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РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СЪДЪРЖАНИЕТО PIWEBCREATOR
Петър Светославов Петров, ИКН, III курс, Бургаски свободен университет
Специална награда

DEVELOPMENT OF A CONTENT MANAGEMENT SYSTEM
PIWEBCREATOR
Peter Svetoslavov Petrov, Burgas Free University

Abstract: The paper presents the open-source Web Content Management System, created by a
student in Burgas Free University, called piWebCreator, its functionality, ideas and realization
level.
Key words: content management system, www programming, web development, PHP,
MySQL.

Увод
През последните години сме свидетели на изключително широко
разпространение на WEB приложенията за сметка на традиционните десктоп
приложения. Всеки домашен или преносим компютър вече притежава браузър,
използван като клиент от съвременните WEB приложения. Възможността за тяхното
обновяване и поддръжка е изцяло на сървъра без да се налага разпространяване и
инсталиране на допълнителен софтуер на клиентските компютри. Това е основната
причина за тяхната популярност и леснота за употреба [1].
Съвременните WEB сайтове включват стотици и хиляди страници, чието
огромно по обем съдържание е трудно за актуализиране, самият процес е прекалено
сложен и понякога бавен, особено ако се използва традиционното Web програмиране.
В днешно време процесът на поддръжка и актуализация на съдържанието не е
толкова труден. Готовите WEB системи, чрез които се създават WEB приложения, или
чрез които се управлява даден тип съдържание станаха доста популярни. Много Web
разработчици вече престанаха да пишат сайтовете си самостоятелно на PHP/mySQL и се
насочиха към системите за управление на съдържание (CMS) като Joomla, Typo3,
Wordpress, PHPBB и т.н. поради най-различни причини, като леснота на ползване,
качество на сайтовете, SEO и защита против неоторизиран достъп.
В този доклад ще разгледаме една от тези системи, наречена piWebCreator, като
акцентираме върху функционалността, която предлага и начина, по който работи.
1. Какво означава CMS
WEB системите за управление на съдържанието (CMS) представляват софтуер,
който опростява публикуването на съдържание в WEB сайтове и позволява на авторите
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да го представят без да имат познания по HTML. Някои системи са за конкретен вид
сайтове, други са общи. На пазара има много CMS – някои комерсиални, други
безплатни. Всяка една от тези системи се отличава с най-разнообразни функции, които я
правят с нещо по-различна от останалите. Съществуващи решения като Wordpress и
Blogger подпомагат разработката на блог-сайтове. PHPBB и Invision Power Board са
оптимизирани за форуми, Moodle се справя перфектно със сайтове за електронно
образование, Joomla и Typo3 са общи системи и с тях могат да се създават най-различни
сайтове.
2. Същност на
piWebCreator е РНР/MySQL система. Тя има за цел да направи лесен не само
процеса на управление на съдържанието, но да направи лесна и разработката на WEB
сайтове от какъвто и да е тип, както и да бъде малко или много по-добра от вече
съществуващите подобни системи. Тя не е оптимизирана за конкретен тип сайтове, а е
обща система.
Основни предимства на системата:
• Опростено ядро и бързодействие дори без позволено кеширане;
• SEO-friendly адреси на страниците (чисти URL);
• Система за шаблони, която позволява много шаблони да се ползват
едновременно, или целият сайт да бъде с един шаблон;
• Дървовидна структура на страниците в сайтовете;
• Лесен за използване редактор на страници;
• Различни елементи за съдържание, на принципа на „джаджите” – всеки
елемент има определена цел;
• Мощна система за разширения, която премахва всички практически
ограничения на piWebCreator;
• Въпреки че сега още е в ранни бета версии, системата се държи стабилно.
Основният принцип на работа е следният:
• Администраторът инсталира системата на сървъра;
• Дизайнерите правят шаблони, които се инсталират в системата;
• Авторите поставят елементи съдържание в тези шаблони за всяка страница;
• Програмистите пишат модули, разширяващи възможностите на системата.
piWebCreator е така устроена, че всички тези действия могат да се извършат и
единствен разработчик в зависимост от целта и типа на разработвания сайт. Системата е
гъвкава, модулно базирана и лесна за употреба. С нея могат да се създават статични и
динамични сайтове, без дори човек да има нуждата да разбира от РНР или подобни
сложни сървърни технологии, тъй като обикновено винаги може да си намери наготово
модулите, които му трябват. В по-простите случаи, като статичен сайт, няма да има
нужда да разбира и от HTML.
От гледната точка на сериозните Web разработчици, системата за разширения на
piWebCreator предоставя възможности, с които лесно могат да се изграждат модули,
които изпълняват най-различни действия и да добавят нови функционалности в
системата. Тук са нужни единствено познания на сървърните технологии като PHP и
MySQL. Няма дебели и тежки класове, които да трябва да се учат, има само няколко
полезни функции, които ще спестят многото писане.
Фактът, че piWebCreator е свободен софтуер (GPL), дава на всеки, който има
интерес, правото да се запознае с програмния код, както и да модифицира и
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разпространява негови променени версии, допринасяйки за развитието на системата и
нейното бъдеще. Проектът използва няколко библиотеки с отворен код. Те са EditArea и
FCKeditor. Всичко останало е създадено от автора (изключения са иконките в
административния панел, които са от свободна за използване библиотека).
Разработката на системата е започната през 2009 година като курсов проект по
дисциплините WWW Програмиране и Бази Данни към Центъра по информатика и
технически науки (ЦИТН) на Бургаския свободен университет.
3. Основни модули и реализация
piWebCreator се състои от два основни модула – така наречените Frontend и
Backend. Системата за разширения е внедрена и в двата модула, а не в ядрото.
3.1. Ядро
piWebCreator е система с опростено ядро. В ядрото се съдържат само найосновните елементи на системата:
1. Зареждане на конфигурационните файлове;
2. Свързване към базата с данни;
3. Зареждане на основните езикови файлове;
4. Функции и класове, които се ползват от системните модули;
5. Функции, които се ползват от системата за разширения;
6. Функции, които се ползват от самите разширения;
7. Зареждане на модулите, добавящи нови функции към ядрото.
След като ядрото бъде заредено, системата е готова за работа. Ядрото не е
заключено за самата система, а може да бъде извикано от какъвто и да е скрипт, качен на
сървъра. Така лесно може да се напишат външни за системата модули, които използват
нейните функции и нейната база данни. Т.е. ядрото е напълно самостоятелно
приложение, което не прави нищо съществено, освен да помага на другите модули на
системата. Всички те изискват ядрото, защото са зависими от него и ползват неговите
функции.
В ядрото са дефинирани функции, които имат различна цел, например:
• управление на супер глобалните масиви;
• проверка на валидност на входните данни;
• обработка на текстови низове с специфични цели;
• манипулация и взимане на данни от езиковите файлове;
• рендериране на различни HTML обекти;
• регистриране на нови скриптове към системата за разширения;
• debugging на системата и модулите;
• проверка дали в момента има администратор, влязъл в системата;
• проверка откъде е извикано ядрото – backend, frontend, разширение.
Към ядрото спадат и всички функции, добавени от разширенията, които имат за
цел да го разширят. Това ще бъде разгледано в точка 3.5 в детайли.
3.2. Front-end
Front-end е частта от системата, която крайният потребител вижда – там се
рендерират генерираните страници на Web сайта, там работят Frontend модулите, там
търсачките обхождат и индексират. Това е публичната част от сайта. Оттам не може да
се променя съдържанието, не може да се добавят нови страници и не могат да се
променят съществуващи такива. Могат единствено да използват това, което им е
позволено. Например, ако администраторът е инсталирал модул за блог с възможност за
коментари, потребителите могат да пишат коментари към статиите.
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Реализацията на Front-end модула е направена директно в основния скрипт
index.php. За да работи правилно обаче, целият front-end се нуждае от разширението
mod_rewrite на Apache.
Скриптът с front-end-а, index.php се вика абсолютно всеки път, когато
потребител отвори някоя страница или въведе някакъв адрес, който сочи към сайта, с
изключение на случаите, в които адресът съдържа реален файл. Т.е. ако някой напише
URL към несъществуващ файл на сървъра, index.php ще бъде изпълнен, и към него ще
бъде подадено това, което потребителят е написал в адресната лента на браузъра. От тук
нататък, работа на front-end скрипта е да реши какво ще прави – дали ще изведе някоя от
съществуващите страници на сайта, или ще изведе индикация за грешка HTTP 404.
Скриптът проверява дали има такава страница в базата данни. В случай че има, ако не е
кеширана, данните за нея биват извлечени и се подават на съответните модули за
обработка на елементи за съдържание. Когато те приключат работата си, се изпълняват
тези разширения, които обработват кода след генерацията му, ако има такива, след което
страницата се изпраща на потребителя. В случай че няма такава страница, се показва
страницата за грешка HTTP 404.
3.3. Back-end
Back-end е частта, която се използва за администрация на сайта и управление на
съдържанието, както и за настройването на самата система. Там може да се променя
структурата на сайтовете, шаблоните и дизайна им, както и съдържанието им и да се
добавят различни модули, генериращи съдържание. Именно тук се прави инсталация на
нови модули и конфигурация на потребителските акаунти.
3.3.1. Система за шаблони
Системата за шаблони на piWebCreator предоставя възможност за инсталиране
на неограничен брой шаблони. Както целият сайт може да е с един шаблон, така и всяка
страница може да има свой собствен. Всеки шаблон определя зони за съдържание, в
които се поставят елементи за съдържание.
Принцип на работа:
1. Администраторът взима шаблона от дизайнера. Ако шаблонът няма
дефинирани зони за съдържание, следва те да бъдат дефинирани;
2. Шаблонът се инсталира в системата – посредством съответните бутони в
графичния интерфейс на системата;
3. Шаблонът е готов за използване от Редактора за страници.
От своя страна, Front-end частта зарежда шаблона, който се е записал в базата
данни. В дефинираните зони за съдържание се поставя съдържанието така, както е било
генерирано от скриптовете, които се грижат за елементите съдържание.
Зоните за съдържание се дефинират на HTML ниво. Където трябва да има
съдържание се поставя специален [таг], който дефинира мястото за зона. Крайният
потребител няма да види тага, а съдържанието.
В случай, че администраторът е краен потребител, който иска да си направи
личен сайт, и не разбира нищо от HTML, piWebCreator ще предлага готови шаблони,
свободни за ползване. Но добрият сайт трябва да бъде уникален, както и с уникален
дизайн.
3.3.2. Редактор на страници
Чрез редактора на страници се управлява съдържанието на страниците от сайта,
както и самите страници и тяхното категоризиране.
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Страниците в piWebCreator са организирани на дървовидния принцип. Това
значи, че всяка страница може да има под страници, може и да няма. Може да има
повече от една под страници, които да имат техни под страници, които също да си имат
под страници в зависимост от съдържанието на сайта. Например, най-горното ниво
могат да бъдат езиците на сайта. Второто ниво може да е главното меню, а третото ниво,
където е приложимо, да бъде информация, свързана с някоя от другите страници, или
под менюта. Четвърто ниво може да съдържа по-конкретна информация и така нататък.
Страниците освен това могат да бъдат различни видове:
• Публични: виждат се от всеки;
• Забранени: Виждат се само от администратора;
• Препратки: Зареждат други страници или сайтове;
• Скрити: Не се виждат в менютата, но могат да се отварят;
• Лични: Отварят се само ако има логнат потребител в сайта.
След като страница бъде създадена, може да се избира нейния вид, както и да се
настроят нейните: Загавие, описание, ключови думи, име за менютата, URL част,
шаблон, дали да може да се обхожда от търсачки, дали търсачките да посещават
линковете от страницата, дали тя да бъде кеширана на сървъра, и евентуално –
допълнителни meta тагове за тази страница. След като страницата бъде настроена, вече
може да се пристъпи към добавяне на елементи за съдържание в зоните. За целта просто
трябва да се използват съответните контроли от графичния потребителски интерфейс.
3.3.3. Видове съдържание
Когато се добавя елемент за съдържание, могат да се избират най-различни
видове. Всеки вид съдържание има различно приложение. В настоящия етап на развитие
на системата се предлагат най-основните видове съдържание, описани по-долу. Когато
се избере какъв елемент за съдържание ще се постави, отварят се неговите настройки.
Всеки вид съдържание има уникални настройки за това как да генерира съдържанието си
и какво да е то.
Нормалният текстов елемент показва страница с HTML редактор на принципа
„Каквото виждаш, това вземаш” (What You See Is What You Get). Там могат да се
въвеждат, редактират, форматират и оформят текст, изображения, таблици, Flash обекти
и най-различни основни HTML обекти. Това е идеално за статични сайтове или за
блогове, в които администраторът е и собственик на сайта. Информацията е статична в
Front-end-a и би се променила само ако администраторът се върне и промени текстовия
елемент.
HTML елементът от своя страна е просто един текстов редактор с оцветяване
на синтаксика на езика HTML. Администраторът трябва да знае какво прави или да
разбира HTML. Именно тук могат да се поставят елементи като аудио плейъри, видео
плейъри или други скриптове, взети от Интернет, или пък, за бизнес потребители това е
идеалното място, където могат да поставят кода на техните Buy Now/Pay Now бутони.
Простата галерия за изображения е именно това – съвсем проста галерия.
Избират се какви снимки да се покажат, както и размера на самите снимки. В
настоящата версия на piWebCreator, галерията е крайно ограничена и статична. При
бъдещи версии могат да се напишат по-специализирани разширения за галерии.
HTML елементът с PHP поддръжка е точно като обикновения HTML елемент,
с тази разлика, че тук PHP кодът ще бъде интерпретиран и изпълнен на сървъра.
Контактната форма предоставя възможности да се определят най-различни
полета, в които крайният потребител може да въвежда данни, както и се определя e-mail
адрес, на който после написаните данни да бъдат изпратени.
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Менюто за навигация предоставя настройки какъв точно HTML да генерира и
кои страници да се покажат в него.
Елементите за съдържание са реализирани като разширения и ще бъдат
разгледани в точка 3.5.
3.4. Многоезичност
WEB сайтовете, направени със системата, могат да бъдат многоезични. И Frontend частта и back-end модулите на системата и базата данни работят в UTF-8 кодировка.
Поддържат се езикови файлове, така че не е проблем системата да бъде превеждана.
Модулът “Непреведени текстове” от секцията за конфигурация би улеснил превода на
цялата система на даден език.
3.5. Системата за разширения
piWebCreator включва система за разширения, с която всеки PHP програмист
може да създава собствени модули, които да бъдат интегрирани със системата.
Интеграцията е възможно най-пълна. Всяко разширение може да включва един или
множество модули, които са от различен тип.
Основният инструмент за работа със системата за разширения е Мениджърът на
разширения. С него могат да се инсталират вече готови разширения в piWebCreator, да се
променят глобалните им настройки, да се чете документацията и да се деинсталират.
Мениджърът на разширения може да помогне и на програмистите, които искат да пишат
нови разширения с възможността си за генериране на нови празни разширения с празни
примерни модули от всеки тип.
От гледна точна на програмистите, системата за разширения предлага няколко
вида модули.
Главен модул е скрипт, който се регистрира директно в главното меню на
piWebCreator. Полезен пример за тези е ако се прави система за администрация на
някакъв вид обекти, например на новини. Всеки главен модул има две части – ляв панел
и главен панел. Левият панел може да представлява някакво меню, а главният панел е
работната област.
Вид съдържание. Елементите за съдържание са описани в един скрипт с 5
функции: генериране на подразбиращите се данни, валидация на данните, генериране на
preview данни (за Редактора на страници), генериране и обработка на модула за
конфигурация и генериране на данни за Front-end-а. Това е основният тип плъгин за
разширенията на piWebCreator, защото именно той предоставя съдържание на крайния
потребител. Именно тук трябва да се набляга най-вече на валидацията на данните и на
сигурността.
Home plugin представлява скрипт, който показва някакво съдържание в
началната страница на администрационния панел. Това може да е в главния или в левия
панел на началната страница.
Плъгините за страници представляват плъгини, които вършат действия,
специфични за останалите страници. Тяхната специфична конфигурация се появява в
Редактора за страници, когато са показани настройките на страницата и нейното
съдържание.
Плъгините за елементи съдържание представляват плъгини, които изпълняват
функции за всеки елемент съдържание. Тяхната специфична конфигурация се появява в
Редактора за страници, когато се редактира някакъв вид съдържание.
Front End скриптовете са единични PHP файлове, които се изпълняват от Frontend модула. Те биват три вида: код, изпълнен преди елементите съдържание, код след
елементите, или код, изпълнен за всеки елемент поотделно.
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Глобалният код е скрипт, изпълнен точно след инициализацията на ядрото.
Идеята на този вид модули е да добавят нови функции към ядрото. Всеки такъв модул е
част от самото ядро, който влияе навсякъде: Front-end, Back-end, самата система и
самостоятелните скриптове, които ползват ядрото. В този тип модули не трябва да се
използват никакви изходни функции.
4. Развитие на проекта
Системата е все още далече от това да бъде завършена. Ядрото трябва да се
доусъвършенства. Трябва да се напишат някои основни модули, например AJAX
менюта, RSS поддръжка. Текущата версия на системата работи стабилно, без никакви
проблеми.
Бъдеще на проекта
Бъдещото развитие на проекта включва най-вече писане на разширения,
поправяне на неизправности в ядрото и подобряване на използваемостта на системата.
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МОДЕЛ НА БАЗА ДАННИ ЧРЕЗ ЕЗИКА ЗА ПРОГРАМИРАНЕ „С”
Тодор Райчев Иванов, III курс, Информатика и Компютърни Науки,
Бургаски Свободен Университет.
Първа награда

MODEL OF DATABASE THROUGH THE PROGRAMMING
LANGUAGE “C”
Todor Raychev Ivanov, III year, Informatics and Computer Science,
Burgas Free University.
Abstract: This paper contains information and method of managing information in files. By
functions, wich are system calls for Windows and Linux operating systems (OS). Programming
Language "C" used purposely because the programmer requires to take care for everything
that happens with the program in an OS. The goal is maximum performance, compactness and
security.
Key words: file, file pointer, read, write, open, close, lseek.
1. Въведение:
През последните 60 г. компютърните технологии се развиват от към
компактност, увеличаване обема на информация, която да съхраняват и увеличаване на
производителноста им. С този темп на развитие се увеличава потреблението на
компютърната техника, нуждата за съхранение, обработка, защита и споделяне на
информация. Като обект за съхранената информация е въведено понятието база данни.
В разрастващата се информационна индустрия, се налага всичко да се съхранява
за по-нататъшна употреба. Като ключов момент е управлението на информацията,
нейната поддръжка, бързина и защита.
При компютърните технологии, управлението на компютъра се дирижира от
операционна система (ОС). Като функционалност на ОС са: контролирането на
динамичната памет, твърдата памет, северен и южен мост, процесор, процеси
възникнали въз основа на стартирано приложение и др.
Като всички езици за програмиране работещи върху ОС, създадените от тях
приложения правят системни извиквания към ядрото на ОС, като им се осигурява ресурс
за работа в компютърната система.
В тази разработка ще се разгледа управлението на файл, чрез използване на
функции от ядрото на ОС.
2.

Езика за програмиране „C” (си).

„С” е език за програмиране с главно предназначение. Той бива асоцииран с
UNIX операционната система, където е разработван. Като операционните системи и
много от днешните програми са писани на “С”. Езика за програмиране не е
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специализиран само за една ОС или компютърна система, и за това бива наричан
“системен език за програмиране” защото е полезен в писането на компилатори и ОС.
“C” предлага фундаментална конструкция нужна за добре структурирани
програми: групиране на условия, взимане на решение, избиране на стойност от набор от
възможни стойности, цикли с условие за приключване в горната или долната част, и
ранно приключване на цикъла.
3.

Използвани типове, оператори и функции.

