулният срез на оръжието има дефекти, те могат да причинят частично ви-
доизменение на следите, но не могат да унищожат тяхната идентификационна стой-

 Фиг. 1. Схема на механичен хронограф 
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ност. Всеки вид оръжие има определен калибър, брой, дълбочина, ширина, посока и 
наклон на нарезите на цевта. Тези особености се отразяват върху изстреляните кур-
шуми и заедно с техните конструктивни параметри - форма, размер, тегло, уст-
ройство, начин на закрепване към гилзата, маркировка и други, представляват важен 
комплекс от общи и частни идентификационни признаци. Процесът на идентифи-
циране на оръжието винаги се предхожда от процес на установяване на груповата му 
принадлежност – вид, модел, марка и система. Ако оръжието, с което е стреляно, е из-
зето от уличено лице или е намерено на местопроизшествието, установяването на 
груповата принадлежност и идентифицирането му по следите върху изстреляните 
куршуми става последователно чрез сравняване на общите и частните признаци на 
инкриминираните обекти и експерименталните образци. Експерименталните образци 
се получават от два или три изстрела в специални стрелбища – метални кладенци или 
камери, пълни с вода. Водата е най-подходяща, тъй като нeйната плътност не предиз-
виква деформиране на куршума и не оказва влияние върху микрорелефа на повърх-
ността му. При получаването на експериментални образци от куршуми е желателно да 
се използва същата партида патрони, с които са произведени изстрелите на местопро-
изшествието. Фиксирането, сравняването и оценката на признаците върху инкримини-
рания и експерименталния куршум се извършва с помощта на оптичен сравнителен 
микроскоп. За фиксиране на кръглата и понякога деформирана повърхност на инкри-
минирания куршум се използват методите на механично и фотографско разгъване, 
снемане на копия върху пластелин или чрез галванично покритие, профилографиране 
и други. 

 
ІІІ. Идентифициране на оръжие по следи върху изстреляна гилза 
При изстрел с автоматично оръжие се осъществява контакт на гилзата с някои 

негови части, в резултат на което се образуват следи от пълнителя, патронния упор на 
затворения блок, отражателя, изхвъргача, жилото на ударника и други. При изстрел с 
ловно оръжие тези следи са по-малко на брой, поради по-малкия брой детайли, които 
влизат в съприкосновение с ловния патрон. Следите, които се получават върху изстре-
ляните гилзи са специфични. За идентифициране на оръжието е необходимо да се 
открият и фиксират онези следи, които съдържат най-голям брой частни признаци – 
следи от ударника, отражателя, отражателите и изхвъргача. Следите от патронния 
упор, пълнителя и други части на оръжието се откриват по-рядко, но те също са носи-
тели на идентификационна информация за следообразуващия детайл. За сравнително 
изследване е необходимо да се произведат експериментални изстрели, като предвари-
телно на дъното на всяка гилза се поставя маркировка за положение ù в патронника. 
Сравняването на следи върху инкриминираната и експерименталната гилза става със 
същия микроскоп, както при сравняването на куршумите. В случай, че се изследват 
дълбоки релефни следи от ударника се използва специален микроскоп с рeнтгeво 
осветяване на обектите. 

 
IV. Изследване на боеприпаси и техните съставни части 
Обекти на този вид изследвания са бойните и ловни патрони, техните съставни 

части и бойния заряд. Често обект на идентифициране са боеприпаси, иззети от место-
произшествие или извадени от тялото на пострадалия. Те могат да бъдат подложени 
на не идентификационни изследвания, свързани с установяване на годността на даден 
патрон за стрелба, с установяване на причините за настъпилите деформации на стре-
ляните гилзи и куршуми. Методите, които се използват за изследване на различните 
боеприпаси и техните съставни части са микроскопски, химични и физикохимични. 
Прилагането им e в определена последователност, която дава възможност да се по-
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лучат необходимите резултати при минимални промени на вида и структурата на 
доказателствения материал. 