• int – тип за заделяне на памет, за съхранението на цяло число (integer).
Заделената памет за цяло число зависи от типа на процесора: 16bit заделя 2 байта; 32bit
заделя 4 байта; 64bit заделя 8 байта. Както и създаването на масив от цели числа.
• double – тип за заделяне на памет, за съхранението на дробно число.
Заделената памет за дробно число зависи от типа на процесора: 16bit заделя 4 байта;
32bit заделя 8 байта; 64bit заделя 16 байта. Както и създаването на масив от дробни
числа.
• „*” – оператора звезда указва на променлива, че тя е указател и сочи към
адреса на друга променлива. Пример: int *x.
• „&” – оператора амперсант сочи към адреса на променливата. Пример: x =
&y. Така като *x = 5 то и y ще е равно на 5.
• char – тип заделяща един байт памет, за съхранението на символ. Употребата
на тoзи тип позволява използването на масив от символи, който бива интерпретиран
като низ от елементи.
• struct – дефинира обект с обкръжение от типове данни.
• open(const char *pathname, int flags, modet_t mode) – тази функция връща
указател сочещ към адреса на отваряния файл, като правата за достъп ще се определят от
int flags и modet_t mode.
• read(int fd, void *buf, size_t count) – функцията read() прочита count на брой
байтове от fd в buf. int fd: файлов указател сочещ към началото на файл или адрес; void
*buf: съхранява стойността на в байт посочван от fd; size_t count: брой байтове, които
трябва да бъдат прочетени.
• write(int fd, void *buf, size_t count) – функцията write() пише count на брой
байтове от buf в fd.
• lseek(int fd, off_t offset, int whence) – функцията lseek() отмества файловия
указател fd с offset на брой байтове според директивата whence. Опцията оffset: брой
байтове на отместване. Опцията whence: може да притежава стойности „0,1,2”, като „0”
стои за: отместването е нагласено на offset на брой байтове, „1” стои за: отместването е
нагласено с текущата позиция плюс offset на брой байтове, „2” стои за: отместването е
нагласено към края на файла плюс offset на брой байтове.
• close(int fd) – затваря файловия указател, така че повече да не може да се
обръща към файл, и файловия указател да бъде използван отново.
Типовете, операторите и функциите посочени в т. 3 са основните, който биват
използвани в този модел на база данни.
4.

Програмна реализация.

4.1.Реализиране на структура за съхранение на файлове.
#define size_of_data 10000
#define size_of_type 8
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struct storage{
char storage_unit[size_of_data];
char type[size_of_type];
int flag;
int atribute_numb;
int part;
int serial_id;
int data_id;
};
Дефинирана е структура storage, чиято първа променлива char
storage_unit[size_of_data], в която ще се съхранява информация до 10000 байта. Понеже
типа char заделя един байт, то стойността, която е записана в него не е задължително да
отговаря на символ в ASCII таблица. Следващата променлива char type[size_of_type]
съдържа разширението на съхранения файл. В int flag е предназначен да съдържа
стойност показваща състоянието на структурата, примерно „0” ще казва, че
информацията в структурата е невалидна и може да бъде презаписвана, „1” –
информацията е актуална, „2” – потребител с по-големи права на достъп ще има право
до информацията и така според конкретния модел. Преминаваме към int atribute_numb, в
тази променлива ще се съхранява номер отговарящ на подреждане къде да инициализира
данните. Следва int part, променливата ще съдържа номер, който ще оказва кой по ред
фрагмент от файла е записан в тази структура. Следващата променлива int serial_id ще
съдържа уникален идентификационен номер, като за структурите съдържащи
информацията на един файл, той ще е еднакъв. Този номер ще съответства и на номерът
на конкретен потребител, като само по този номер ще има достъп до информацията си.
Последната променлива int data_id е от най-голяма важност в нея се съдържа кой по ред
запис стои в файла.
4.2.Реализиране на структура за съхранение на потребителски данни.
struct user{
int flag;
int data_id;
int serial_id;
char user_id[MAX_CHAR];
char first_name[MAX_CHAR];
char last_name[MAX_CHAR];
char pass[MAX_CHAR];
char e_mail[MAX_CHAR];
char address[MAX_CHAR_3];
};
Структурата user наподобява storage, но вече се запазва точно определена
потребителска информация, като първите три типа имат същото предназначение както в
storage. А останалите типове са потребителски данни, чието предназначение се
подразбира по имената им.
4.3.Метод за отваряне и четене от файл.
int file_pointer;
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struct storage data;
file_pointer=open(name_of_file, O_RDWR);
read(file_pointer, &data, sizeof(struct storage));
close(file_pointer);
Деклариран е файлов указател file_pointer, после е деклариран обект data на
структурата storage. Преминаваме към отваряне на файла, като file_pointer приема адрес
сочещ към началото на файла. На фиг. 1 можем да видим абстрактно позицията на байта,
към който сочи файловия указател и съответно четем исканата информация. Като
приключваме с освобождаване на file_pointer от връзка с ползвания адрес, към който
сочи.

Фиг. 1

4.4. Метод за отваряне, преместване позицията на файловия указател и писане в
файл.
int file_pointer;
struct storage data;
file_pointer=open(name_of_file, O_RDWR);
lseek(file_pointer,(number)*sizeof(struct storage),SEEK_CUR);
write(file _pointer, & data, sizeof(struct storage));
close(file _pointer);
В този пример всичко се препокрива с примера в точка 4.3., освен двете функции
lseek() и write(). Вече искаме да прочетем информация от файла, без да се налага да го
проверяваме целия за търсената от нас информация. Директно с lseek() отместваме до
номер (number) на съответна структура в файл. На фиг. 2 е интерпретирано това
отместване. Като в този пример е използвана функцията write(), и в момента write()
директно ще презапише старата структура с нова или ще запише нова. Една подробност
за аргумента SEEK_CUR, той е дефиниран като числото „1”.

Фиг. 2

4.5. Йерархия на информацията.
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На фиг. 3 е показано абстрактно
подреждането на структурите в един файл. Като
структурата с номер „0” вместо буква съдържа
управляваща информация за цялата структура.
Информацията съдържана в тази структура е
общия брой структури, общия брой полета които
трябва да се инициализират и друга текуща
информация.

Фиг. 3

5.

Заключение.

Всички функции от високо ниво за управление на информация, са базирани на
тези от ниско ниво: open(), read(), write(), lseek() и close(). Езика за програмиране “C”
дава възможнот на програмиста да развие умения, да си пише сам функциите, да
обмисля всеки алгоритъм внимателно. Както бе споменато по-рано „C” е език за
системно програмиране, т.е. чрез него може да бъдат писани мрежови, потребителски,
развлекателни и системни програми. “C” е език с неограничени възможности, чийто
единствено ограничение е способноста на програмиста да го ползва. Като нивото на
защита на информацията ще зависи изцяло то програмиста.
В допълнение: тук са показани едни от най-важните свойства на езика за
програмиране „C”, като работа на програмиста е правилната му употреба.
Литература:
1. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie - The C programming Language. Prentice-Hall
1988.
2. Neil Matthew and Richard Stones - Beginning Linux® Programming Third Edition
(chapter 3 and 7).
3. Linux man library.
Научен консултант: доц. д-р Даниела Орозова
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕХАНИЧНИТЕ
СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛИТЕ ПРИ ДЪЛГОТРАЙНО
НАТОВАРВАНЕ
Вержиния Александрова, Вероника Янева
Химикотехнологичен и металургичен университет - София
Втора награда
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE MATERIAL MECHANICAL
PROPERTIES UNDER PROLONGED LOADING
Verjinia Alexandrova, Veronika Yaneva
University of Chemical Technology and Metallurgy
Abstract: Recently, virtual learning laboratories occupy increasingly more prominent in
teaching practice. In the present paper a technique for the implementation of a creep test is
presented. A method for computer simulation of the experiment is described.
Key words: creep, computer simulation, virtual laboratory
Изпитванията на пълзене заемат важно място при окачествяването на материали
с вискозно-еластични свойства. Те се осъществяват като образец от материала се
натоварва продължително време при постоянно напрежение. За целта е необходима
специална изпитвателна машина.

Фиг. 1

На фиг.1 е представено такова устройство,
намиращо се в лабораторията по “Механика на
материалите” на ХТМУ-София. То се състои от плот
(1), захвати (челюсти, между които се закрепя
изследваното пробно тяло, 2) долната челюст (3) е
свързана неподвижно с плота, а горната (4) - с
индикаторен часовник (5), чрез който се регистрира
преместването. Следва така нареченият „охлюв” (6), по
чиято повърхност е прекарана мека връзка (7), на края
на която е закрепена тежест (8) с маса (m) и сила на
теглото (G), формираща опънната сила (Р). Пробното
тяло (фиг.2) има размери: ширина (b), височина (h),
дължина (l) и площ (A).
В следствие на приложената сила (P) настъпва
промяна в дължината (l) на образеца, т.е. формира се
удължение
(∆l).
Отношението
между
това
удължение(∆l) и първоначалният размер (l) формира
относителната деформация, която се бележи с (ε).
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ε=

(1)

Δl
l

Целта на експеримента е да бъде установена връзката между
относителната деформация (ε) и времето (t), която се дава с така
наречената крива на пълзене (фиг.3). Кривата трябва да бъде
построена при постоянна стойност на напрежението (σ) в образеца.
Това напрежение се формира по следния начин: собственото тегло
(G) на натоварващото тяло, чрез гъвкава връзка, формира сила (Р),
която действа на образеца (фиг.1). Тази сила, разделена на площта на
напречното сечение (А), формира нормалното напрежение (σ).

σ=

(2)

P
A

Фиг. 2
Да напомним още веднъж, че по време на експеримента това
напрежение трябва да остава постоянно. Има
фактори, които влияят върху това. По правилото
на Поасон площта на напречното сечение е
пропорционална
на
удължението,
когато
удължението нараства - напречното сечение
намалява. От формула (2) се вижда, че ако
напречното сечение (А) намалява, нормалното
напрежение (σ) ще нараства, което противоречи на
казаното, че (σ) трябва да бъде константа. За
поддържане на постоянно напрежение по време на
експеримента е необходимо намаляването на
площта
(А)
да
бъде
компенсирано
с
Фиг. 3
пропорционално намаляване на силата (Р).
Силата (Р), действаща върху образеца се формира от отношението между двата
радиуса, които има диска: R0 (променлив) и r0 (постоянен, фиг.1). Напречното сечение
намалява, но едновременно с това при завъртането на диска намалява и променливият
радиус R0. Така с намаляването на напречното сечение намалява и силата. Смисълът е
формата на диска да бъде подбрана по такъв начин, че силата и напречното сечение да
намаляват пропорционално и в крайна сметка напрежението да остава постоянно.
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На
фиг.4
са
представени резултатите,
получени от експеримент
с продължителност 10
седмици или 1512 часа. За
всяка седмица е направен
отчет на удължението в
следствие
на
приложеното напрежение,
с което удължение е
изчислена относителната
деформация.
С
получените стойности за
времето и деформацията
са
построени
10
експериментални точки,
отговарящи
на
10-те
седмици на експеримента.
Тези точки определят
кривата на пълзене.

Фиг.4

Компютърната
симулация на експеримента е
реализирана в съществуваща
среда на Microsoft Visual
Basic. Характеристиките на
експеримента се генерират от
4-цифрен код, който се
въвежда в началото на теста
(фиг.5).
Интегриран
е
часовник, който проверява
съдържанието на полето, като
200
времеви
единици
отговарят
на 1/10 от
секундата. За обработката на
това
съдържание
са
дефинирани променливи и е
разписан софтуерен код.
Фиг.5
Например: дефиниране низ с
име nomer, на който се присвоява съдържанието на текстовия прозорец. Дефинираме и
променливата „n“ , на която се присвояват броят на символите в текстовия прозорец.
Въвеждаме факултетния номер на един студент - 4 цифри (2537). При въвеждане на
първата цифра - 2, „nomer“ има съдържание 2, а n има стойност 1. При въвеждане на
втората цифра „nomer“ има съдържание 25, а n има стойност 2. При въвеждане на
третата цифра - 3, „nomer“ има съдържание 253, а n има стойност 3. Когато въведем и
последната 4-та цифра съдържанието на променливата „nomer“ става 2537, а n=4. В този
момент се изпълнява условието, което текущо се следи с оператор IF и тъй като n=4 се
изпълняват командите след оператор IF . Например nomer от string в двоичен код се
конвертира(обръща) в Unicode, за да бъде възприеман като низ от символи, което
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позволява със следващия оператор да бъде разделен на части, а nstr () е матрица, в
която се зареждат символите на стринга.
Със следващите два оператора на к1 се присвоява последната цифра - 7 , а на к2
– 3 (предпоследната). Променливите к1 и к2 са дефинирани с оператор public , което
позволява да се изпълняват по-нататък в процеса. Прекратява се действието на
часовника, тъй като в противен случай цикълът IF ще продължи да се извършва и ще се
намесва в по-нататъшната работа.
Дефинираните стойности на к1 и к2 се използват за генериране на основните
характеристики на експеримента, които са въведени като променливи и е разписана
процедура за стойностите им (фиг.5). Например: въвеждаме променлива c1, на която се
присвоява стойност 100 + 20 * к1, к1 = 7 , следователно c1=240, тази стойност се
задава на променлива c1str, която е въведена като string(низ). По същия начин са
изчислени останалите размери на пробния образец - b- ширина на пробното тяло, nвисочина и m- маса.

Фиг.5
На фиг.5 е представен начина, по който са реализирани анимациите по време на
симулацията. Това става с процедурата IF - ELSE IF.
Например за показания случай в началото само I кадър е включен, а останалите
са изключени с False. Когато започне процедура IF, I кадър е видим True, а всички
останали са изключени с оператора False.
Първа част – изключваме I-ви кадър с False и включваме II-ри кадър с True.
При второто извършване на процедурата активна е втора част- изключваме II-ри кадър с
False и включваме III-ти кадър с True. При третото извършване на процедурата активна
е трета част, тъй като III-ти кадър е True, а всички останали са изключени с False.
Изключваме III-ти кадър с False и включваме IV-ти с True.
Така последователно се сменят кадрите и се създава анимация, която илюстрира
самия процес.
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Фиг.6
На фиг.6 е изчертана диаграма с получените стойности за времето t и
относителната деформация – ε. Имаме 10 експериментални точки от 10 отчета,
направени през 10-те седмици на експеримента. Тези 10 експериментални точки в
изходно положение са разположени на произволно място в координатното поле, а за да
се получи експерименталната крива , координатите се преизчисляват от работната
координатна система(ε, t) в координатната с-ма на полето(H,V). На фиг.6 това е
показано за вертикалната ос, като 9480 фиксира положението на хоризонталната ос.
Delta y е броят на координатните единици в координатното поле, които отговарят на 1
% деформация, а ε е деформацията в %-ти. Произведението на Delta y и ε фиксира
положението на точката в работната координатна система, а 128 единици е радиусът на
кръгчето, което изобразява експерименталната точка. Извадени са 128 единици, за да
може геометричният център на кръгчето да съвпадне с координатната точка.
Създадената процедура може да бъде развита за компютърна симулация на
процеса в по-продължителен период, както и за процес на разтоварване.
Авторите благодарят на доц. Веселин Илиев, ръководител на проекта и на
Йордан Пипков за оказаната техническа помощ.
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МЕДИЙНА ПОЛИТИКА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ
ОБРАЗ
Анна Манукян
БСУ, специалност „Журналистика”, 2 курс
Насърчителна награда

THE POLICY OF MEDIA AND MOULDING THE POLITICIAN’S
IMAGE
Anna Manukyan
Bourgas Free University
Abstract: Тhe brightest image of the politicians is to be seen in time of elections when a great
number of party leaders and experts force their appearance in the political stage, trying to
gain the trust of the nation. That is the reason why the political activity in the time of elections
is the best moment to analyse politicians. The present research has taken into account the
elections for EU Parliament 2009 and those for 41st local parliament. The analуses are based
on articles from: “Trud”, “Ataka” and “Duma”, newspapers, researching from May 2009 to
July 2009. The main purpose of the research is to explain in what way and to what extend
media can mould the image of politicians as well as what their activities towards gaining
popularity are and finally, what the overall effect on society is.
Keywords: newspaper, politician, image
Най-ярко образът на един политик изпъква в условията на предизборна
надпревара. Именно тогава на политическата сцена се появяват всевъзможни
политически кандидати-лидери, партийни кадри, дейци, експерти. Със своето активно
присъствие в медиите и в обществото те налагат своите идеи, ценности, агитират,
провеждат среща с избирателите, като главната цел е да се спечели доверието на
гласоподавателите. Ето защо и активността по време на изборни кампании е найблагоприятното време за изследване и анализиране на политическите личности.
В настоящото изследване са взети под внимание изборите за Европарламент от
2009 и изборите за 41-то НС. Анализите са направени на базата на материалите от в.
’’Труд’’, ’’Атака’’ и ’’Дума’’. Периодът на изследване обхваща времето от м. май 2009
до 15 юли 2009, тъй като непосредствено след изборите вестниците тиражираха
публикации, свързани с изборните резултати.
Целта на изследването е да проследи доколко и как медиите способстват за
изграждането и утвърждаването на публичния образ на политиците, какво правят самите
политици за своето популяризиране и как всичко това рефлектира върху обществото.
В началото на своето изложение ще поставя акцент върху някои фактори и
предпоставки, които оказват влияние върху крайния избор на всеки един от нас.
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Първият фактор, който оказва влияние върху избора на политическа партия или
фигура е свързан с историческото наследство. То играе значителна роля както за
формирането на определени черти в народопсихологията, така и за бъдещето развитие
на съответната страна.
’’Балканският манталитет’’ е друг важен фактор. Той пречи на народите от
този регион да усвоят западната модерност. За балканеца се приема, че е подвластен на
емоции и импулси, воден от религиозни и национални предразсъдъци и раздиран от
вековни териториални борби. С други думи - ’’Балканите са склад за негативни
характеристики’’ (Мария Тодорова).
Не може да се отрече също, че огромно значение за отношението ни към
политиката и политическите личности играе нашата политическа култура.
Като цяло политическата култура на българина е ниска. Българинът е слабо
запознат с идеите и философиите на различните партии и движения. Той не винаги
разбира езика, който използват политиците, тъй като езикът на политиците е пълен с
чуждици, клишета, неправилно боравене с думи. От тук се поражда недоверието към
този език, поради изтърканото му звучене
Каква е връзката между медиите и политиката?
Медиите имат за задача да информират хората за събитията, които се случват
ежедневно, но те имат и привилегията да влияят върху нагласите на хората, да
сформират единно обществено мнение, да убеждават, т.е. те регулират и обществените
отношения. И тук съвсем естествено си задаваме въпроса: властта на медиите ли е или
медиите са на властта?
За властта на медиите може да се говори много. Журналистите са хората, които
избират акцентите на деня, решават какво, кого и как да изобразят. Ето защо политиката
и политическите личности се нуждаят от тях. Медиите са връзката им с хората; медиите
са средството, което предава техните идеи и послания на публиката.
Днес обаче медиите не обръщат внимание на тази си функция. Наблюдава се
едно сливане на медии, концерни (синдикат) и политика. Така възникват медиите на
властта. Докато преди няколко години медиите продаваха информация на хората, днес
те тиражират положителен или отрицателен имидж на отделни лица и групировки.
Медиите на властта всъщност играят двойна роля - на официоз и опозициоз. Те издигат
своята партия и лидер и отхвърлят идеите на противник (например в. ’’Демокрация’’орган на СДС и в. ’’Дума’’- орган на БСП, в. ’’Атака’’- орган на АТАКА). Между тях
застава непартийните национални ежедневници (в. ’’Дневен труд’’, например), които се
стараят да запазят неутрална позиция.
И все пак всяка от тези медии манипулира по един или друг начин своята
аудитория. Моделирайки образа на ’’своя политик’’ тези медии предопределят
мисленето и възприятието на хората. Това се получава поради простата причина, че
никой не търси допълнителни източници на информация. Именно в тези периоди
политиците започват да ’’шлифоват’’ своя медиен образ с цел да наклонят
електоралните везни в своя полза.
Без съмнение има разлика в образа, който тиражират отделните вестници
(партийни\ непартийни), в отношението към опонентите.
Вестник ’’Дневен Труд’’ е непартиен национален всекидневник, собственост на
германската групировка WAZ. Той е с най-голям тираж в България. Вестникът излиза
всеки ден от седмицата с формат таблоид, в обем от 40-56 страници. В делничните
издания в. ’’Дневен Труд’’ излиза с регионални притурки, като местното приложение за
столицата се казва ’’Софиянец’’. Има различни тематични приложения, излизащи
веднъж седмично като ’’Петъчник’’, ’’Карати’’, ’’Арт Дневен Труд’’.
Вестник ’’Дума’’- самоопределящ се като левият вестник, до 2000-та година е
печатен орган на Българската социалистическа партия. През изследвания период БСП е
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втората по-големина парламентарно представена партия и е основната опозиция на
управляващото мнозинство. За изследвания период ’’Дума’’ е в позиция на
’’опозициоз’’. Национален всекидневник е ( без неделя) и се печата във формат таблоид
в обем 24-32 страници. Има седмични тематични приложения като ’’Пегас’’,
’’Булевард’’, ’’Пардон’’, ’’България’’, ’’Планета’’. Като притурка през 2001 се включва
и допълнителен вестник ’’Мисъл’’ със собствена номерация, а през 2005 съществува
притурка ’’Евроракурси’’. Според списание ’’Медия и реклама’’ за април 2001 г.
’’Дума’’ има покритие от 3.3% читателска аудитория , а през април 2007 аудиторията е
значително намаляла - 0.8%. В рамките на 118 дни вестникът спира да излиза, но на
29.10.2001 отново е на пазара, вече с нов издател- ’’Информация’’ АД, продължавайки
номерацията на броевете от преди прекъсването.
Вестник АТАКА е национален ежедневник с голям седмичен тираж. Вестникът
излиза в обем от 24 страници. Застъпени теми във вестника са: вътрешна и външна
политика, икономика, спорт, хоби и др. Разполага и с електронно издание. Официоз на
партия "Атака".
От тези издания са извадени текстове с политическа насоченост. Количественият
анализ обхваща информация, поднесена както посредством информационните, така и
чрез интерпретативните жанрове.
За изборите за Европарламент (18.05.09-09.06.09) общия брой текстове от трите
вестника е 492. За изборите за 41-то НС (10.06.09-15.07.09) общия брой текстове от
трите вестника е 572.
Нека подробно разгледаме, какво тиражират медиите по време на двата
изследвани периода.
Още от началото на месец май вестниците започват да пускат единични текстове
с политическа насоченост, но голямата вълна започва чак след 18.05.09. Именно това е и
датата, от която самата аз започнах обстойно да следя, как печата отразява случващото
се на политическата трибуна. До 09.06.09, ден след изборите събраните текстове са:
-за в. ’’Труд’’- 23 броя и 202 текста
-за в. ’’Атака’’- 19 броя и 197 текста
-за в. ’’Дума’’-20 броя и 93 текста
Във ’’Труд’’ текстовете с политическа насоченост са най-многобройни, тъй като
самият вестник се състои от повече страници.
За трите седмици на изследването са проследени 23 броя и общо 202 текста. От
тях по голямата част принадлежат на информационния дискурс (новина, разширена
информация, събитиен репортаж). Не липсват разбира се големия брой статии,
интервюта, анализи, коментари. В един от броевете дори Емил Кощлуков (лидер на
’’Новото време’’ и ЛИДЕР) прави интервю с Надежда Михайлова- кандидат за
евродепутат от ’’Синята коалиция’’. Именно тази коалиция наред с ГЕРБ и ДПС е една
от най-споменаваните партии във вестника. Не са пропуснати и непрекъснатите нападки
между Борисов и Станишев. На 28.05 вестникът излиза със следните материали:
’’Членове на „Интернет общество” против БСП’’ и ’’Мешерето: Ромите са за Бойко
Борисов’’. От тук някак си става ясно и самия вестник кого подкрепя. На 4.05 има още
по категорична оценка:’’Със счупен крак Бойко Борисов е герой на квадрат’’. Вестникът
проявява сравнително неутрално отношение към НДСВ.
Интересно е, че въпреки по-големия брой материали във ’’Труд’’, ’’Атака’’ също
не отстъпва. Макар и за периода да са изследвани 19 броя от вестника (който не излиза в
неделя), изданието на ’’патриотите’’ не спира да представя своите партийни лица и
техните срещи с привържениците им. Разбира се не липсват и негативните текстове
посветени на ДПС и техният лидер Ахмед Доган.
Самата кампания на партията за евро вота е започната с грандиозен митинг в
Батак. Заглавие на първа страница от 18.05 е ’’ АТАКА тръгва на избори от Батак -
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българската Голгота’’. В случая колегата Караминов представя един събитиен репортаж,
с голям брой снимков материал. Именно жанровете с информационен характер са найзастъпените във вестника. Предпочетени са събитийните репортажи, новината и
разширената информация. От интерпретативния жанр във всеки брой има интервю със
някой от партийната листа, както и коментар. Това е и вестникът който има специална
рубрика ’’Глас народен’’, където се публикуват мненията на читателите, техните мисли,
тревоги, позиции.
На последната страница е изнесено и мотото на тяхната кампания- ’’Подкрепи
Атака, спаси България’’. От партията си играят и с думите ’’купуването и продаването
на гласове е престъпление’’, като добавят ’’...както турцизирането и ограбването на
България’’.
Повечето партии си правят реклама като говорят за свършената от тях работа, за
това какво биха направили в бъдеще, но стратегията на АТАКА е друга. Думите на
Волен Сидеров, а и самите текстове във вестника са насочени към ДПС и ’’съюзникът’’
им БСП. За тези партии и лидерите им Доган и Станишев няма никаква положителна
оценка и логично текстовете са крайно негативни. Неутрално отношение е проявено към
ГЕРБ.
’’Атака’’ на няколко пъти пише, че властта ’’краде’’ и ’’лъже’’, а на 28.05.09
дори има материал затова, че ’’Европейските фондове се крадат в България’’. На 3.06
читател разкрива как ’’БСП агитира незаконно по телефона’’. Правят се също разкрития
как ДПС купува гласове: ’’Внимание! И мъртвите ще ’’гласуват’’ за Доган’’.
Същевременно патриотите не пропускат да изтъкнат себе си като победители и
спасители- Волен СИДЕРОВ: Да правиш политика днес, означава да се биеш със сърце и
душа за България (3.06) Може да се обобщи, че основният акцент на вестника и
основният щрих в образа на водещия политик Волен Сидеров е национализмът.
Във другия партиен вестник- ’’Дума’’ нещата стоят по различен начин.
Текстовете тук са доста по-малко на брой в сравнение с другите две издания. Застъпени
са новината, събитийния репортаж, интервюто, коментарът и анализът.
Непрекъснато се парадира, как това е партията на народа, как тя иска да работи
за народа и едновременно с това се хули ГЕРБ и лидерът им Бойко Борисов, който е
представен като ’’противоречива личност’’. Негативно е отношението и към партията на
Иван Костов - ’’Синята коалиция’’. От щаба на партията пускат антиреклама със мотото
’’Ако подкрепиш Бойко, печели Костов’’. Тяхната победа се представя като загуба за
България.
Като цяло анализирайки тези материали останах с впечатлението, че самите
политици, както и медиите сякаш дни преди изборите съзнават, че това е вот за
европарламент, а не за местен. Единствено от ’’Атака’’ не крият своите опасения от това
ДПС да получи мандат, защото според ’’патриотите’’ чрез тази партия Турция има
посредник по пътя към ЕС.
В кулминацията на кампанията за Европейски парламент новинарските разкази
се превърнаха най-вече в отражение на надговарянето между политическите субекти –
кой, кой е, кой е по-добър и кой – по-лош, кой с кого е и кой срещу кого е. Но дори това
не поднесе интересни изненади в последния момент.
Очаквани се оказаха и резултатите за местния парламент по отношение на
медийния интерес към главните герои в предизборното съперничество. Надпреварата за
41-во Народно събрание започна още след 9.06, когато се изнесоха окончателните
резултати от евровота.
За изследвания период: 10-06.09-15.07.09 са проследени:
-27 броя от в. ’’Труд’’ и 259 текста с политическа тематика
-23 броя от в. ’’Атака’’ и 219 текста
-23 броя от в. ’’Дума’’ и 94 текста’’.
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За този период борбата е ’’безмилостно жестока’’. Пресата блика от горещи
заглавия (’’Парламентарните избори ще бъдат белязани с черен пиар’’; ’’Настъпи
сезонът на безпринципното партийно чифтосване’’; ’’Паника в БСП. Червеният вот изчерпан!’’ Юристи, икономисти и журналисти от АТАКА ще диктуват политиката в 41вото НС- в. ’’Атака’’; Станишев “схруска” ГЕРБ- в. ’’Труд’’). Изключителна
популярност набират Яне Янев, Костов и Доган.
Вестник ’’Труд’’ отново залага на новината, разширената информация,
коментара и интервютата. Често главен герой на страниците на изданието е Яне Янев,
който непрекъснато прави скандални разкрития. А коя медия не търси скандал? В
сравнение с него Ахмед Доган някак си остава в сянка, но неговото име се спряга в
някои заглавия като възможен партньор за предизборни коалиции.
Най-тиражираните лица остават Бойко Борисов, Сергей Станишев и ’’ябълката
на раздора’’ Иван Костов. Изданието още от изборите за 40-то народно събрание има
слабост към Борисов и не пропуска шанс да го изтъкне като герой. ’’Оперираха
Борисов, той се държа мъжки’’ е заглавието на една от новините от 11.06.09. На
следващия ден има следния коментар ’’Клип депутат не избира’’. Тук се изтъква факта,
че много партии похарчиха доста пари за рекламните си кампании, но дори един депутат
не успяха да вкарат, докато ГЕРБ, които бяха по-пестеливи излязоха големите
победители. Неутрално отношение се проявява към ЛИДЕР и НДСВ, докато към БСП е
по-скоро негативно.
Във ’’Атака’’ отново битката е срещу ДПС. В брой 1131, 30.06.09 вестникът
излиза със следното заглавие на първа страница ’’ На 5 юли ще изстреляме Доган с
летящата му чиния към Турция’’. ’’Патриотите отново’’ показват, че вярват в победата
си и че не бива да допуснем ДПС да управлява. Доказателство за това е и материала от
брой 1126, 24.06.09- ’’Народът иска патриотите във властта’’. АТАКА е представена
като силата, която’’ще закрие 20- годишния политически театър’’ ( брой 1130, 29.06.09).
С негативни оценки е и Станишев. На 17.06.09 вестникът излиза със следните
материали- ’’10000 скандираха: Станишев- вън!’’. В същия брой Татяна Дончева казва,
че ’’ ДПС контролира БСП с общи обръчи от фирми’’. Във всеки брой има интервю ако
не с Воленд Сидеров, то с другите водачи от листата на АТАКА. Коментарът също
присъства ежедневно. От информационните жанрове се залага на новината и
разширената информация.
Вестник ’’Дума’’ отново насочва силите си към компрометиране на Борисов и
ГЕРБ. Това са и имената, които най-често се срещат по страниците на изданието.
Станишев определя тази антикампания не като негативна а като ’’активна’’( 7.06.09).
Претърпяла поражение по време на евровота, сега ’’БСП призова за мобилизация на
изборите’’. На 15.06.09 в интервю за вестника Красимир Премянов дори казва
’’Партията ни губи вяра’’. Аз лично именно на това и отдавам по малкия брой текстове.
Сякаш БСП, знаейки че ще загуби изборите, намира спасение единствено в хуленето на
противниците (основно ГЕРБ) и се отказва да води активна кампания.
Партийни или не, повечето медии и през двата периода апелират да се гласува.
Непрекъснато се говори за купуване на гласове, корупция. На 15.06 ’’Труд” дори излиза
със следния коментарен материал- ’’Протестирайте, но пред урните!’’. И този апел е
чут. Избирателната активност на 5.07 е 60.2%, a победителите са известни.
Какви обобщения могат да се направят въз основа на направените анализи:
Цялата кампания ’’Избори’’ 2009 е изключително негативна. Във медиите
България е представена като ’’корумпирана страна от централно азиатски тип”, с
„мутрифеодален галевизъм” (без да си дават сметка, че негативността е много позначителна и не по-малко опасна именно в подобни реплики – „мутризация на
политиката”, „галевизация” [в-к Седем 24-30 юни 2009], „путинизация”, масова
„доганизация”, които изобилстваха в езика на политиците.
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В политическият речник се появяват думи като ’’Бойкостов’’, непрекъснато се
конфронтират ГЕРБ и БСП. За разлика от предишни избори, когато политиците са
говорили за „ангажимента към гражданското общество”, на тези избори ключови
думи започват с ’’к’’- корупция, криза, купуване на гласове. Играта е между добри и
лоши, а гражданите за пореден път гласуват не за конкретната идея, а за личността и
партията. Мнозина не знаят какво значи абревиатурата ГЕРБ, но гласуват за Бойко
Борисов. Главни медийни герои за изследвания период са:
Бойко Борисов- топ името в информационните материали на в. „Труд”. Името
му присъства във всеки брой на изданието, като публикациите са с позитивен заряд
(’’Със счупен крак Бойко Борисов е герой на квадрат’’; ’’Оперираха Борисов, той се
държа мъжки’’). Сергей Станишев е на следващото място, като за неговите изяви
пише и в-к „Дума”. Другият политик в класацията е Ахмед Доган. За него обаче
кампанията „Избори 2009” носи белега на негативизма. Името му се свързва с
предизборните агитации на ДПС и анти-ДПС настроенията на опонентите. Особено
видимо е това на страниците на „Атака”. Следващият образ, лансиран от медиите е този
на лидера на РЗС- Яне Янев. Той се превръща в генератор на новини, „надушвайки”
жаждата на медиите за скандални разкрития. И ако за Борисов и Станишев е обичайно
далеч преди официалния старт на кампанията за заемат призови позиции по честота на
медийно присъствие, то при Костов, Янев и Доган се наблюдава синдром на
предизборно-кампаниен ръст в показателите за популярност. При Иван Костов този
ръст стъпва на основата, че той е опозиционен говорител. В добавка, два месеца преди
изборите името му се спряга като евентуален коалиционен партньор и бъдещ „зъл
ментор” на Борисов ( послание, пропагандирано главно от Станишев). Образът на Волен
Сидеров пък се изгражда главно от в-к „Атака” и донякъде от „Труд” (вестникът не
тиражира негативни материали по негов адрес). Другият момент в лансирането на
неговия образ е, че той се гради в контекста на анти-ДПС посланията.
Натрапчивото на тези избори е, че всеки говори всичко, за всекиго, навсякъде,
по всяко време и по всякакъв начин. Изследвания от периода 1 юни- 4 юли показват, че
Сергей Станишев е най-многословният политик. Ключова дума в изказите му е
’’България’’. Често използвани от него са и глаголите ’’трябва’’ и ’’може’’, като чрез
тях той подготвя ’’хората’’ за ново 4-годишно ’’управление’’. Борисов, неговата партия
ГЕРБ и екипа му от хора, които нищо не разбират сa също неизменна част от неговите
агитационни речи. Не е спестено и посочването с пръст на човека, който всъщност
командва Борисов, според Станишев – Костов. Но, както стана ясно, стратегията на
Станишев не постигна желания ефект.
Докато при Станишев ’’България’’ е над всичко, то от изказите на Бойко
Борисов излиза, че в дъното на всичко стои ’’Станишев’’. Подобно на отишлия си Крал
на поп музиката, който никога не е взимал уроци по пеене и хореография, кралят на
политическата ни сцена без уроци по ПР и поведение пред медиите докарва публиката
до екстаз и това си личи по резултатите от изборите.
Лидерът на третата политическа сила поставя в центъра на своите изказвания
’’ДПС’’ и изборните постижения, които ’’трябва’’ да се постигнат. А култова остава
репликата ДПС е бацил – където влезе, не излиза.
Волен Сидеров пък е този, който говори за сметките на Доган и неговите
механизми за постигането им. Най- засегната тема в речите му е купуването на
’’гласове’’ и че хората ’’трябва’’ да ’’гласуват’’ за ’’АТАКА’’.
Иван Костов пък, обезпокоен от проблемите на своята партия, най-често
споменава’’синята коалиция ’’ и ’’ЦИК”. В пика на изборните битки обаче, тези
проблеми са заменени от темите за корупция и покупко-продажбата на ’’гласове’’, от
’’Доган’’, ’’ДПС’’, ’’НДСВ’’ и пр.
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Яне Янев паралелно използва две думи ’’България’’ и ’’РЗС’’. Безспорните
класики в жанра- ’’Доган’’ и продажбата на ’’гласове’’ са любими и на лидера на РЗС.
Янев непрекъснато залива медиите със скандални класации стил ’’10-те най’’(Топ 10 на
най-корумпираните политици; 10-те най-големи злоупотреби в страната и др.)
Изобщо по време на двете избори вместо политиците да се опитат да агитират
хората, чрез представяне на образа на България след 4 г., те го правят чрез образa на
’’врага’’. Техните речи са изключително клиширани и се разминават с конкретиката. От
повечето партии дават луди пари за рекламни клипове и кампании. Излъчени са общо
2779 предизборни клипа. От тях:
• БСП или по-точно Коалиция за България има 768 клипа, със съответно 7.33
часа рекламно време;
• Лидер – 579 клипа и 4.04 часа рекламно време, което класира партията на
второ място по брой излъчени клипове и на трето място по рекламно време;
• Синята коалиция има 469 клипа и 4.15 часа рекламно време, следват РЗС,
НДСВ и т.н.;
В тази кампания ГЕРБ има само 65 клипа и 40 минути и две секунди рекламно
време. Коалиция за България е похарчила за рекламно време над един милион лева – 1
073 660 лв., на второ място по разходи е Синята коалиция – 764 588 лв., на трето място е
НДСВ – 501 485 лв., на четвърто Лидер с 447 125 лв. и пето РЗС 4 4481 лв. ГЕРБ – само
97 370 лв. (Но на въпроса дали наистина медиите нямат заслуга за изборния успех на
Бойко Борисов ще се върнем по-късно. Защото хипотезата тук е, че той е медиен
продукт.) Ако се попитаме в кои медии са отишли тези пари цитираното изследване на
GARB дава следните данни: в БНТ те са доста по-малко отколкото в Нова телевизия, а
в Нова са доста по-малко отколкото в bTV – съответно 377 975 лв., 988 410 лв. и 2 251
423 лв.
Нека сега се върнем на въпроса защо Бойко Борисов и ГЕРБ спечелиха тези
избори. Как медиите му помогнаха? Не е тайна, че той е любимецът на медиите, човекът
с най-бърза медийна реакция. Моментално реагира на всяка атака срещу себе си и не
дава възможност тя да се превърне в кампания. Всяко обвинение трансформира в
контраобвинение срещу противната страна и непрекъснато атакува всеки вероятен
опонент. Използва не само политиката, но и спорта, шоу културата, всяка възможност да
влезе и да присъства в публичното пространство. Политик, който реагира бавно, дълго
събира информация, трудно взема решения, лошо импровизира, не може да оцелее в
такова публично пространство, което изисква бързина, бързина и пак бързина.
Според проучвания, другият фактор, който е ’’виновник’’ за високата
избирателна активност е Доган. Медиите, както и политици задействаха една кампания
анти-Доган. Както корпусът от изследваните от мен текстове, така и други изследвания
на медийния мониторинг показват, че пресата има изключително негативно отношение
към Доган.
Както казах, цялата кампания Избори 2009 се базира на образа на ’’врага’’. Не се
представят партийни идеологии, а се изграждат имиджи. Всичко е анти и всеки е против
другия. Цялата тази негативност обаче никак не се харесва на хората, тъй като според
проучвания прословутият клип ’’Бойкостов’’ е одобрен само от 10%. Повечето считат,
че този клип е удар под кръста, който оплюва, а не предлага. Самият изход от изборите
показва, че клип не печели място в парламента. Изследователите смятат, че „в
пресечните точки между медии и политика зрелището надделява над дебата, личните
противоборства над идеите”, „водещият тон на кампанията мина под знака на шоуто,
драмата и скандала”, акцентира се върху противопоставянето, но така да се каже като
самоцел, а не заради кауза, налице е „жълтееща словесна война между основните
политически опоненти” (Николета Даскалова); „симптоматично е, че се анонсира като
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дебат комбинацията между игрите на Бойко Борисов и Станишев в Стани богат”, „шоуто
е поканено на терена на политиката” (Калина Петкова); Гергана Куцева констатира
„липса на идеи и проекти за бъдещето”, „вяли послания”, както и преплитане на
политическите и криминалните сюжети и не радикално променено съотношение в
предизборните медиите между криминалните и политическите новини.
В началото на темата представих предпоставки, влияещи върху крайния избор
на електората. Разбира се всеки човек се ръководи в различна степен от тях. Не може да
се отрече обаче, че отношенията медии-политика-общество в повечето случаи са
решаващи за крайния изход от изборите. Медиите са средството, чрез което политиката
се представя на обществото. Макар в единични случаи вестниците да тиражират
положителен образ на определен политик, все пак съвкупният облик си остава
негативен. Това принизява политиците в очите на хората, подкопава доверието в тях и
влияе деградиращо, както на политическия, така и на социално-икономическия живот.
Следователно трябва да се работи върху изграждането на позитивен имидж.
Пресата и медиите като цяло имат възможността да влияят върху нагласите на
аудиторията, да формират обществено мнение и политиците трябва да се възползват от
това. Освен добрият имидж политиците трябва да се стремят и към професионализъм,
цивилизовано поведение, продуктивност и акуратност. Защото ако РЕАЛНИТЕ
намерения се покрият с РЕАЛНИ дела то пресата и хората наистина ще имат
основателна причина да гледат с позитивизъм на българският политик.
Още в древността френският философ Виктор Кузен е казал ’’Властта над
хората се придобива само като им се служи’’. За мен той ясно изразява че:
1. Като изразител от разнородните интереси на гражданското общество
медиите трябва да служат на това общество, за да може да си изградят авторитет.
2. Властта трябва да служи на обществото, защото обществото има
привилегията да избира кого и защо да подкрепя и не съумееш ли да и служиш
правилно, губиш власт над него.
3. Обществото има власт над това да избира, кой да го управлява, затова
трябва активно да се гласува освен за лицето и за идеята, която ще дръпне народа
напред.
Медии, власт, общество - да, те са взаимно зависими, но гласоподавателите са
тези, които определят кой ще управлява.
Литература:
1. Вестник „Труд”, 50 броя, 2009, м. май-м. юли
2. Вестник „Атака”, 42 броя, 2009, м. май-м. юли
3. Вестник „Дума”, 43 броя, 2009, м. май-м. юли
4. Даскалова, Н., Кралят на попа
5. Кирова М., Образът на българския политик на страниците на печата в условията на
предизборна надпревара
6. Колева, М., Посланията на партиите вече постигат чуваемост (От ония работи до
разпищолването…)
7. Монова, Т., Избори 2009 - Размиване на границите: какво се случи с предизборното
политическо послание/говорене?
8. „Образът на врага” в предизборните медии. Двайсет години стигат
Научен консултант: доц. д-р Мария Алексиева
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АКТУАЛНИ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ РАБОТА С ДЕЦА С
ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Станислава Жекова Нанева
ІІкурс, Социални дейности, БСУ
Насърчителна награда