4.1. Изследване на бойни патрони 
Назначаването на експертизи за установяване състоянието на бойните патрони 

и тяхната годност за стрелба става в случаите, когато такива се открият и изземат от 
местопроизшествието или от обвиняемия. При изследването на бойни патрони се 
прилагат най-често микроскопски методи, т.к. въпросите, на които трябва да даде 
отговор експертизата, са свързани с промени върху повърхността на гилзата, куршума 
и патрона като цяло. Освен механични изменения на повърхността на патрона, може 
да има и различни замърсявания, окисления и други материални следи, които се фик-
сират чрез фотографиране. След първоначалния оглед и фиксиране на следите се 
пристъпва към установяване на всички параметри на патрона: дължина и тегло на пат-
рона като цяло; форма на куршума; формата на гилзата; диаметър на гилзата и ци-
линдричната част на куршума; обозначения върху дъното на гилзата; материал, от 
който са изготвени гилзата, куршума и капсулът; начин на закрепване на куршума 
към гилзата; начин на закрепване на капсула към гилзата; наличие на цветно маркира-
не върху куршума, капсула и дъното на гилзата. Получените данни от изследването се 
сравняват с боеприпасите от наличните колекции и с данните от специални каталози, 
в които са описани различните параметри на бойните патрони. Геометричните пара-
метри на патрона, гилзата и куршума се измерват с измервателни инструменти 
(шублери), а теглото – с помощта на аналитични везни. След получаването на всички 
данни за патрона като цяло се произвежда изстрел с оръжие, съответстващо на него-
вия калибър. По този начин се дава отговор на въпроса за годността на патрона за 
стрелба. Окончателното изследване на патрона завършва с някои допълнителни ана-
лизи относно начина на керниране, особеностите на гилзата и куршума след разснаре-
дяването и други. 

4.2. Изследване на ловни патрони и техните съставни части, гилзи, сачми, 
концентратори, тапи 

Много често обекти на изследване са отделните части на ловните патрони: 
гилзи, сачми, концентратори, тапи и други, които могат да послужат за установяване 
на груповата принадлежност на ловното оръжие (образец, калибър), а в редица случаи 
и за неговото идентифициране. Гилзите за ловните патрони се произвеждат от метал и 
пресован картон, който през последните години се замества с полимерен материал. За 
разлика от бойните патрони при стрелба с ловно оръжие, гилзите рядко остават на 
местопроизшествието, т.к. престъпникът често ги изважда от цевта. Изключение има 
само при стрелба с „пушка помпа” и „ловен автомат”. Поради това, те могат да бъдат 
обект само на сравнително изследване с нестреляни патрони. Практика показва, че 
винаги на местопроизшествията с ловно оръжие остават сачми, тапи и концентратори, 
които попадат на голямо разстояние от стрелящия. Ако патронът е снаряден с кон-
центратор, той се открива или в поразената повърхност, или на разстояние 20-30 m от 
мястото на стрелбата. Характерните особености на тези обекти, както и следите от 
ловното оръжие върху тях, могат да послужат за неговото идентифициране или ус-
тановяване на груповата му принадлежност. 

Фабрично произведените сачми имат правилна сферична форма, а размерите 
им се обозначават с определени номера. За повечето европейски страни е приета но-
мерация, при която сачма с № 1 има диаметър 4 мм. Всеки следващ или предидущ 
номер се различава по диаметър от съседния с 0,25 мм. Сачмиje с по-малък диаметър 
имат по-големи номера, а тези с по-голям диаметър се означават с нула или няколко 
нули. Саморъчно изработените сачми се различават по форма и размери. При сравни-
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телните им анализи се обръща по-голямо внимание на химичния им състав, формата и 
размерите не могат да бъдат сигурен критерий за сходство.  

За различните патрони се използват различни по калибър тапи, които се правят 
от пресован картон или кече. Дебелината на тапите варира от 1,2 до 2 mm. След про-
извеждане на изстрела те получават цилиндрична форма и диаметър, малко по- голям 
от диаметъра на канала на цевта. Освен по размер и вид на материала, тапите се раз-
личават и по веществото, с което са импрегнирани – пчелен восък, парафин, стеарин, 
вазелин и други. Така изброените признаци са напълно достатъчни, за да се установи 
груповата принадлежност на инкриминираните тапи. Ловни тапи са по-рядко обекти 
експертиза, т.к. след изстрел се раздробяват на малки късчета с неопределена форма и 
размери. Предназначението на концентраторите е да ограничат разсейването на сач-
мите след излизането им от цевта на пушката. Те се движат заедно около 20 m, след 
което се отделят от тях и поразяват целта. Концентраторите са пластмасови и се про-
извеждат с различна форма и дължина.  