CURRENT SOCIAL WORK WITH CHILDREN WITH
OUTSTANDING TALENTS
Stanislava Jekova Naneva
ІІ year student, Social activities, Faculty of Humanities, Bourgas Free University
Abstract: Gifted children differ from their normally developing vrastnitsipo: answered and
early use of the complex nature of phrases and sentences, vocabulary rich, highly developed
mental abilities in abstract thinking, in understanding the meanings, uses, complex concepts,
summarizing , interconnection of objects and phenomena, very good observation, especially
for detail and desire and interest to monitor, good attention.
Key words: talent, diagnosis, features, Social and emotional problems, recommendations
1.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАДАРЕНИТЕ ДЕЦА

Надареност - Надареност
е качествено своеобразно съчетание на
способностите, от които зависи възможността за постигане на по- голям или помалък успех в изпълнението на една или друга дейност.
Надарените" деца са описани като такива, „които поради естествени
изключителни възможности имат способност да показват високи резултати
Повечето надарени деца показват по-висока степен на концентрация и капацитет
на паметта. Няма „типично" изглеждащи надарени деца, тъй като определени таланти и
обществена среда дават възможност за изграждане на различни и разнообразни
личностни характеристики. Постиженията също много се различават. Разликата между
тях може да се види, дори и когато се групират заедно. Някои са много силни в
определена насока, и много слаби в друга.
Днес групиране на качествата на надарените деца правят много автори, един от
които е Ив. Марев [1]. Той предлага следния вариант на групиране на качествата на
надарените деца:
9 А1 – при наличие на интерес усвоява много бързо материала, който се
преподава в училище, при това още по време на урока;
9 А2 – знае много неща от областта на науката, техниката, изкуството и др.,
които е научило извън училище;
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9 Б1 – има изострено чувство към проблемите на живота, смъртта, битието,
безкрайното, доброто, лошото, отношението между себе си и хората;
9 Б2 – притежава необикновена самокритичност за възрастта си и
неудовлетвореност от постигнатото;
9 В1 – притежава живо въображение
9 В2 – има чувство за хумор и склонност към необичаен начин за изразяване;
9 Г1 – има широк речник и осъзнава нуждата от думи за означаване на
специфични нюанси при изясняването на дадено явление;
9 Г2 – вижда логическите връзки между изследваните обекти, притежава
подчертана способност към абстракция, обобщение, организация на материала;
9 Д1 – характеризира се с изключителна инициатива и способност за
продължителна работа;
9 Д2 – проявява постоянство при поставяне на целта и засилено любопитство в
определена област;
9 Е1 – проявява съпротива по отношение на авторитети, склонност към
самостоятелна работа и желание да се види ефектът от тази самостоятелност;
9 Е2- неохотно се съгласява с препоръки и решения дадени наготово.
Друг автор, който системно се занимава с проблема за надарени деца е
проф. Генчо Пирьов [5]. Той ги описва по следния начин:
9 Те проявяват по-изострена наблюдателност, като не пропускат да отбележат и
най-малките промени в околната среда.
9 В тясна връзка с наблюдателността се проявява и изострена любознателност,
която се изразява преди всичко със стремежа на децата да поставят най-разнообразни
въпроси за всичко, което става около тях, за всичко, което чуват да се споменава от
възрастните или от средствата за масова комуникация. Още преди да могат да четат те
проявяват настойчиви желания да им се чете, а след усвояване на четенето се увличат в
самостойно четене, като често избират книги, които не са за тяхната възраст.
9 Децата често пъти не се ограничават само с четене, а дирят и други източници
за информация, като например посещения на публични лекции, колекциониране на
определени неща, отговарящи на доминиращите им интереси.
9 Характерно за даровитите деца е и това, че имат стремеж да постигнат високо
качество на това, което имат да вършат. Ако не са сигурни, че могат да постигнат това,
те са склонни да се откажат временно от поставената задача, докато се почувстват
готови за това.
9 Даровитите деца проявяват интерес да общуват предимно с по-възрастните от
тях, понеже това задоволява по-пълно интересите им. При контакт с по-малките или
връстниците те заемат роля на инициатори, организатори, водачи.
9 Обикновено тези деца проявяват по-високи способности не само в една
определена област, а в по-широк кръг дейности в училище и вън от него.
9 Ако няма някои грешки при възпитанието тези деца се отличават с повишена
работоспособност и изявено трудолюбие.
Представата за интелектуално надарените деца в миналото е съдържала
компонентите физическа хилавост, очила, невротичност, ексцентричност, дори
налудничавост.
В литературата се посочва ,че тези деца непременно превъзхождат връстниците
си във физическо отношение. Но надарени деца са били и Дикенс, Едисън, Волтер, У.
Скот, Рузвелт, Ж. Кокто и др.,които са се отличавали с физическа слабост и болнавост.
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Затова физическите характеристики трябва да се свързват със социално –
икономическия статус, отколкото с фактори от интелектуален порядък. При своите
антропометрични проучвания в България (тегло, ръст, обиколка на глава ) И. Керековски
(2) не установява различия между децата с висок и нормален интелект и констатира
зависимост между коефициента на интелигентност и външния вид на децата – с
привлекателна външност.
Днес се приема, че надарените деца физически и невропсихично не са по-малко
здрави от другите техни връстници, имат определени емоционални и социални
проблеми. В литературата са отбелязани редица особености , по които надареното дете
се отличава от своите нормално развиващи се връстници: ранно проговаряне и
използване на по-сложни по характер изрази и изречения; богат речников запас; силно
развити мисловни способности в областта на абстрактното мислене, в разбирането на
мисли, значения, сложни концепции, обобщаването, осъществяване на взаимовръзки
между предмети и явления; много добра наблюдателност, особено за детайли и с
желание и с интерес наблюдават; добра разпределителност на вниманието (могат
едновременно да се занимават с няколко неща); лесна приспособимост към социалната
среда; увереност в себе си сред връстници и сред възрастни; перфекционизъм - стремеж
към и все по-големи постижения; голямата чувствителност може да доведе до тежко
изживяване на своите неуспехи. Затова е необходимо да си поставят по-реални цели,
защото в противен случай може да настъпи т.нар. парализиран перфекционизъм,
оказващ отрицателно влияние върху стремежите на детето и училищната му
успеваемост; склонност към съревнование - изпитват непреодолима потребност от
превъзходство (състезания, олимпиади) и още много други.
Трябва да се познава много добре проблема за ранимостта на надарените деца с
оглед на психичното им здраве, защото то е основна предпоставка за максимална
самоизява.
Според Ефроимсон [2], всеки човек се ражда на света с разнообразен набор от
способности. Днес тази мисъл може да се формулира по-определено: почти във всеки
човек са заложени значителни умствени възможности.
2. Използване на специални процедури за диагностика на общите и
специални способности на надарени деца
a.
За изследване на общите интелектуални способности на надарени
деца могат да се използват следните тестове:
9 Тест на Р. Амтхауер ‐ Тестът се състои от три части, всяка от която трябва да
се изпълни за 15 минути.
9 Тест на Кристиенсън и Гилфорд - По Гилфорд четирите фактора в
структурата на интелекта са: плавност на потока на идеи; плавност (гладкост) на
употреба на думи; поток на асоциациите и изразите
9 Интерес представляват и методиките за самооценка на компетентностите на
надарените деца. Една от тях е методиката на Б. Минчев, която е предназначена за
самооценка на общата, социална и професионална компетентност и е приложима за
изследване на всички ученици.
9 Д. Тодорина предлага изследване на следните способности: литературни,
математически, технически, музикални, способности в областта на изобразителното
изкуство, в областта на физическото възпитание и спорта, балетните способности
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За изследване на способностите за литературна дейност се предлагат предимно
методи от типа на естествения експеримент. Могат да бъдат използвани съчетанията на
учениците в проза или стихове, на свободна тема или по картина. Анализирането им
става по няколко показателя:
1. степен на оригиналност на сюжета, на идеите;
2. богатството и силата на въображението, на емоциите;
3. наличието на художествени похвати и стилни форми, сравнения, метафори,
алегории и др.
9 Подходяща система от критерии и показатели за оценка на словесното
творчество при фантазния дискурс на децата предлага М. Балабанова. Тя включва
критериите: свързаност на текста; цялостност на изложението; завършеност на текста,
степен на творчество. Въз основа на тях авторката определя три равнища на развитие на
словесно-творческите умения. Системата може да се използва и в детските градини и в
училище.
9 За изследване на математическите способности може да се използва системата
от тестове на В. А. Крутецки. Тя включва 79 теста, от които 22 са аритметични, 17
алгебрични, 25 геометрични и 15 разнообразни. Крутецки допълнително анкетира
специалисти и определя 12 компонента на математическите способности: за обобщение,
логическо разсъждение, съобразителност и находчивост, математическа памет,
способност за абстрахиране, гъвкавост на мисленето, опора на нагледен материал,
способност за прав и обратен ред на мислене, стремеж към икономия на умствените
сили, съкращаване процеса на разсъждението, понижена уморяемост при занимания с
математика.
9 Тестът за математическата аналогия на Гайштут съдържа задачи, които са
насочени към формиране на учениците от четвърти до десети клас на операциите анализ,
синтез, аналогия, обобщение. За да решат задачите, учениците трябва да имат освен
знания върху математическия материал, също така и способност за мислено определяне
на отношението между пространствените и знаковите елементи в условието на задачата
и умения за математически операции с математически структури. Ако учениците решат
повече от пет задачи те имат високо равнище на развитие на способностите за мислене
по аналогия. За по-малко не се поставя определена „диагноза”. След определено време
изследването се повтаря, но с други, аналогични на предишните тестове.
9 Янка Стоименова включва следните структурни компоненти в системата на
математическите способности: способност за обобщаване на математическия материал,
способност за математическо мислене, способност за запомняне на математическия
материал, способност за пространствено мислене и творческо въображение
9 За проучване на техническите способности методики предлагат няколко
автора, някои от които са: П. Б. Никитин, П. М. Якобсон и Здравка Лисийска.
9 Никитин обръща внимание на три основни технически дейности – монтаж,
подготовка за детайли и конструиране на готови детайли. Тази методика включва 8
задачи, които развиват следните страни на техническите способности – окомер,
пространствено представяне, практическо мислене, техническо мислене, аритметическо
мислене, техническа наблюдателност и конструктивно-техническо мислене.
б. Изследване на музикалните способности.
¾ Тестове на С. Сишор.
Предлагат се система от тестове и инструментални задачи за измерване на:
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1. музикалните усещания и възприятията за височината, интензивността на
звука, усета за ритъм, за тембър, за консонант, за обемност на звука;
2. музикални действия (контрол на височината на тона, на неговата
интензивност, обемност, контрол на тембър);
3. музикална памет и музикално въображение;
4. музикален интелект (музикални асоциации, музикално мислене, обща
музикална надареност);
5. музикални чувства (музикален вкус, емоционални реакции от музиката,
социално изразяване чрез музиката).
¾ Методика на Б. М. Тепелов.
Авторът прави психологически анализ на музикалните способности и опита за
тяхното изследване в три направления:
1. ладово чувство, т.е. способност да се различава емоционалната изразителност
на звуковете в мелодията – това са прецептивният и емоционалният компонент;
2. способност за слухово представяне – слухово-паметен, репродуктивен
компонент;
3. музикално-ритмично чувство – способност да се преживява активно музиката,
да се чувства емоционалната изразителност на музикалния ритъм и да се възпроизвежда
точно.
в. Изследване на способностите в областта на изобразителното изкуства (в.
„Струма”, 04.07.2006).
Условно листът в детската рисунка може да се раздели на две вертикални зони –
лява и дясна.
Всяка от тях носи своя смисъл. Дясната – екстровертната – обозначава връзката
на детето с бащата и представата за бъдещето. Лявата – интровертната – разкрива за
преживяното, за привързаността но детето към неговия дом и преди всичко към майката.
Може също така да бъде свързана с някой, който има авторитет към детето или нещо,
което оказва влияние върху него. Горната част на рисунката е свързана с дейността на
детето в интелектуален план, а долната - с материалния свят.
Децата често рисуват своя баща голям и силен, който стой върху нарисувания
под в къщата или върху земята. Това означава, че децата асоциират именно бащите с
материалната власт вкъщи.
Увереното, уравновесеното дете концентрира рисунката в център на листа.
Рисунките на онези деца, които имат проблеми с взаимоотношенията с връстниците и в
осъзнаване на собственото „аз” са разположени върху целия лист. Щастливото, уверено
в себе си дете рисува с пълни, отчетливи линии.
Нерешителното дете, обратно, избира не много ярки цветове, рисува едва-едва
докосвайки листа и затова рисунката му най-често е бледа, неизразителна. Такова дете
не иска да привлича вниманието върху себе си.
Агресивното дете често, без да иска чупи моливите или бързо изписва
флумастера.
Детето с мек характер използва много вълнообразни линии.
Децата с волеви характер, бъдещите реалисти и таланти, предпочитат да рисуват
с прави линии и точни ъгли, по-рядко използват кръгчета и овални форми.
Изследване на специалните способности в областта на физическото възпитание
и спорта.
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г. Много автори имат разработени методики за диагностициране на
способностите на деца в областта на физическото възпитание.
Надарените деца в тази област се развиват особено добре в юношеска възраст,
тъй като анатомо-физиологичното и психическото развитие на организма е на по-високо
равнище. Физическото възпитание помага на детето да опознае себе си, а на деца с
физически недъзи, физическото възпитание служи като един вид рехабилитация. Затова
много е важно провеждането на часовете по физическо възпитание при тази група деца.
Разбира се, учителят трябва да подбере такъв вид упражнения, отговарящи на
здравословното състояние на децата.
д. Проучване на балетните способности.
Принос за проучване и развитие на балетните способности има Т. Попов. Той
очертава следните структурни компоненти на балетните способности, които биха могли
да послужат като индикатори за тяхното съществуване у даровитите деца.
9 двигателни качества (координация на движенията и физическа
дееспособност);
9 пластичност;
9 музикалност;
9 интелигентност (креативно мислене, оценъчно отношение към обекти и към
действителността);
9 емоционалност (емоционално-естетическа отзивчивост и възприемчивост);
9 зрителна памет, слухова памет, образна памет;
9 въображение – творческо;
9 наблюдателност – да се схваща характерното у обекта и взаимоотношенията;
9 волеви черти на характера и др.
Има много причини да разберете дали детето е надарено.
Съществуват потенциални рискове от отлагане на такъв „тест", сред които са:
1. Разбиране на силните и слабите страни на модела на опознаване на света от
детето, които могат да помогнат на родителите да планират най-добрата програма за
обучение.
2. Чакането до момента в който училището реализира такъв „тест" може да
доведе до т.нар. ефект „горна граница" от училищните тестове, който да се репликира
всяка година, реално не давайки възможност на пълния потенциал на детето да се
разкрие.
3. Много надарени ученици често се казват „проблемни" деца и често
предизвикват авторитета на учителите като не спазват или се опитват да заобикалят
училищните правила. Поведението на по-надарените деца често се обърква с
„разстройство на вниманието" като например (разстройство с дефицит на вниманието)
(ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder). В същото време, тестът може да
разграничи надареното дете от такова с потенциални проблеми при обучението, като
ADHD, Синдром на Аспергер, и други проблеми, на възможно най-ранен етап от
развитието на детето. Малко е известно например, че дете със Синдрома на Аспергер
проявява характерни черти за аутизма, но реално много от децата с този синдром са
интелигентни и проницателни в същото време.
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4. Надарените деца се чувстват по-добре при общуване с деца и в класове,
където средата е на тяхното ниво. Изследванията показват, че надарените ученици се
развиват значително по-добре, когато са в среда с младежи с подобни способности. В
една погрешно създадена околна среда за обучение, дарбата може да бъде също толкова
парализираща, колкото и някакъв реален проблем при възприемането. За съжаление,
повечето надарени деца са много интровертни, неразбрани от родители и заобикаляща
среда, при което неоткритата им изключителност може да доведе до задънена улица.
Отегчени без реални предизвикателства в училище, те могат да се откажат и да изберат
насока, която никога не би използвала невеоятния им потенциал.
На колко години детето показва характеристики на изявена дарба? Много
родители и учители, смятат, че детето е надарено, когато се попълнят определените за
това тестове. Истината е, че талантливите деца показват черти в ранна детска възраст. В
действителност, някои от тях могат да се видят дори и при бебета!
3.

Характеристики на талантливите деца

Един от начините, по които родителят може да прецени дали детето му е
надарено е да разгледа внимателно набор от поведенчески модели, които се проявяват в
ежедневните разговори, дейности, и отзивчивост при възможностите за научаване на
нови неща.
По-долу е представен списък с най-често срещаните характерни черти за
надарените 4-, 5- и 6-годишни деца (Smutny, 2000):
9 Проявяват постоянно любопитство за много неща
9 Задават обмислени въпроси
9 Имат богат речник и използват изречения със сложна структура
9 Могат да се изразяват добре
9 Решават различни проблеми по уникален начин
9 Имат добра памет
9 Проявяват необичаен талант в изкуствата, музиката, или драматизацията
9 Проявяват особено оригинално въображение
9 Използват вече научени неща в нов контекст
9 Имат необикновена способност да подреждат нещата в логическа
последователност
9 Дискутират и размишляват върху идеи
9 Учат бързо
9 Имат желание да работят независимо и поемат инициативи
9 Проявяват чувство за хумор и остроумие
9 Имат по-продължителни периоди на съсредоточеност и са склонни да
упорстват на предизвикателните задачи
9 Много са наблюдателни
9 Показват талант при измислянето на истории и разказването им
9 Интересуват се от четенето
4.