4.3. Изследване на бойния заряд на патроните 
Основният състав на бойния заряд е барутът, който се поставя в патроните, за 

да предизвика изстрелване на куршума и сачмите в определена посока. Има два ос-
новни вида барут: бездимен и димен (черен). Като заряд на бойните патрони се из-
ползва само бездимен барут, а за ловните – и от двата вида. Черният барут е механич-
на смес от калиев нитрат, прах от дървени въглища и сяра в съотношение 75:15:10. 
Бездимният барут се среща в две разновидности: пироксилинов и нитроглицеринов. 
От всички видове барут най-голямо приложение намира пироксилиновият. Цветът на 
бездимният барут варира от жълт до тъмно зелен и тъмно кафяв. Доказването на вида 
и марката на барутите става по два начина – чрез визуално изследване и чрез химичен 
анализ.  

 
V. Изследване на следи от изстрел върху поразената повърхност 
 

5.1. Изследване на поразена повърхност при стрелба с бойно и ловно 
оръжие 

При стрелба с бойно и ловно оръжие се получават различни по характер следи 
върху поразената повърхност – от механично и термично въздействие и от продуктите 
на изстрела. Механичното и термичното въздействие на изстрела върху поразената 
повърхност зависи както от вида на използваното оръжие и бойния заряд на муни-
циите, така и от разстоянието на стрелбата и физикохимичната характеристика на 
разрушената преграда. Паралелно с механичното действие на куршума, сачмите върху 
получените разрушения и наранявания оказват влияние и в продуктите на изгаряне – 
горещи газове, барутни и метални частици, оръжейна смазка и други. 

Първата задача, която трябва да се реши при изследване на поразената повърх-
ност, е дали дадено отверстие представлява пробойна. За целта се прави щателно 
оглеждане на повреденото място, след което се вземат проби за химичен анализ. При 
слепи пробойни, без изходно отверстие в дъното им, трябва да се търси куршум, сач-
ми, тапа, концентратор или части от тях. Ако е на лице двустранно отверстие в дебела 
преграда, може да се приеме, че това е пробойна от бойно оръжие, при условие че 
диаметърът на входния отвор е по-малък от изходния. Пробойната в прозоречно стък-
ло образува отвор, чиито диаметър от към входящата страна е по-малък от диаметъра 
върху изходящата повърхност. Подобна е картината при пробив на плоска кост при 
прострелване на човек – череп, ребро и други. Деформиран или движещ се напряко 
куршум оставя поражение с неправилна форма. Ако пробойните от един изстрел са 
повече от две, може да се определи посоката на изстрела и разстоянието, от което е 
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стреляно. Това става чрез интерполация на линията между пробойните и допълнител-
ни изчисления при определена височина на ръката на стрелящия.  

Пробойните от сачми на ловно оръжие са също много специфични, особено ако 
е стреляно от по-малко разстояние. Голяма част от отверстията в тези случаи са кон-
центрирани в центъра и по-малка част около него. С увеличаване на разстоянието 
пробойните от сачмите се разсейват върху по-голяма площ с диаметър, пропорциона-
лен на разстоянието. Тази зависимост обаче се влияе от някои фактори – калибър и 
особености на повърхността на цевите, както и вид и количеството на барута, формата 
и диаметъра на сачмите, вида и качеството на барутните тапи, формата и размерите на 
концентратора и други. Пробойните върху дрехи от близко разстояние могат да бъдат 
и разкъсвания с неправилна форма, които се получават от въздействието на ударната 
вълна на газовете. В тези случаи на поразената повърхност оказват влияние и различ-
ни термични фактори – температурното действие на газовете, които носят нажежени 
барутни и метални частици от заряда и възпламенения капсул. При попадането им 
върху повърхността те предизвикват обгаряне, запалване или затопляне на материала 
на преградата. Изследването на следи от механично и термично въздействие винаги е 
съпроводено с химичен и физикохимичен анализ на барутните и металните продукти 
на изгарянето. Те се извършват паралелно, защото отговорът на поставените въпроси 
зависи както от вида и характера на пробойните така и от отлаганията около входния 
отвор. 