Социални и емоционални проблеми, засягащи даровитите деца

Характеристиките на талантливите деца, често водят до социални и
емоционални проблеми, които могат да се отразят на тяхното емоционално и социално
развитие.
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а.Проблеми, произтичащи от асинхронното развитие
9 Надарените деца могат да разбират абстрактните понятия, да се справят с
тези понятия, емоционално, което може да се отнася за смъртта, за бъдещето, пол, както
и други подобни въпроси.
9 Физическото развитие на надарените деца може да доведе до невъзможност
за изпълнение на дадена задача и те да са в състояние на трудно предвиждане на
нещата
(Перфекционизмът може да играе роля в това, както и чувство на
неудовлетвореност.)
9 Талантливо дете може да участва в разговори с възрастни по въпроси като
глобалното затопляне или на глада по света една минута и следващата минута да
хленчи, защото някой му е взел любимата играчка.
Едно от решенията: Справяне с асинхронното развитие -Подпомагане на
даровитите деца да се справят с интензивните емоции.
б. Вербалнипроблеми
9 Надарените деца обичат да спорят и / или манипулират. (Родители и другите
възрастни трябва да не позволяват тази манипулация.)
9 Талантливото дете може да се опитва да надхитри родители и учители.
9 Сложният речник и чувството за хумор може да предизвика у надарените
деца да бъдат неразбрани, да се почувстват отхвърлени или на по-ниско ниво. (Това е
една от причините, надарените деца да предпочитат да бъдат около по-големи деца и
възрастни.)
9 Едно от решенията: Как да(не) се спори с даровити деца
в.
Проблеми,
чувствителност

произтичащи

от

перфекционизъм

и

емоционална

9 Перфекционизмът може да доведе до страх от неуспех,
9 Наблюдението, въображението и способността да погледнат отвъд
очевидното, могат да причинят на талантливите деца да се появява срамежливост,
задържане в нови ситуации, с цел да се обмислят всички последици.
9 Талантливото дете може да изисква пълна информация, преди да отговори на
въпроси.
9 Прекалената чувствителност може да предизвика у надарените деца
критика, или дори гняв, много лично. Детство е зад гърба им.
9 Чувствителността и добре развитото чувство за доброто и злото, може да
доведе до безпокойство относно войни, глад, деца, замърсяването и други
несправедливости.
9 Ако те са претоварени с изображения и обсъждането на тези въпроси, те могат
да станат интровертни и дори да страдат от "екзистенциална депресия."
Едно от решенията: Подпомагане на даровитите деца да се справят с
интензивните емоции.
Анализът от досегашния опит показва, че:
Още през 1979 г когато Общото събрание на ООН обявява Международната
година на детето се ражда движението „Знаме на мира?" Тогава г-жа Людмила
Живкова в качеството си на министър на културата успява да прокара идеята в
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България, след което са започнали подготовките за провеждането на самата Асамблея.
Международната година на детето, е дала на България уникалния шанс да се превърне макар и за една седмица, в световен център на детското творчество и талант, на основата
на който децата са се обединили, да творят и да се забавляват едновременно. Това е
един поглед в бъдещето, тъй като България е могла да използва тези контакти навсякъде
по света, защото много от тези талантливи деца впоследствие са се наредили сред
националния елит на своите държави. Ако това движение беше продължило и център
„Знаме на мира" не беше закрит, контактите които си беше създало, популярността,
връзките и всичко, което беше направено като цялостна организация дори на местна
почва, можеше да бъде използвано от всички следващи правителства.
Детското изкуство трябва да служи на децата! Защото талантът е даден от Бога,
за да твори добро! То ни обединява и прави човеци, независимо от цвета на кожата,
езика и вярата!
Колкото повече израстваме ,толкова по-силно е желанието ни да се борим със
злото. Срещите с хилядите му лица не трябва да ни отчайват. Напротив – карат ни да
вярваме, че доброто и по-силно!
Истинският човек е надарен с таланта да бъде добър!
А ТАЛАНТЛИВИТЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА БЪДЕЩЕТО!
Те са златните житни семена на духа, пръснати из цялата Планета. Само заедно
могат да омесят хляба на бъдещето. И да извоюват правото на човечеството да живее
утре в един нов – екологично чист и нравствено извисен свят без войни и насилие,
тероризъм, дрога, нищета и омраза! Талантливите могат и знаят как да изградят свят на
толерантност, разбирателство и сътрудничество– безграничен свят на спасена човещина,
милосърдна любов и всепрощаваща доброта!
Мечтаем за такъв свят – единен в своето Различие, пъстър и светъл! Богат с
духовното наследство на предците и мечтите на децата ни!
От различни източници като медии, представяне и т.н. ставаме свидетели
на зараждащи се все повече млади таланти от по-ранна възраст . Изяви в спорта,
техниката, литература, информационни технологии и т.н.
За съжаление няма статистика колко са талантливите деца в България, на
национално, областно и местно ниво. Такава статистика направих в ОУ ”Княз БорисІ” с
родители на ученици от 1ви до 4 ти клас. Анкетирани-102-ма родители. Повечето от
родителите смятат, че децата им имат някаква дарба, но не знаят към кого да се обърнат,
за да доразвият таланта на децата си.
Изводи и препоръки
В България масовото училище предлага обучение, съобразено със средното ниво
на способностите на децата, и надарените деца остават пренебрегнати. Работата в клас с
по-талантливите деца е въпрос на инициатива на отделните учители. Всички
педагогически факултети имат програми и методики за работа с даровити деца. На
практика обаче те трудно се прилагат, защото малко учители подхождат гъвкаво към
учебния процес. В резултат на това голяма част от надарените деца остават
"неразпознати".
Реално родителите са тези, които могат да се погрижат за развитието на своите
даровити деца. Възможности има в извънучилищни форми като спортни клубове, школи
или образователни центрове. Ако родителите могат и решат да отделят допълнително
средства, надарените деца имат шанс да развиват заложбите си в подобни центрове. За
съжаление има много високоинтелигентни деца, които поради небрежността на своето
семейство и поради незаинтересоваността на училището към тях просто се погубват.
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Добър шанс за надарените е да попаднат в някое от специализираните училища
по изкуствата, както и на добри педагози, които да ги поведат по най-добрия за тях път
към изкуството. Музикалните прояви на децата се насърчават именно от училищната
среда. Основен критерий за категоризирането на едно дете като даровито са неговите
постижения на национални и международни конкурси. Децата в училищата на
министерството на културата са обект и на програма за закрила. ,но е необходима
национална стратегия, която да обхваща не само финансови, но законови и обществени
мерки за закрила на надарените деца.
Моето предложение е :
1.Да се създаде информационна система за ранно диагностициране.
2.Да бъдат създадени специални практики за подкрепа на родителите на децата с
изявени дарби.
3.Да се създадат групи за подкрепа съвместно с родители, организации, на
местно, общинско и държавно ниво. Важно е родителите на талантливи деца да имат
комуникация с други родители на такива деца. Добре е постоянно родителите да
контактуват лице в лице, където се получава по-добро взаимодействие.
4.Да се създаде форум на национално и международно представяне на такива
деца и общуване между семействата.
Тъй като децата, които имат изявена дарба в една насока - има опасност да
станат жертва на социална изолация.
5.Някои възможни насоки за социална работа с такива деца , подготовка и
подкрепа на родителите им - създаване на групи
с участието на родителите на
надарените деца.
Важно е родителите на талантливи деца да имат комуникация с други родители
на такива деца. Добре е постоянно родителите да контактуват лице в лице, където се
получава по-добро взаимодействие.
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ХЕНРИ ЧАРЛС БУКОВСКИ „ЖЕНИ”. МЕДИЙНА РЕЦЕПЦИЯ НА
РОМАНА
Анна Александровна Качарава, БСУ
Насърчителна награда

HENRY CHARLES BUKOWSKI “WOMEN”. MEDIA PERCEPTION
OF NOVEL
Anna Alexandrovna Kacharava

Abstract: Analysis of media reviews for the novel Women by Charles Bukowski from the
Bulgarian and Russian press, and indications of leading followers of the beat generation in
literatures of both states.
Key words: Henry Charles Bukowski, the Beat Generation, novel Women, media, Martin
Karbowski, Sergay Dovlatov, annotations

„Множество добри мъже са стигали до под моста заради жена”[1] - Буковски за
жени. Чарлс Буковски. Вулгарен, проникновен, скандален, мръсен, велик. Прекалено
мъжествен, за да нарича нещата с „негодните” им имена. Прекалено искрен, за да не
украсява истината. Заради което всичко създадено от него е прекалено красиво.
Създадените от него жени преди всичко.
Жените, които срещаме толкова рядко, но които толкова неистово желаем да
срещаме по пътя си. На улицата, в метрото, в бара. Луди, свободни, искрени, женствени,
нежни. ”Мечтата на един мъж е малко пълничка, малко пияна, малко глупава и малко
луда...”.
Хенри Чарлс Буковски е спорна личност, която продължава да вълнува
читателите и до днес. Дали са критични или възхваляващи, мненията за него винаги се
обединяват в едно – брутален и духовит, обърнал представите за пределност на открито
писане.
Сценаристът Джон Уилям Корингтьн, проникновен от писането на Буковски,
споделя: „Американският език, какъвто го чува Буковски, наистина може много лесно да
се „забие с пирони в хартия”. Толкова е конкретен и плътно прилягащ”[2]. Бук, както го
наричаха приятелите, предпочиташе прости прилагателни, думите и абзаците му са били
винаги кратки. Той презираше фалша и претенциозността, настръхваше от прекалено
префърцунени литературни изрази. Праволинейният му стил, лаконични и целенасочени
изрази, отсъствието на метафори и алюзии, девизът му: „харесва ми да кажа, каквото
имам да казвам и да „отпраша” [3], обосновават и героите на прозата му – пияници,

44

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

играчи, проститутки, престъпници – печални герои и героини на поета на отчуждението
и писателя на истинното изпълване. Навлизането и разпространението на Буковски в
Източна Европа преобръща напълно потисканата и свита същност на хора, стремящи се
към свободата на Запада. Както в България, така и в бившия вече СССР, Бук не само
намира почитатели, но и създава последователите на битници (от англ.beatnik) – медиастереотип, използван през 50-60-те години на XX век при обозначаване на
последователите на идеите на the Beat Generation. Този стереотипен образ е бил
разработен, в частност, на основата на автобиографичните произведения на Джак Керуак
и Уилям Бъроуз. Битниците отхвърлят традиционния морал и общоприетите социални
ценности; радикализмът на битниците нерядко се проявява в нарушаването на
елементарните норми на човешкото съжителство. Те приветстват и отношението към
живота на Хенри Чинаски – гениален пияница, боготворящ женската плът –
литературния прототип на Буковски, присъстващ в повечето му творби.
Талантливите български поети и писатели възприемат и разпространяват
движението на бунтарите
и изграждат цяло поколение на ’90-те. Най-яркият
представител на свободните по духа поети е безспорно Мартин Карбовски. Един от
захранващите мотори на списание „Егоист”, Карбовски заедно с други немаловажни
пера на изданието прави истинска революция в закостенялото съзнание на цяло едно
поколение българи. Премиерата на последната му стихосбирка "Технология на екстаза"
отново предизвика обществото. Карбовски направи връзка с нуждата от освежаване на
родната литература и излезе с програмна декларация по темата. Облечен в бяла
докторска престилка и въоръжен с маркер, той рисува върху тялото на голия модел, като
нагледно показа къде и какво трябва да се пипне, за да се подобри тялото й, подобно на
книгите ни. Авторът мечтае да види запален Съюза на българските писатели, дразни,
предизвиква подобно на Буковски, но всеки един от нас се нуждае от този дразнител.: "И
тя е всичко това и е красиво, и е смело още от сега и тя обича тялото ми и ще кара духа
ми да страда, когато един ден се скараме…"[4], Самият Карбо признава, че
литературното му име е повлияно от творчеството на Буковски.
Романът „Жени” се издава в България два пъти. През ’95 г. в превод на Цвета
Георгиева и през 2007 на Богдан Русев. Езикът на Русев без съмнение е по-добър. Това
не е случайно, защото Русев е едно от остриета на „Егоист”. “Чинаски, непоправим
пияница, любител на женската плът, неукротим бунтар и неуморен в потребността и
стръвта си да пише въпреки хладното отношение на издателите, е вече на петдесет. И
звездата му най-сетне изгрява. Край на досадните, унизителни и зле платени длъжности,
край на мизерията и несретата. Канят го на партита, на премиери, затрупват го с
предложения за авторски четения. Успехът го връхлита – а с него и жените, върволица
от жени, защото е всеизвестно, че славата е мощен афродизиак…”[5].
Романът, предлагащ оголена и заедно с това развлекателна еротика, се появява
през 1978 г. със съответното заглавие. Фокусът му логично е насочен към жените. Не е
толкова учудващо, че преводът, направен от мъж, е по-добър от този на жената. Не само
защото авторът е мъж, а и защото мъжете познават жените по-добре от тях самите знаещи какво искат, но искащи това, като правило, много недълготрайно: „Понякога
наистина те обичат, но после нещо се обръща в тях. Тогава могат да те видят как
умираш в канавката, блъснат от някоя кола, и няма да ти помогнат, а ще се изплюят
върху теб”[6] – споделя Чинаски, изморен и изстискан от многобройните си опити да
сподели живота си с някоя от многото си жени. Жените идват и си отиват от Чинаски,
което винаги е съпроводено с неизгладима тъга. Жените, толкова различни при
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влизането си – откровени, смахнати, досадни, дебели, слаби, красиви, грозновати – и
толкова еднакви при тръгването си. И с всяко едно тръгване, Чинаски остава по-празен.
„Похожденията на неукротимия бунтар в книгата за живота на ръба на закона” е
скандализиращо заглавие на Аглика Георгиева („Новинар” от 17.02.2008). И
продължава: „Въпреки че авторът на „Жени” е перманентно в плен на алкохола, оплетен
в мрежите на депресията и притежаващ „нос като гнил картоф”, връзките му с
представителките на нежния пол са наистина неизброими”[7]. Точно защото съзнанието
му е в плена на алкохола, то пресъздава толкова реалистично цялата тъга на
взаимоотношенията между мъжете и жените. Чинаски привлича жените не с визията си,
която определено не отговаря на изградените стереотипи, а със своето разбиране и
знание за тях. Със своята откровеност и цинизъм. Чувствителността на Буковски към
жените е сравнима само с пренебрежението му към тях и засилващо се сексуалното
привличане.
Янко Терзиев в статията си към изданието „Капитал”(бр.15): ”Бруталната и
духовита проза на Буковски обърна в началото на 90-те представите ни за пределност на
откритото писане и кориците на книгите му изгаряха погледите по книжните сергии –
честни и различни от всичко останало там – живеенето, жените, пиенето, залаганията,
умирането – концентрация на чувство и истина: “Ако се случи нещо лошо, пиеш, за да
забравиш; ако се случи нещо хубаво, пиеш, за да го отпразнуваш; а ако нищо не се
случва, пиеш, за да се случи нещо.”[8]
Русия посреща романа „Жени” също нееднозначно. Едни го възхвалят, други го
принизяват.
Максим Семеляк рецензира книгата иронично и леко скептично: „сексуален
просяк”, антигерой-любовник, Буковски предава за невижданите старчески успехи и за
вечния проблем: „тялото й беше изумително, но аз за съжаление бях пиян” – изумително
откровено признание. Семак продължава още по-критично: „сюжетите на Буковски
(изпил-вкарал-изкарал-напечатал) са винаги залъгващи; това не са никакви сюжети,
понеже нищо, в същност, не се случва, само безкрайният кръговрат на едно и също;
животът като алгоритъм, по-точно алкоритъм”[9]. Така поднесен, романът наистина
няма динамика, но не и сюжетност. Всяка среща, всяка изпита чаша, всеки сексуален
контакт е описан по идентичен, неповторим начин и предава ново чувство, нов сюжет.
Всяка жена влиза по нов начин, вдига чашата по нов начин, пие по нов начин. Що се
отнася до кръговрата, това е неизбежната реалност, не може да се промени, а само да се
залъже. Сравнението алкоритъм е прекрасно прилягащо.
От противоположната страна е Максим Немцов, водещ преводач на авторитебитници на руски език. Той прави едно изумително определение на творчеството на
Буковски – „гласът на Буковски звучи, заставяйки читателя да „завира” носа си в
страниците, в търсенето на онова чудо, което кара да звучат черните знаци на плоския
лист хартия. В изумление или негодувание: как само е възможно това да бъде
напечатано?...”. Понякога наричат Буковски битник, понякога натуралист, но той пише
така, сякаш е бил водопроводчик. За него задачата да пресъздаде сцена се свеждаше до
икономичното използване на колкото се може по-късо коляно. Думите за него са гайки,
болтове и втулки и украсяването им, респективно описаното от него, е все едно да
нанасяш с обикновен молив отметки върху ръждясалата канализационна тръба. [10]
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В своята рецензия Ирина Ермакова споделя своето усещане от „Жени” – „на
героя му е омръзнало от тази „пластмасова” култура, където не можеш да дочакаш
обикновена, честна дума. Единствената радост са доброто пиене, отзивчивата приятелка
и няколко монети за хиподрума. В романа „Жени” Хенри Чинаски се признава в любов
към „своите” жени [11]”. За да не звуча винаги антифеминистки, тази рецензия е на
жена.
Рускоезично общество открива своя Буковски в началото на 60-те в лицето на
Сергей Довлатов и неговите „Записки на надзирателя”. Неговата "Зона" – това са 14
епизода от живота на затворниците и техните надзиратели, истории за съвместното
съществуване на хората зад бодлива тел, разказани лесно и с отрезвяващ хумор, зад
който съвсем ясно се долавя: „Адът – това сме ние самите”[12]. Интересно е как
понякога писането и отношението на двамата автори към литература и езика си
приличат, колко си приличат някои факти от биографиите им.
Съпоставяйки медийните отзиви и на двете страни, се забелязва близост между
културите на двете нации. Буковски се възприема по еднакъв начин – или напълно се
отхвърля, или напълно се издига. Междинно положение няма. Еднозначно е, че той
прави революция в устоите на социалистическите народи. Това потвърждават и фактите,
че и в двете страни се раждат своите забележителни битници, които ще останат в
историята на литературата завинаги. Въпреки непрекъснати войни, водени със старо
поколение писатели. Съществената разлика, която може да се отбележи, е, че тъй като
Русия, възприема движението значително по-рано, в мненията, свързани с романа
„Жени”, преобладава повече скептизъм. Вероятно защото след „перестройката” Русия
изведнъж се препълва от безразборното ново и чуждо, за жалост, в големи количества.
Романът на Буковски не предлага нищо ново на отечествените бохеми и затова долавяме
критики в изказванията на хората като Семеляк.
Друг възможен паралел е между жените. Едните категорично не приемат езика и
разсъжденията на Буковски, обиждат се, приемат го лично. Разпознават се и го приемат
лично. Другите също се разпознават на страниците на романа, но го заобичват. А може
би чрез призмата на Буковски заобичват себе си. Разбират, че един истински мъж обича
една истинска жена не когато подражава на някакви изградени от обществото клишета –
моделът от гланцови списания, поп-фолк фурия, начетена скучна интелектуалки или
всезнаеща феминистка, а когато е такава, каквато е. Когато е неподправена – детски
наивна, естествено красива, леко смахната, женствена, нежна, вярна и безкрайно предана.
Интересен аспект е, че и в двете държави издателите и медиите са в тандем при
популяризиране на авангардните литературни творби. В това изключителна роля играят
талантливите преводачи, благодарение на които Чарлс Буковски, Джак Керуак, Алън
Гинсбърг, Хенри Милър, Уилям Бъроуз и други световноизвестните американски
бунтари достигат до българските и руските читатели. Независимо дали критични или
възхвалящи, медийните отзиви играят изключителна роля в разпространението им.
Въпреки произхода ми и прокламиране на патриотичните ми идеи на „всеки
милиметър”, за мен е много учудващо, че възприемам Буковски по-пълно в българските
му преводи. Енергичният, нервиращ, изпълнен с ожесточена горчивина език прониква в
същността ми по-силно с българските си еквиваленти. Може би защото израснах с
руската класика, „пречистена” от подобен език, а може би защото гласът на моя
Буковски е български. Едно е еднозначно, на всички езици. Чарлс Буковски остава найталантливият и най-авторитарният лидер на т.нар. натуралистическа школа.
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Представителите й пишат грубо и агресивно, емоционално и страстно, „изтръгвайки
наопаки своите вътрешности”. Пишат така, както живеят.
Завършвам с Нил Чирковски, биограф, почитател и просто един искрен приятел
на Бук: „Буковски хвърля призив. Той непрекъснато изплисква чаша студена вода в
лицето ви и изисква да помислите за това кои сте и какво е вашият живот...”[13].
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ДОКОЛКО Е СВЕЩЕНА „СВЕЩЕНАТА ВОЙНА” НА ИСЛЯМА
Николай Атанасов Москов, ІII курс, Академия на МВР, Специалност „Защита на
националната сигурност”
Гергана Илиева Чолакова, I курс, УНСС, Специалност „Право”
Насърчителна награда

HOW SACRED “THE SACRED WAR” OF ISLAM IS
Nickolay Atanasov Moskov, Gergana Ilieva Cholakova
Abstract: Is seems that the religion of Islam is widely known as “the aggressive” religion. As
far as we consider Western peace-making efforts the most appropriate for the Middle East
region we could hardly recognize the social causes that provoke violence and aggression. A
closer look clears out that there are much more than religious bases that the radical Islam
counts on. The present day’s Sacred war of Islam is much more sacred than we could guess.
Key words: Islam, fundamentalism, sacred war, terrorism, jihad, Qur’an, Abdullah Azzam,
justice and peace, regard to eastern world, social causes of violence and aggression
Погледът към света на ислямския Изток в годините след 1948 г. до ден днешен е
сериозно опорочен. Модерният свят различава религиите не по уникалност, а със своя
ограничен, консервативен морал. Ислямът за повечето му западни анализатори е не
ценностна система, а политическа концепция; радикалните течения в източната религия
за нас са просто уродливи форми, а не логичен резултат от събитията през Студената
война.
Така очертаните граници на погледа към Изтока имат своето огледало, което
страстно се стремим да счупим. Войните в Близкия изток, идеологическите сблъсъци
между исляма и Модерния свят, гражданските войни в Ливан, Иран, Палестина, са
следствие от грубата намеса на Запада в Източния мир. Тогава единствена алтернатива е
насилието, това, което ние сами налагаме на различните. И на себе си.
1. Свещения Коран и неговите нови тълкуватели.
Няма религия, в която войната е висша ценност. Но има такива, в които
защитата на дома, семейството, мира и справедливостта е мисия, по-важна от всичките
човешки стремления. Такива са ислямът, християнството (да си припомним
Кръстоносните походи за освобождение на Свещените земи, Инквизицията, Схизмата и
църковните разколи), юдеизма (войните на цар Соломон и Интифадите на съвременния
Израел) и др. Ислямските общества за разлика от общото схващане са миролюбиви.
Насилието, произтичащо от фундаменталния ислямизъм не е самоцел. То не произтича
от Корана и хадисите. То е най-логична алтернатива от намесата в живота и
потъпкването на мира в ислямския свят.
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Фундаментален ислям е понятие, което означава връщане към основата и
изначалните ценности на исляма. Свещената война (Джихадът) има две измерения –
Голям и Малък Джихад. Големият – това е борбата със самия себе си – борбата за
съхранение ценностите на Корана, святостта на религията и истините, с които Мохамед
запознава хората. За мюсюлманите думите на Пророка са Прометеев огън, затова те са
безценни. Малкият Джихад е онзи символ в исляма, който Западът тълкува като агресия,
заложена в древните вярвания. Той е най-общо мисия за борба срещу враговете на
религията, но борба за мир, свобода, справедливост. Малкият Джихад са проповедите на
Имамите, подкрепата, единството на мюсюлманите, той е култура и солидарност. Но той
е мисия за защита на дома и всичко ценно за мюсюлманите.
Радикалните течения в исляма, въпреки общото схващане, не са съответни на
Голям или Малък Джихад. Те са продукт на историята и събитията след 1920 г.
(провъзгласяването на Турската република). В Египет Хасан ал-Бана създава „Ихван ул
Муслимун” (Мюсюлманско братство) – първата организация на радикалния ислям. След
Братството главно локалните конфликти и западното влияние в арабския свят
провокират изграждането на радикални групировки, организации и цели политически
течения, като ХАМАС, Лашкар-е-Тайба, Хизбулла, САББ (Служба за арабските бойци
на Бога), известна още като “Пешавар” и др., за да се достигне до кулминацията – АлКайда (15 февруари 1989 г.) Лидер на най-известната ислямистка терористична
организация е Абдула Азам, впоследствие ученикът му – Осама Ибн Ладен.
Радикалният ислямизъм се изгражда на основата на агресията от западната
намеса. Макар и да не е заложен в корените на автентичния ислям, радикалните течения
прилагат свое тълкуване на Корана, с което оправдават своите цели политиката си на
насилие и съпротива. Силният стълб в Корана е призивът за ЗАЩИТА на мюсюлманите
по света. Именно той е връзката между крайният ислямизъм и сакралните текстове.
Новите тълкуватели на исляма следват ученията на Абдаллах Ахмед ибн Ханбал (VIII
в.) и Абдулла́ ибн Тайми́я (1263 – 1328 г.), които формулират стоите тези за
Войнстващия ислям във време на широката арабска експанзия. През 1979 г. Абдула
Юсуф Азам издава разпространява своята фатва „Защита на ислямските земи”, в която
провъзгласява Джихад с оръжие като „Фард Айн” – мисия на всеки мюсюлманин по
света в защита на религията. Кратката книга е наситена с цитати от Ибн Тамия.
„Отбранителният джихад, който е отблъсква агресор, е най-типична задача
на Свещената война. Както всеки ще се съгласи, задължително е да се защитят
религията и това, което е свещено. Първото задължение на вярата е отблъскването
на противника агресор, който напада религията и житейски въпроси. Няма изисквания
(...) той се води с всички средства и непосредствена способи.” ( Ибн Тамия; цитат от
„Защита на ислямските земи”- Азам,А.)
"Джихад става задължение на всеки в три ситуации: 1) Ако двете страни се
срещат в битка и се приближават една към друга., 2) Ако неверник стъпи в земите на
исляма(...), 3) Ако Имам призовава един народ да вървим напред, той е задължен да го
стори”(Ибн ал-Кадамат; цитат от „Защита на ислямските земи”-Азам, А.)
„Защита на ислямските земи” е догма на Ал-Кайда. Книгата на учителя е
възприета като източник на истини, „пътепоказател” на радикалния ислям. Истината е,
че за да достигне до изводите си, Азам се ползва от мъдростта на предците, които
основават тълкуванията си на думите в Корана. Връзката между тях и съвременното
състояние на ислямизма говорят за упорито търсене на всякакви възможни послания в
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Корана, които да оправдаят насилието, кръвопролитията, агресията на ислямисткия
тероризъм. Също истина е, че древните философи на религията черпят знанията си чрез
твърде буквално възприемане на свещените книги.
... Ако не се устремите към битка, ще ви накаже Той с болезнено мъчение и
ще ви замени с друг народ, и не ще Му навредите с нищо. Аллах за всяко нещо има
сила.(Свещения Коран, сура ат-Тауба:39)
... Устремете се към битка и силни, и слаби, и се борете чрез своите имоти
и души по пътя на Аллах! Това е най-доброто за вас, ако знаете.(Свещения Коран,
сура ат-Тауба:41)
Много по-ясни обаче са текстовете в Корана, които обвързват
Авраамистическите религии под властта на единствения Бог (в превод от арабски Аллах
означава булвално „Богът”). Неверниците в този смисъл са не евреи и християни, а
всички онези езичници политеисти, които остават предани на лъже-божествата и воюват
в тяхно име срещу „вярващите”.
2. Защо християните и евреите са врагове на войнстващия ислям.
Създаването на Израел и Студената война са най-мощните фактори за
разпространение на радикалния ислям. С независимостта на Израел през 1948 г. се
заражда конфликт, който през 1991, с фатвата на Осама Бен Ладен срещу САЩ, ще се
превърне в грандиозен джихад на ислямския Изток против християнския Запад.
“Мюсюлмански братя” глобализира дейността си, на принципа на организацията на
Хасан ал Бана се създават нови терористични организации и групировки в името на
мюсюлманската неприкосновеност. През 1956 г. Ясер Арафат създава “ал-Фатах” (от
арабски – “победа”), която по същност е терористична до присъединяването си през
1967 г. към Организацията за освобождение на Палестина под ръководството на Ахмад
Шукри (ООП, 1964г.) и има за цел освобождаването на земите между река Йордан и
Средиземно море от израелско присъствие. След Корейските събития от 1950-53 г.,
Берлинската стена (1961 г.) идва ред на Карибската криза (1962 г.). Войната във Виетнам
(1957 – 1975 г.) е все още в разгара си. САЩ и СССР търсят разпространение на сферите
си на влияние във всички точки на света. В този момент нестабилността на арабския
свят привлича вниманието на световните суперсили и не след дълго (1979 г.) СССР
предприема военна интервенция в Афганистан. Към американската намеса се
присъединяват Саудитска Арабия и Пакистан – след победата на аятолаха в Иран, в
съседният му Ливан се създава проиранската партия “Хизбула” (“партия на Бога”), която
прокарва влиянието на шиитите в страната. Примерът на Хизбула силно застрашава
стабилността на саудитската монархия. Пакистан от своя страна се стреми да поддържа
в Афганистан буферна зона върху западната си граница. На изток Пакистан граничи със
своя основен враг – Индия, страна, съюзена с СССР, а на запад – с шиитския Иран.
Намесата на тогавашните велики сили разрушава и крехкият дотогава мир в
арабския свят. Новите реалности изправят мюсюлманите пред криза, в която християни
и евреи трайно приемат образа на „угнетители” – онази фигура в Корана, която по
начало не е отредена на тях. Войните в Близкия изток постепенно приемат вида на войни
на исляма срещу различните, които потъпкват ценностите на мира.
„Свещената война” на исляма има своите очертания в Корана. Съвременните
тълкуватели се опират на текстовете за защита на мюсюлманите, насочвайки цялата им
сила срещу другите религии. Сблъсъците между мюсюлманите и техните нови съседи

51

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

или агресори бавно прерастват във всеислямски бунт срещу угнетяващата власт.
„Защита на ислямските земи” многократно цитира думите на Мохамед, древните
философи и Свещения Коран, за да придаде божествен ореол на борбата.
3.Социалните кризи и обективната основа на „Свещената война”.
Криза на палестинската идентичност, войните между арабските държави и
Израел, гражданските войни и политическата агресия са обективната социална
предпоставка, която дава единство на радикалния ислям и посочва враговете на
„Свещената война”
Когато причините за агресията срещу арабите е толкова земна и така очевидна,
агресивната защита е логичен отзвук на намесата в мира и сигурността. Не толкова
Корана и тълкуванията, колкото текущите реалности, придават сакралност на
войнстващия ислям. Съпротивата произтича от ниските класи на арабските общества и
благодарение на общия идеал за мир и свобода борбата се глобализира и централизира
срещу общи врагове.
Рамките на „Свещената война” са широки поради широкомащабните
антиислямски действия на Запада. Днес наричаме исляма „религия на войната” и го
обвиняваме в агресия срещу модерния свят, но трудно различаваме себе си като
провокатори на насилие. Западът продава своите оръжия в Близкия изток и
разпространява мерките си за сметка на световния мир.
Примерът на ООП и ал-Фатах е достатъчно показателен. Ал-Фатах е създадена
през 1956 г. от Ясер Арафат (от арабски – “победа”), по същност е терористична до
присъединяването си през 1967 г. към Организацията за освобождение на Палестина
под ръководството на Ахмад Шукри (ООП, 1964г.) и има за цел освобождаването на
земите между река Йордан и Средиземно море от израелско присъствие. ООП до днес е
единственият легитимен представител на палестинците пред ООН, доктрина на
организацията е създаване на палестинска независима държава на територията на
Израел. През 1964 г. палестинците в ООП се отказват от насилието и търсят мирни
методи за излизане от близкоизточната криза. След 1948 г. израелската агресия над
палестинците среща отпор в частично-организирано терористично движение. То
впрочем доста прилича на българското националноосвободително движение. И двата
народа нямат право на представителство в ООН, нямат право и възможност за
поддържане на редовна армия, както и дипломати, които да защитят каузата на
освобождението пред чуждите посланици. Така е до 1967 г.. Ал-Фатах на Арафат не се
отказва от пътя на Джихада, но отрича радикалните методи на борбата. Политиката на
движението поема пътя на мира и дипломацията, но яростно се бори за палестинската
кауза в ООН и изцяло на международната политическа сцена.
Досега обаче „Свещената война” на палестинската общност не е намерила края
си. Това дава основание на все още войнстващите ХАМАС да продължат въоръжената
си съпротива. Последното нахлуване на Израел в Ивицата Газа през 2009 г. освен че
взриви международната общност, даде и мощен тласък на антиционизма в арабския свят
и войнствените ислямски течения.
Гражданската война в Ливан – един локален конфликт, които е поредното
проявление на промените във възгледа за „Свещената война”. Конфликтът в Ливан,
продължил 15 години, избухва през 1975 г. Причините се крият в крехкия етнически мир
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в страната, която след кризата в Близкия изток вече трудно се справя с религиозните
различия и конфронтацията между етносите. Войната в Ливан обаче е по-скоро не на
религиозна основа. В нея всеки е срещу всеки - християни срещу християни, палестинци
срещу християни, мюсюлмани срещу мюсюлмани, както и християни срещу
мюсюлмани. Това на локален план. В глобален план във войната взимат участие САЩ,
Франция, Израел и Ватикана на страната на християните, СССР, Сирия и арабските
страни на страната на мюсюлманите и техните братя палестинците. Това е една от найкървавите войни в рамките на арабо-израелския конфликт, с най-много цивилни жертви.
Всичките 225 000 жертви и пострадали от войната и 800-те хиляди бежанци плащат
цената на една изкуствено предизвикана социално-политическа криза, за която те самите
нямат вина. Промените в арабския свят, наложени с намесата на чужди фактори с велики
икономически интереси костват глобална липса на сигурност, гаранции за мира и
създават след себе си радикални течения и желание за отмъщение.
4. Това, което пропускаме.
Невъзможният мир в Близкият изток е световен проблем без видимо решение.
Радикалният ислямизъм разширява пределите си с всяка проява на чуждото влияние в
арабските общества. Следствията от социалните сътресения там неминуемо имат
отражение и върху причинителите им.
„Защита на ислямските земи” на Абдула Азам посочва изчерпателно враговете
на исляма. Азам издава фатвата по времето, когато СССР води война в Афганистан.
Лидерът на Ал-Кайда посочва Афганистан, Палестина, Филипините, Кашмир, Ливан,
Чад, Еритрея и др. като цели съгласно общите принципи за широкомащабна война
срещу „неверниците”, заложени в книгата. Принципите на Джихадът с меч за Азам са
глобални. „Свещената война” е насочена срещу всички „неверници”, които атакуват
земите на исляма. Днес СССР е заместен в Афганистан от американските войски, които
същевременно все още не са приключили с мисията си в Ирак. Партньорите от НАТО и
мерките им за въдворяване на мир в Близкия изток за населението в арабските държави
са единствено източници на насилие.
Пропускаме да осъзнаем, че корените на съпротивата не са религиозни а
социални. Религията е крепител на морала, който в исляма осъжда примирението пред
рушителите на дома, семейството, мира и свободата.
Отнесено към нашата държава, България членува във всички пактове и
организации, които радикалните ислямисти припознават като „сили на злото”.
Българските контингенти в Ирак и Афганистан служат на една небългарска война и
подкрепят чужд партньор, неформален автор на войните в земите на исляма. Рисковете
пред нас са толкова големи, колкото за целия Запад.
Добра новина е постепенното изтегляне на военните контингенти от Ирак и
Афганистан. Остава обаче въпрос дали регионите, където доскоро са се водили войни,
ще останат стабилни и там няма да възникнат огнища на трайни конфликти.
5. Изводите в няколко думи.
„Свещената война” на исляма днес е не куха религиозна догма, а социален
резонанс от събитията след 1948 г. до ден днешен. Цялата агресия, която Западът
приложи в Арабския свят създаде радикални настроения и терористични организации.
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Силите за борба за независимост на ислямските общества наричат своята война
„Свещена” заради своето собствено тълкуване на Корана, но за хората, които търсят мир
в земите си, тази война носи смисъл на най-възвишена битка за справедливост и
свобода.
Ислямът не е войнствена религия. В неговите основи въоръжената съпротива не
е самоцел. Ислямът проповядва защита на добродетелите и всичко свещено,
непримиримост към потъпкването им, съпротива срещу насилието. Всичко това се
случва днес в ислямските общества, а причини за този остър отговор налагаме сами с
неразбирането и неприемането на различните от нас.
Символът на „Свещената война” не е така консервативен, колкото явно желаем
да бъде. Той е натоварен с далеч по-дълбок смисъл. „Свещената война” на ислямът днес
защитава морал и ценности, но и реални човешки съдби, а целта й е не отмъщение, а
мир. Този мир е далеч по-сакрален от всяка кауза и всяка древна книга, за това и
„Свещената война” на исляма днес е далеч по-свещена, отколкото я виждаме.
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НАГРАДЕНИ ДОКЛАДИ
IV КУРС, МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ
КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТЕОРИЯТА ЗА ВЕЩНОПРАВНИЯТ
ХАРАКТЕР НА ИПОТЕКАТА
Димитър Михайлов Иванов, БСУ
Специална награда

CRITICAL ANALYSIS OF THEORY ABOUT THE NATURE OF THE
MORTGAGE AS A FORM OF PROPERTY LAW
Dimitar Mihaylov Ivanov

Abstract: This article aims to clarify the Institute's examination of the mortgage as a form of
property law and to demonstrate through its argumentation that the mortgage should not be
treated as property rights, since it misses their main characteristics and elements.
Keywords: Mortgage, Property Law, Absolute characteristic.

Произходът на ипотеката датира от най-дълбока древност. Той е от гръцки
“hypotheke” и в превод означава “залог”. Днес терминът се е наложил в основните
правни системи като “hypothek” в Германския граждански законник (ГГЗ), hypоthe – que
във Френския граждански кодекс (ФГК) и “hypothecation” , термин, който в английското
право се означава морската ипотека или правомощието на банката да продаде
ипотекираното имущество въз основа на letter of “hypothecation”[ 1 ]. В нашата доктрина
за ипотеката има няколко схващания, като преобладаващо е това за вещноправният и
характер. Основните тези, които се приемат от теоретиците, извън тази за вещноправния
и характер са: облигационно право с обезпечителен характер[ 2 ], а според
представителите на процесуалистите, тя е облигационно право с процесуален характер
[ 3 ]. Други виждат в нея, една вещна тежест, която няма абсолютен характер и затова не
може да бъде причислена към вещните права[ 4 ], a четвърти, я отделят от вещните права
заради липса на usus, fructus и abusus (така в римското право са наричали правото на

1

Стоянов, В., Развитие на ипотеката, с.1
Така П.Попов в учебника на Кожухаров, А. Облигационно право. Общо учение за
облигационното отношение. Нова ред. и доп. С., 2002, с.662-663
3
Сталев, Ж., А.Мингова, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско процесуално
право. Шесто издание. С., Цит. съч., с.770
4
Петров.В Марков.М., Вещно право. Сиби., 2008, с.22
2

55

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

ползване, владението и разпореждането)[ 5 ]. Проф. Венедиков вижда в ипотеката едно
преобразувателно (потестативно право) [ 6 ]. Според други ипотеката е едно право на
предпочитание[ 7 ]. Въпреки това многообразие от становища , виждането на проф.
Кожухаров за вещноправният характер на ипотеката има надмощие като то се подкрепя
и от проф. Калайджиев, както и от съдебната практика[ 8 ].
За да се отговори на въпроса дали ипотеката е вещно право трябва да бъде
направен обстоен анализ на аргументите , които подкрепят тази теза и дали се покриват
с основните белези и особености на вещните права, тъй като изясняването на този
въпрос има голямо значение, за определяне на приложимите нормативни актове.
1.