 
5.2. Изследване на следи от продуктите на изстрела 
Отлаганията около входния отвор на пробойната и пояса на обтриването пред-

ставляват фини частици от неизгорял барут, различни съединения и метали от капсул-
ния състав, метален прах от механичното триене на куршума, сачмите в канала на 
цевта, оръжейна смазка и други. Частиците, заедно с барутните газове, образуват 
облак, който има различна форма и състав. Ако каналът на цевта на оръжието е изно-
сен, се получава неравномерно триене на куршума, в резултат на което в продуктите 
на отлагането се съдържа по- голямо количество желязо, мед, цинк, калай, олово, ни-
кел и други метали. Газовият облак има най-голяма плътност на изхода на цевта, след 
което бързо се разсейва. При използването на бойно и ловно оръжие са възможни от-
лагания на разстояние до 250 cm, което се установява с помощта на рентгенофлуорес-
центен и рентгеноструктурен анализ. Характерните особености на пробойната, поясът 
на обтриването и отлагането при тях, могат да послужат за определяне вида на оръ-
жието и боеприпасите, както и разстоянието на изстрела. Този вид изследване има 
съществено значение за установяване на обстоятелствата, при които е произведен из-
стрелът. От друга страна, с определяне на разстоянието при близък изстрел може да 
се даде отговор и на въпроса за калибъра на оръжието, за входното и изходното от-
верстие, за взаимното разположение н а оръжието спрямо преградата и други.  

Продуктите на изстрела могат да попаднат не само върху простреляната 
повърхност, но и по ръцете и дрехите на стрелящия. Този факт има голямо доказател-
ствено значение при разследване на дела, свързани с убийства, самоубийства, нараня-
вания и други, при които е използвано бойно огнестрелно оръжие. Понякога открива-
нето на една капсулна частица решава по категоричен начин задачата, дали конкрет-
ното лице е произвело изстрел. По същия начин може да се потвърди версията, че 
дадено лице не се е самоубило, ако по неговите ръце и дрехи не се открият такива час-
тици. Изследванията на следи от изстрел, от пробойната, поясът на обтриването и 
поясът на отлаганията на продуктите от изгарянето, решават важни идентифика-
ционни и не идентификационни задачи. В много случаи експертните изследвания, 
които се извършват, за да се отговори на поставените задачи, са комплексни-кримина-
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листични и съдебномедицински. Това се отнася преди всичко за случаите, когато е на-
лице нараняване или убийство на човек. Налага се извършването на два вида изслед-
вания. С първото изследване се определя мястото на нараняванията и положението на 
ръката в момента на стрелбата, като се отчита винаги коя е по-активната ръка на 
стрелящия – лявата или дясната. С второто се установява наличието на следи от бли-
зък изстрел, респективно разстоянието на цевта на оръжието до входното отверстие 
на  поразената тъкан.  

 
VI. Експериментално изследване на гилзи и куршуми 
За нуждите на съдебната експертиза често се налага провеждане на балистично 

изследване. В тази връзка бяха проведени експериментални изследвания на обработе-
ни гилзи и куршуми, изстреляни от едно и също оръжие. Бяха сравнени изображения 
на гилзи, намерени на мястото на престъплението и такива, получени при сравнител-
но изследване със същото оръжие с помощта на налагане на изображения, заснети с 
помощта на анализатор на изображение. Анализаторът работи с оптичен микроскоп 
МБС-10, телевизионен адаптер и web-камера. Капсата на гилзата се удря на място, 
което е специфично за дадено оръжие. Отпечатъкът от ударника е специфичен за все-
ки ударник, така че може да бъде доказателство за съвпадение. Бяха заснети и отпеча-
тъци оставени от дулото върху куршума – в хоризонтално и вертикално направление 
и след това сравнени с помощта на анализатора с цел съвместяване на изображения. 
Така получените резултати се вписват в протокола на направена експертиза (Фиг. 2). 

 

 
 

Фиг. 2. Резултати от сравнително изследване на изображения 
 
 
Заключение 
 
Изследването на следи след употреба на огнестрелно оръжие е важна част от 

работата на експерта криминалист. Тя изисква компетентност по отношение на уста-
новяване на техническото състояние на оръжието с цел неговото идентифициране – 
по отношение на изследването на изстреляни гилзи и куршуми, установяване вида на 
боеприпасите, следите от механично и термично въздействие върху поразена повърх-
ност, и др. Изследванията на следите по гилзи и куршуми е важна част от работата на 
експерта, тя изисква знания, умения за боравене с оптична апаратура, опит, и може да 
бъде важен елемент при определяне на резултата от дадено съдебно дело.  
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