Ипотечното право като вид вещно право.

Както беше споменато, становището за вещноправният характер на ипотеката е
най-широко застъпено от проф.Кожухаров в неговия курс по Облигационно право. В
него авторът определя ипотеката като вещно и неделимо право, което обременява
определен недвижим имот на длъжника или на трето лице, за обезпечение на едно
вземане така, че кредиторът може да го брани, в чийто ръце и да се намира той, за да се
удовлетвори по предпочитание от цената му пред другите кредитори на същият
длъжник[ 9 ]. Това мнение не е нововъзникнало или пък единствено. Още при
зараждането на българското законодателство след освобождението и създаването на
ЗПИ (Закон за привилегиите и ипотеките), в член 23 от този закон, изрично се е казвало,
че: “Ипотеката е вещно право , което е установено върху недвижими имущества на
длъжника или трето лице, в полза на кредитора , за да се обезпечи с тези имущества
изпълнението на едно задължение”.
Известно е, че след освобождението, когато се е приемало новото българско
законодателство , не е имало добре подготвени учени и юристи , които да създадат
подходящи закони за новоосвободената българска държава и затова законите, в поголямата си част, са заимствани от други държави. Така ЗПИ е заимстван от
Гражданският кодекс на Италия и изрично е уреждал ипотеката като вид вещно право ,
независимо от критиката на проф. Петко Венедиков относно това схващане.
Основните аргументи в подкрепа на вещноправната същност на ипотеката са
няколко: първият и основен аргумент е твърдението, че ипотечното право, както и
привилегията, с която кредитора има право да се удовлетвори по предпочитание, са с
абсолютен характер[ 10 ], т.е., ипотечното право може да бъде противопоставено на всяко
трето лице, което с действията си намалява стойността на ипотекирания имот и го
5

Вж. Боянов, Г., Вещните субективни права. С., 1997, с. 19-20
Вж. Венедиков, П. Ипотеки , залог , привилегии. С., 1994, с.21
7
Така Голева, П. Облигационно право. “Фенея”., 2006
8
Според А.Калайджиев ипотеката е материално – вещно и абсолютно право, съчетано с
привилегия, която има процесуален характер. Така той цитира в Облигационно
право.Обща част. Сиби 2007. С., с.729;
ТР № 2/1995 г., ОСГК; р. № 1401/1999 г ., V г. о
9
Така Кожухаров, А., Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение.
Нова редакция и допълнения , П.Попов С., 2002 . с.660;
10
Вж. Алексиев, Д. Кратък курс върху привилегиите и ипотеките. С., 1926, с. 25. Така и
Омбарлиев Х. Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността. С.,
1992 , с. 161.
6
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поврежда, така е и при удовлетворението по предпочитание на ипотекарният кредитор
пред другите кредитори. Тъй като вещните права са абсолютни от тук се заключава, че и
ипотечното право е вид вещно право. Друг основен аргумент в подкрепа на тази теза е,
че ипотеката следва вещта и че е неделимо право[ 11 ]. Това е така, тъй като ипотеката
следва вещта независимо кой е собственик, дори и той да не е в облигационно
правоотношение с ипотекарния кредитор. Типичен пример за неделимостта на
ипотечното право е при наследяването на ипотекирания имот. В този случай
наследниците получават дялове, но ипотеката не се разделя, тя продължава да тежи като
едно цяло върху всички дялове. Други аргументи са формата за учредяване на договорна
ипотека, която трябва да е по член 167 от ЗЗД, а именно, в нотариален акт[ 12 ], както е
при вещните права, а също така и вписването на договорната ипотека в имотния
регистър. В подкрепа на становището, че ипотечното право е вид вещно право, е и
съдебната практика[ 13 ].
2.

Аргументи против разглеждането на ипотечното право като вид
вещно право.

За да се даде отговор на въпроса, дали ипотеката е вид вещно право, на първо
място, трябва да се изследва самото понятие вещно право, с неговите характеристики и
особености. След като се изясни този въпрос, да се съпостави с института на ипотеката и
да се види има ли достатъчно сходства между двете, за да се твърди , че ипотечното
право може да бъде причислено към вещните.
В правната теория определението за вещно право се извлича от определението за
правото на собственост като първообраз на вещните права. Съществуват множество
дефиниции за правото на собственост, които акцентират върху абсолютният му
характер, без да се държи сметка дали има наличие на владение, ползване и
разпореждане, което е и основното (фасадата) на правото на собственост, а и на самите
вещни права[ 14 ]. Най-удачно е определението, което определя правото на собственост
като признатата и гарантирана от закона възможност на едно лице да владее, да ползва и
да се разпорежда с определена вещ и да иска от всички други лица да се въздържат от
въздействие върху нея[ 15 ]. От това определение може да се извлекат и основните
характеристики, които определят едно право като вещно. На първо място, това е, че
всяко вещно право е изрично уредено в закона като такова (numerus clausus). Както се
вижда от дефиницията за право на собственост, тя започва с признатата и гарантирана от
закона възможност. Именно тук се извежда задължителното уреждане на вещното право
в закона като такова. Втората и основна черта на вещните права е наличието на римската
триада – владение, ползване и разпореждане върху вещта. Това е властта, която може да
упражнява носителят на вещното право и без , която не бихме могли да говорим за
наличие на такова. Третата предпоставка, която е от особено значение за вещните права,
е абсолютния им характер. Това означава, че носителят на вещното право може да
изисква от всички трети лица да се въздържат от каквито и да било посегателства върху

11

р. 122-2001-V ГО; р № 29-1969-ОСГК
р № 8-1998-V г.о. на ВС
13
ТР № 2/1995 г., ОСГК ,,… ипотеката е вещно и неделимо право , което обременява
определен недвижим имот за обезпечаване на определено вземане”
14
Така Венедиков. П., Система на българското вещно право, Ново изд. 1991, с.86
15
Така Боянов. Г., Вещно право. С.,2004, с.97
12
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вещта . При наличието на тези три елемента и то комулативно, може да се говори за
вещно право.
1) Ипотеката е уредена в членове 166-180 от Закона за задълженията и
договорите (ЗЗД), в раздел “Обезпечение на вземанията”, докато вещните права са
изрично уредени в Закона за собствеността (ЗС). В член 66, ал. 3 от Закона за кадастъра
и имотният регистър (ЗКИР) се казва, че: “Вещните права, ипотеките и другите вещни
тежести върху разделения имот се вписват в новообразуваните партиди”. Тълкувайки
този текст би следвало да се стигне до извода, че ипотеката е посочена по-скоро като вид
вещна тежест и е разграничена от вещните права, а вещната тежест е нещо различно от
вещното право[ 16 ]. Това разбиране е споделено и в правната литература[ 17 ].
Често, в правната ни теория се твърди, че ипотеката е особен вид вещно право,
при което липсва правомощието владение. Такова твърдение е необосновано, тъй като
никъде в литературата не са известни особен вид вещни права без владение върху вещта.
Освен това не се държи сметка и на това, че освен владението, липсва и ползването, а
разпореждането е само една възможност, която може и да не настъпи.
2) Вторият елемент, който трябва да е налице е наличието на владение,
ползване и разпореждане спрямо вещта. При ипотеката, ипотекарният кредитор не
разполага с нито едно от тези три правомощия. Най-голямо приложение ипотеката
намира при ипотечните кредити. При тях собственикът на един недвижим имот го
ипотекира в полза на банката, в замяна на което, получава конкретна сума пари, според
оценката на имота. С това обаче, банката по никакъв начин не придобива нито
владението, нито ползването, нито разпореждането. Длъжникът по ипотечния кредит е
длъжен, просто да внася ежемесечна парична вноска, заедно с начислената от банката
лихва, за периода на действие на договора за ипотека. Собственикът на ипотекирания
имот продължава да го владее и ползва. Особеност при разпореждането е, че то е в
латентно състояние. Ако длъжникът по ипотечният кредит не плаща вноските, банката
има право да се удовлетвори по предпочитание от цената на имота, като го изнесе на
публична продан. Именно това е и основната функция на института на ипотеката, една
гаранция за кредитора, че при неизпълнение на договора за ипотека, ще може да се
удовлетвори по предпочитание от цената на имота, като го изнесе на публична продан.
Така тя извършва разпореждане с ипотекирания имот. Това обаче може и въобще да не
се случи, тъй като ипотекарния длъжник може да бъде редовен и да си погаси
задължението, без да се стига до изнасяне на имота на публична продан. От тук е видно,
че единствено за правомощието разпореждане, ипотекарният кредитор има някаква
възможност да го упражни. Но другите две правомощия , владение и ползване не са
налице.
3) Третият елемент на вещните права, а именно, абсолютният им характер, е
налице и при ипотеката. Точно това дава основание на някои автори да твърдят, че
ипотеката е вид вещно право[ 18 ]. Вярно е, че ипотеката има абсолютен характер т.е., че
ипотекарният кредитор може да противопостави правото си на всички трети лица, които
с действията си намаляват стойността на имота и го повреждат. Това обаче не е основен
16

Подробно за вещната тежест виж Марков. М., Ипотеката. С., Сиби 2008, с. 72-77
Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга първа. С., 1991. С.
Така и Марков, М. Ипотеката.
18
Така Кожухаров, А., Облигационно право. Общо учение за облигационното
отношение. Нова редакция и допълнения , П.Попов С., 2002 . с.661;
Конов, Тр.,Възражение за неизпълнен договор и право на задържане. С., 1996, 76-77
17
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елемент на ипотеката, а е просто един защитен механизъм предоставен на ипотекарният
кредитор и той има помощно значение[ 19 ]. Основният елемент е функцията на
ипотеката, да се обезпечи вземането на ипотекарния кредитор и при неизпълнение от
страна на длъжника, да се удовлетвори по предпочитание от ипотекираната вещ , като я
изнесе на публична продан. Именно затова тя е уредена в раздел “Обезпечение на
вземанията” в ЗЗД. Безспорно е, че абсолютният характер е налице, но с по-друго,
второстепенно предназначение и затова не следва това да бъде аргумент, защото
функцията му тук е с коренно различна цел. При вещните права, абсолютния характер е
един от трите елемента с първостепенно и основно значение.
Аргументи с по-второстепенно значение:
I. Вписване на ипотеката с имотен регистър.
Този аргумент лесно може да бъде отречен, тъй като не само вещните права се
вписват. Това е налице и при наемен договор, вписана възбрана и др.[ 20 ] Възбраната и
наемният договор също следват вещта, както е и при вещните права, но това не прави
възбраната или наема такива.
II. Форма на учредяване на договорна ипотека.
В член 167 от ЗЗД изрично е уредено, че договорът за ипотека се сключва под
формата на нотариален акт. Известно е, че формата за учредяване на вещни субективни
права е нотариален акт по член 18 от ЗЗД. Но това е общият ред, а както виждаме
законодателят е уредил специална разпоредба за ипотеката. Също така, тя не е само
договорна, а и законова и за обезпечение пред съд, а нотариалната форма е предвидена
само за договорната ипотека. Ако се е имало в предвид ипотеката да се урежда като
вещно право и с това формата и за учредяване да бъде нотариален акт, нотариалната
форма би следвало да се урежда по общият ред на член 18 от ЗЗД, а не да има специална
уредба, както е при ипотеката в член 167 от ЗЗД.
3.

Заключение.

От изложеното дотук, би следвало да се направи извода, че ипотеката не може да
бъде разглеждана като вид вещно субективно право, тъй като не притежава
необходимите особености и характеристики на вещните права. В същото време трябва
да се вземе в предвид и волята на законодателя, която е определила мястото на
ипотеката в раздел “Обезпечение на вземанията” в ЗЗД. От тук следва, че законодателят
не разглежда ипотеката като вещно субективно право ,а като вид обезпечение, с което
кредитора да може да си гарантира вземането по облигационното правоотношение. Нека
не забравяме, че ипотеката се изучава от облигационното право, а не от вещното, което
също е доста основателно, имайки в предвид сегашната законодателна уредба. Вярно е,
че в повечето от европейските държави ипотеката е изрично уредена в законите като вид
вещно право. Затова и през 1908 г. приетият Закон за привилегиите и ипотеките, който е
бил заимстван от гражданският кодекс на Италия, е уреждал ипотеката по нашето право
като вещно. Но още тогава , този законов текст е бил подложен на критика, която с
течение на времето е прераснала в правна дискусия. Това явно е принудило
законодателя с приемането на ЗЗД през 1951 г. и отмяната на ЗПИ да уреди ипотеката
19

Марков.М., Ипотеката с.70. Венедиков, П. Ипотеки , залог , привилегии…, с.21
Така Драгиев, Др., Т.Железчев., За правната същност и формата на ипотеката –
Съвременно право, 1999, №1, с.67
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извън вещните права, като обезпечение на вземането. Трябва да бъде отбелязано, че в
българската правна доктрина има два подробни труда по въпросите свързани с ипотеката
като цяло, включително и за нейната същност, като и двата не споделят, че ипотеката е
вид вещно право[ 21 ]. Дори проф. Кожухаров , който е най-сериозния застъпник за това,
че ипотеката е вещно право я определя в своя учебник по Облигационно право и като
вещна тежест[ 22 ]. Това приравняване на понятията за вещна тежест и вещно право е
неоправдано , тъй като това са две различни понятия.
Изводът е, че теорията за вещноправният характер на ипотеката трябва с течение
на времето, да бъде изолирана, не само заради изложените аргументи, а и затова, че
законодателят, изрично я е уредил като обезпечение, а не като вещно право и всякакви
теории, несъобразени със законодателството, не могат да бъдат приложени.
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2. Калайджиев, А. Облигационно право. Обща част. С., 2007.
3. Голева, П. Облигационно право. Фенея., 2006.
4. Боянов, Г. Вещно право. “Авалон”, С., 2004.
5. Венедиков, П. Система на българското вещно право, Ново изд. 1991.
6. Петров, В. Марков, М. Вещно право. С., 2008.
7. Сталев, Ж., А.Мингова, В. Попова, Р. Иванова. Българско гражданско
процесуално право. Шесто издание. С.,
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13. Конов, Тр. Възражение за неизпълнен договор и право на задържане. С.,1996.
14. Стоянов, В. Развитие на ипотеката.
15. Ипотеката. Преглед на нормативната уредба и съдебната практика във връзка
с прилагането и. Собственост и право ., 2008.
16. Боянов, Г. Вещните субективни права. С., 1997.
17. Герджиков, О. Коментар на търговския закон. Книга първа. С., 1991.
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ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧНА RAT СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ПОСТВУЛКАНИЧНИ ДЕФОРМАЦИИ НА ЗЕМНАТА
ПОВЪРХНОСТ
Рукие Салиева Дерменджиева, Илиан Христов Найденов
Бургаски Свободен Университет
Първа награда

INTERFEROMETRIC RAT SYSTEM FOR OBSERVATION OF
POSTVOLCANICS DEFORMATION OF EARTH SURFACE
Ilian Hristov Naidenov, Rukie Salieva Dermendjieva,

Abstract: The article looks at the resources of the radar interferometry for monitoring the
Earth. In particular, the deformations of the Earth's surface, as a result of the volcanic activity,
are considered. The ESA ENVISAT satellite is also examined here, and a more detailed look is
given at the the ASAR radar instrument, which provides Single Look Coplex images. The
Radar Tools software is proposed for processing such satellite data. Through this software an
analysis of two SLC images, before and after volcanic activity, of the Etna volcano in Italy and
the consequent deformation of the Earth’s surface is done.
Keywords: space, rat system, esa, envisat, interferometric, postvolcanics, earth
Въведение
Настоящата статия разглежда възможностите на радарната интерферометрия за
наблюдение на планетата Земя. В частност са разгледани деформациите на земната
повърхност вследствие от вулканична дейност. В публикацията е представен сателита
ENVISAT на ESA, и по специално е разгледан радарния инструмент ASAR предоставящ
Single Look Coplex изображения. За обработката на такива сателитни данни е предложен
програмния продукт Radar Tools. С помощта на този софтуер е извършен анализ на две
SLC изображения на вулкана Етна в Италия преди и след вулканична активност и
породените от нея деформации на земната повърхност.
Изложение
SAR Изображения
Това са микровълнови системи за изображения. Имат способността да проникват
през облаци, чрез използването на микровълни. Системата работи, както през деня така
и през нощта. Интерферометричните SAR и/или InSAR, позволяват акуратно измерване
по пътя на излъчване поради тяхната последователност. Измерване на вариациите на
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пътя като функция от позицията на сателита и времето на придобиването на сигнала,
позволяват генерирането на DEM и измерване на сантиметрови изменения в
деформациите на терена.
Envisat – Сателит за земно наблюдение
На фиг.1 е изобразена схемата на сателита Envisat с всички негови компоненти.
Envisat е сателит за земно наблюдение, изстрелян през 2002г. и до тогава е бил найголемия сателит. Собственост е на ESA /European Space Agency – Европейската
Космическа Агенция/. Носи десет оптични и радарни инструмента, осигурявайки
продължително наблюдение на земята, атмосферата, океаните и ледените шапки на
планетата. Данните от Envisat осигуряват информация за състоянието на Земята, като
планета от Слънчевата система и земната повърхност. Данните подпомагат
разработването на значително количество оперативни и комерсиални приложения.
Envisat се намира на 98,54 градуса слънчево-синхронна циркулярна орбита (сателитът
пресича една и съща точка на Земята, по едно и също локално време всеки ден) спрямо
Гринуичкия меридиан на височина 800 км, с 35 дни за повторение.
Envisat има няколко основни цели към, които се стреми:
• Да осигури непрекъснатост на наблюденията съвместно със сателитите на ERS,
включително и тези, получени от радарни наблюдения;
• Да подобри качеството на мисията на ЕRS (сателитите на ЕU) при наблюдение
на океаните и движението на ледниците;
• Да разшири обхвата на наблюдаваните параметри и познанията за факторите,
влияещи на околната среда;
• Да направи значим принос в науките за околната среда, най-вече в областта на
атмосферна химия и океанология.

Фиг. 1. Схема на Envisat с
неговите компоненти

Фиг. 2. Реален макет на сателита
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ASAR – инструмент на Envisat
Най-големият единичен инструмент на Envisat е ASAR, който работи в C-band
(5.3 GHz - ESA ERS & Envisat, RadarSat) - осигурявайки непрекъснатост на данните.
Параматрите на ASAR осигуряват:
• широка област на покритие от земната повърхност
• широк обхват на ъгли на наблюдение
• функциониране при различни поляризации на ЕМВ
• широк обхват на режими на работа
Параметрите на ASAR позволяват насочване на радара, управление на
височината и избор на различни откоси от по 100км или 400 км широки, както е
показано и на фиг. 3. Ние работим с продукта ASAR Image Mode Precision Image (highresolution).

Фиг. 3

SLC - Single Look Complex
Елементите за генериране на интерферограма са две единични SLC
изображения, фокусирани със запазване на фазата. Те се наричат главно /master/ и
допълнително /slave/ изображение. Изображенията трябва да имат базова линия, в
съответствие с определени критерии за обработка на SAR изображенията.
Алгоритъма, описан на фиг.4, може да се използва за генериране на двете
интерферограми и диференциални интерферограми, т.е. интерферограми коригирани от
известни топологии, предоставени като DEM (Digital Elevation Model). Предложен и
реализиран е прототип процесор под ESA договор[ 1 ] .

1

MontiGuarnieri01B
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Според блок схемата, освен двете интерферометрични SLC изображения, DEM
на района се предполага, че също така е на разположение. Ролята на DEM е двойна. На
първо място се използва и във връзка с прецизно познаване на спътниковите орбити, за
изчисление и компенсиране на топографията в крайната интерферограма. Евентуално
това произвежда "диференциална" интерферограма, подходяща за наблюдение и
откриване на промени. На второ място, DEM се използва, за да осигури оптимално
отстраняване на "декорелации на базовата линия”.
В много случаи DEM не е на разположение и вместо това се предполага плоска
височина. В резултат на това крайната интерферограма ще бъде просто да компенсира
Земния елипсоид или "сплескване": схемата на фиг. 4 все още важи, но с някои
опростявания.
Програми за обработка на
изображения от Envisat са:
- RAT (Radar Tools)
- NEST (Next ESA SAR Toolbox)
-ROI_PAC
(Repeat
Orbit
Interferometry PACkage)
-I.D.I.O.T.
(INSAR
DEFORMATION INSPECTION AND OBSERVATION TOOL)
- MathLab
- IntelliWave
- и др.
Инструмента, с който ще ви
запознаем за обработка на сателитни
снимки се казва RAT (RАdar Tools).
Той работи под управлението
на всяка една операционно система,

Фиг. 5. Интерфейс на RAT

64

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

като Windows, Linux, MacOSX и др. В нашия случай ние работим с този инструмент под
Linux, но за да е възможно работата на RAT трябва да има инсталиран задължително
IDL (Interface Description Language) или това е език за описание на интерфейса на работа
на приложенията.
Radar Tool е оpen-source програма разпространявана под GPL лиценз. Тя може да
работи с изображения независимо от тяхната големина, като самия интерфейс на
програмата е приятелски и лесен за работа, а самата програма е бърза при обработката
на изображенията.
За демонстрация на програмата ще покажем стъпките, по които се преминава за
обработката на изображенията. В нашия случай сме избрали да разгледаме промените
над релефа при вулкана Етна в Италия. Снимките, с които разполагаме са снимани през
2007г. На изображенията се вижда вулкана Етна, и неговото местоположение.

Фиг. 6. Вулкана Етна
Анализ
На фиг. 5 се виждате как изглежда релефа на вулкан Етна сниман от сателита. В
нашия случай това е главното изображение. Допълнителното изображение е същото, но
има отместване между двете изображения. За да може да се работи и да се види точното
изменение на релефа между двете снимки те първо трябва да бъдат корегистрирани. В
нашия случай отместването между двете снимки е 7 пиксела, които трябва да бъдат
коригирани и двете изображения да паснат точно едно спрямо друго. Изразът,
определящ взаимното разположение на пикселите в главното и допълнителното SAR
изображение и се използва за корегистрация (съвместяването) на изображенията и
генерирането на интерферограмата, има следния вид:

Формулата показва изменението на разстоянието между дадени точки, което е
равно на разликата между разстоянията от дадените точки от главното и допълнителното
изображение.
Корегистрацията трябва да компенсира:
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• разликите в геометрията на двете изображения
• разликите във височините на двете орбити
• разликата в скоростите на сателитите
• изместванията по линията на траекторията и напречно на траекторията
• разликата в честотата (пространствения период на дискретизация), които се
дължат на различния период на повторение на импулсите
След напасването на двете изображения се извършва кохерентност над
интерферограмата, което е свойство, свързано с постоянството на фазовата разлика в
различни точки на изображението. Фазовият шум може да се оцени от
интерферометрична SAR двойка чрез определяне на кохерентността на комплиментарна
интерферограма. Кохерентността е взаимната корелация между двойките SAR
изображения. Тя се изчислява в малък прозорец от изображението, което се премества
върху цялото изображение след като всички странични фазови компоненти са
компенсирани. В нашия случай прилагаме Гаусова функция за оценка на
кохерентността.

Фиг. 7. Кохерентност
Следващата стъпка, която трябва да приложим е разстилането на самата фаза.
Това е процес на добавяне на цяло число 2п към измерената фаза, съответстващо на
реалната фаза при измерването на разстоянието между сателита и обекта. В конкретния
случай използваме процедурата на най-малките квадрати /Least Square Filter/.
Но преди да извършим разстилането на фазата трябва да се премахне ефекта на
плоската земя (или иначе казано flat earth), което е важна стъпка при обработката на
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InSAR изображения. Това прави фазата на интерферограмата с по-добри видими
контури на терена и прави разстилането на фазата по-лесно.

Фиг. 8. Разстилане на фазата
След разстилането на фазата за да получим интерферометричната фаза трябва
повторното сгъване на фазата. Този подход се използва за последващи изчисления на
диференциални интерферограми (т.е. определяне на разликата между две
интерферограми). Нова интерферограма би се получила от 3-то изображение, което не е
налично за вулкана Етна.

67

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

Фиг. 9. Re-wrapping Phase
Заключение
Резултатите, получени с програмния продукт RAT с реални SAR SLC (Single
Look Complex) изображения, дават основание да бъдат предложени алгоритми за
обработка на комплексни SAR изображения получени от ESA (European Space Agency) в
съответсвие с проект C1P-6051, който е базов проект за изпълнение на проект на NATO
с номер PDD (SPS - Sciense for Peace and Security) – EAP – CLG - 983876 , по програмата
NATO for Peace, разработван в ЦИТН.
Литература
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ЗАЩИТА НА СВИДЕТЕЛЯ
Таня Алексиева Пеева, БСУ
Втора награда

PROTECTION OF THE WITNESS
Tanya Aleksieva Peeva
Abstract:The protection of the witness is a penal-procedural matter, which consists of
measures, defined by the law. These measures find application to concrete designated
individuals in the presence of exact preconditions. These measures manifest the realized
necessity of protection for threatened individuals, who contribute to revelation of the objective
truth during the trial.
Key words:Witness, protection, kinds of measures, individuals, goal, meaning.
І. Процесуален статус на свидетеля.
Свидетелите са физически лица, които са субекти на наказателнопроцесуалните отношения, извън кръга на субектите на процеса. Те не
осъществяват основна процесуална функция, а процесуалната им роля се ограничава до
това да дават показания относно своите непосредствени възприятия, с което се
подпомага разкриването на обективната истина по делото. Свидетели могат да бъдат
всички физически лица, освен тези, които в резултат на физически или психически
недъзи не са в състояние правилно да възприемат фактите от значение за даденото дело
или да дават достоверни показания по тях. По отношение на обвиняемия, частния
обвинител, гражданския ищец и гражданския ответник, поемните лица следва да се
вземе предвид заинтересоваността им с оглед изхода на делото.
ІІ. Възникване и необходимост от защитата на свидетеля като правен
институт.
Правният институт за защита на свидетелите е регламентиран за първи път през
1997 година със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния
кодекс, който въвежда член 97а. През 2004 година, е приет Законът за защита на лица,
застрашени във връзка с наказателното производство, за да се стигне и до
приемането на новия НПК, който въвежда в член 123 правната регламентация по повод
свидетелския имунитет. Причините за въвеждането на института са неблагоприятната
криминогенна обстановка в страната и антивиктимогенната политика на Българската
държава за защита на свидетелите и другите лица, застрашени във връзка с наказателния
процес. Друга причина се явява необходимостта от привеждането на националното
законодателство в съответствие с критериите на Европейския съюз в областта на
правосъдието и вътрешните работи, което се определя като важно изискване, отправено
към България, по повод членството й в съюза. Институтът на свидетелския имунитет
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е съобразен основните изисквания на наказателното право за ефективен процес,
осигуряващ събиране на надежден доказателствен материал, с оглед на
особеността, че свидетелите и другите участници в наказателното производство са
лица, притежаващи висока степен на виктимност, т.е. възможност да се превърнат
в жертва на престъпни посегателства поради дадени от тях показания, обяснения
или информация, осигуряващи съществени доказателства в наказателния процес.
Въвеждането и утвърждаването на института за защита на свидетеля е продиктувано и
от някои международни договори и декларации, по които Република България се явява
страна. Основно значение в тази насока има приетата през 1986 година Декларация на
основните принципи на правосъдието за защита жертвите на престъпления и
злоупотребата с власт на ООН. Важно значение има и Ръководството за
сътрудниците на наказателното правосъдие, прието във връзка с осъществяването на
Декларацията, което ръководство предвижда, че в случаите, когато жертвата изпитва
чувство на страх в резултат на заплаха от страна на престъпника, полицията и
другите органи трябва да предприемат необходимите мерки за защита.
Защитата на свидетеля като иманентна част от модерното разбиране за
ефективно и хуманно правосъдие се определя като основно средство за реализиране на
държавната задача да се гарантира сигурността на свидетеля, да бъде той
стимулиран да съдейства на правосъдието и същевременно да не бъде принуждаван да
дава показания при рискови обстоятелства.
ІІІ. Същност на института за защита на свидетеля.
Този институт е установен като наказателно-процесуален и се прилага от
прокурора в досъдебната фаза и от съда или съдия-докладчика по искане на
свидетеля или с неговото съгласие /т.е. служебно при наличието на необходимост
от това, но само със съгласието на лицето/, когато са налице достатъчно
основания /достатъчно доказателства/ за опасност за живота и здравето на
свидетеля в резултат на свидетелстването. По смисъла на НПК субекти на защита са
свидетелят, неговите възходящи, низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с които
същият се намира в особено близки отношения /член 123, алинея 1/, специалната
защита, предвидена в Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно
производство, значително разширява кръга на защитените лица, разпростирайки се не
само върху горепосочените лица, но и върху другите участници в наказателния процес
като частен обвинител, граждански ищец, заподозрян, уличен, обвиняем, подсъдим,
експерт, поемно лице, осъден и лица, пряко свързани с тях, като възходящи, низходящи,
братя, сестри, съпруг или лица, с които същите се намират в особено близки отношения
/член 3, точки 1, 2 и 3 от ЗЗЛЗВНП/. Що се отнася до предмета на защита, програмата
за защита по ЗЗЛЗВНП го разширява значително, като наред с предвидените в НПК
мерки, които са осигуряване на лична физическа охрана от органите на Министерството
на вътрешните работи и запазване в тайна на самоличността на лицето, предвижда и
други мерки като охрана на имуществото, временно настаняване на безопасно място,
промяна на мястото на живеене, мястото на работа или учебното заведение, или
настаняване в друго място за изтърпяване на наказанието, както и промяна на
самоличността на лицето /член 123, алинея 2 от НПК и член 6, алинея 1 от
ЗЗЛЗВНП/. Мерките, изброени по-горе, могат да се прилагат заедно или поотделно,
като НПК предвижда техния временен характер, а ЗЗЛЗВНП разширява темпоралното
им приложение не само като временни и позволява при необходимост тяхното
постоянно прилагане /член 6, алинея 2/. Мерките по член 123 от НПК имат временен
характер, като тяхното действие се преустановява при отмяната им по молба на лицето,
по отношение на което са взети, или при отпадане на необходимостта от прилагането
им, с акт на органа, който ги е предприел. Освен това алинея 8 на член 123 предвижда
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възможността прокурорът или съдия-докладчикът в срок от 30 дни от вземането на
мярката да предложи включването на лицето в Програмата за защита при условията и по
реда на ЗЗЛЗВНП. НПК също така регламентира възможността в алинея 7 на член 123
използването на специални разузнавателни средства за опазване на живота, здравето или
имуществото на застрашените лица при наличието на писмено съгласие на защитеното
лице за употребата на специални разузнавателни средства. Мерките се предприемат с
процесуален акт на ръководно-решаващия в съответния стадий държавен орган, който ги
снема с постановяване на друг такъв акт – при отпадане на необходимостта от
прилагането им или по молба на лицето, по отношение на което са взети мерките
/алинея 1 и 6 , член 123 НПК /.
Целта на ЗЗЛЗВНП е да разшири предвидената в НПК защита и да се осигури
една по-висока степен на ефикасност на мерките по повод на предвидените в закона
лица - в частност на свидетелите.
ІV. Видове мерки за защита на свидетеля.
1. Осигуряване на лична физическа охрана от органите на Министерството
на вътрешните работи и охрана на имуществото на лицето. Мярката е предвидена в
НПК. По отношение опазването на имуществото кодексът не постановява специална
защитна мярка. Осигуряването на охрана намира своята по-конкретна правна
регламентация в специалния закон, където според обекта на защита се различават два
вида охранителни мерки – на личността и на имуществото /член 7 и 8 ЗЗЛЗВНП/.
Физическата охрана се изразява в дейност по персонална защита на телесната
неприкосновеност на застрашеното лице от противоправни посегателства, а охраната на
имуществото представлява дейността по неговата физическа защита от противоправни
посегателства. Тези мерки – за лична и имуществена охрана, могат да се приложат
комулативно или самостоятелно. Дейността по физическата охрана на лице и/ или на
неговото имущество може да бъде осъществявана денонощно, за определени часове или
само за определени случаи /член 7, алинея 1 ЗЗЛЗВНП/, като при осъществяване на
дейността си, охраняващият екип може да използва лични предпазни средства, както и
физическа сила и помощни средства, необходими за изпълнение на мярката на защита.
Условията и
редът за употреба на физическа сила и помощни средства са
регламентирани от Закона за МВР. Използването на физическа сила и помощни
средства следва винаги да бъде съобразено с конкретната ситуация.
2. Запазване в тайна на самоличността на свидетеля и в частност промяна
самоличността му. Запазването в тайна на самоличността на свидетеля следва да се
осъществява в общовъзприетия формат, което означава невключването на данни за
самоличността му в процесуалната документация /в случая в материалите по делото
свидетелят фигурира само с определен идентификационен номер/, съхраняване на тези
данни по специален ред, ограничаване на възможността за провеждането на някои
следствени действия с участието на такъв свидетел. Индивидуализиращите признаци на
такъв свидетел са известни само на органите на съдебната власт, не и на обвиняемия.
Предпоставките за запазването в тайна самоличността на свидетеля са наличие на
сериозна заплаха за живота или здравето на свидетеля или на негови близки, очакване да
бъдат получени от него важни показания във връзка с разкриване на обективната истина.
Свидетелят, чиято самоличност се пази в тайна, се нарича още анонимен свидетел. Той
не присъства в съдебната зала по време на съдебното заседание, не подписва протокола
за разпит, не участва в очни ставки и фигурира по делото само с идентификационния си
номер вместо с трите си имена и местоживеенето си. Такъв свидетел се разпитва тайно –
въпросите се задават писмено и той отговаря също така. Непосредствен достъп до
защитения свидетел имат съответните органи на досъдебното производство и съдът.
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Съдебни заседания по дело, в което има свидетел със скрита самоличност, се провеждат
по закон задължително при закрити врати.
В тази връзка се поставя въпросът дали разпитът на анонимен свидетел като
способ за събиране и за проверка на доказателствен материал по едно дело е съвместим
с принципите на непосредственост и устност на наказателния процес. Принципът на
непосредствеността е заложен като изискване за съда, прокурора и разследващите
органи да основават решенията си на доказателствен материал, който събират и
проверяват лично, освен в случаите, предвидени изрично в НПК /член 18/, оттук и
изводът, че разпитът на свидетеля задължително трябва да бъде осъществен лично от
органа, като изискване за валидност на дадените показания. Такъв разпит се подчинява
на общите правила за извършването му, като се вземат всички възможни мерки за
запазването в тайна на свидетелската самоличност, ето защо може да се изкаже
заключението, че след като не са налице пречки за личното разпитване на анонимния
свидетел от съответния орган и разпитът му се осъществява според изискванията на
НПК, то този разпит по никакъв начин не ограничава или накърнява принципа на
непосредствеността.
Принципът на устността, изискващ наказателното производство да бъде
осъществявано устно, освен в случаите, предвидени в НПК, също не се явява
ограничен или накърнен от разпита на анонимен свидетел като способ за събиране и
за проверка на доказателствен материал, защото подобен разпит се осъществява отново
според изискванията на НПК – свидетелят устно излага всичко, което му е известно по
делото. Като тук важи и недопустимостта за писмено депозиране на показания, защото
така дадени те се явяват невалидни доказателствени средства. Поставя се и въпросът за
съвместяването на разпита на анонимен свидетел с принципа за състезателност и в
частност с един от елементите му, а именно равни права на страните, който
предвижда, че страните имат равни процесуални права, освен в случаите, предвидени в
НПК. Страните имат равни права, при условие че разполагат с равни процесуални
възможности за участие в процеса на доказване. При тайното разпитване на анонимния
свидетел се вземат всички необходими мерки за запазването на неговата самоличност в
тайна, като препис от протокола за разпит на свидетеля без неговия подпис се предявява
незабавно на обвиняемия и на неговия защитник, а в съдебното производство – на
страните, които писмено могат да поставят въпроси на свидетеля /член 141, алинея 2
НПК/. С така предоставената възможност за писмено поставяне на въпроси се осигурява
правото на лицата да участват в разпита и да задават въпроси. И въпреки накърняването
на основното начало за състезателността в процеса от тази гледна точка, следва да се
има предвид, че именно интересите на свидетелите и жертвите, призовани да дадат
показания, следва да бъдат взети предвид в случая с анонимния свидетел, които
интереси са предмет на защита от Европейската конвенция за защита правата на
човека. А фактът, че разпитът на анонимен свидетел е допустим, но само когато са
налице достатъчно основания да се предполага, че в резултат на свидетелстването е
възникнала или може да възникне реална опасност за живота, здравето или имота на
свидетеля и неговите близки, сочи, че интересите на свидетелите са балансирани с
тези на защитата, в частност на обвиняемия.
Запазването в тайна самоличността на свидетеля може да предпостави и
промяната на неговата самоличност, правно регламентирана в ЗЗЛЗВНП – член 6,
алинея 1, точка 5 и е предвидена като изключителна мярка от Програмата за защита на
застрашени лица /алинея 4/. Тази мярка може да се прилага временно или постоянно.
Защитеното чрез нова самоличност лице обаче не се освобождава от изпълнение на
задълженията си към държавата или към трети лица.
Самото приложение на тази мярка се явява особено комплицирано като по
дефиниция тя е почти неприложима в малките по територия държави.
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3. Промяна на местоживеенето, местоработата или учебното заведение,
настаняване на друго място за изтърпяване на наказанието, временно настаняване
на безопасно място са друг специфичен вид мярка за защита. Преместването на лишен
от свобода от едно заведение в друго /затвор или поправителен дом/ е свързано с
осигуряване безопасността на лицето и става по нареждане на министерството на
правосъдието при наличието на важни съображения за това. Тук трябва да се имат
предвид и наказанията, които не са придружени с лишаване от свобода, в частност
пробацията -при необходимост местоизпълнението на наказанието пробация /т.е. на
определените пробационни мерки/ може да бъде променено във връзка с включването на
лицето в Програмата за защита.
Промяната на местоживеенето е обособена под формата на две различни мерки
- временно настаняване на безопасно място и преместване, което се изразява в подълготрайна промяна на местоживеенето, съответно на местоработата и учебното
заведение. Тази мярка засяга пряко и лицата, с които свидетелят съжителства, като се
изисква да бъдат осигурени нормални условия на живот и за тях.
Посочените мерки за защита на свидетеля отразяват разбиранията на
законодателя във връзка с необходимостта на определени лица в наказателния процес да
се осигурят нормални условия за съществуване и да се постигне разкриването на
обективната истина в процеса. Не всички мерки подлежат на прилагане, а за
реализацията на някои от тях съществуват редица обективни трудности. При всички
положения обаче се очертава явната необходимост защитата на свидетеля да бъде
гарантирана и осигурена, при наличие на определените в закона обстоятелства при.
Измененията, довели до промяна и разширяване на мерките за защита, се отразяват
обаче благоприятно върху решението на конкретното лице да съдейства като свидетел за
разкриването на обективната истина, като подпомага правосъдието чрез свидетелските
си показания. Тези мерки спомагат и за засилване ангажираността на обществото във
връзка с участието му в наказателния процес и върху укрепването на убеждението, че
регламентираната защита ще бъде осигурена в действителност.
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ЕЛЕКТРОМОБИЛЪТ – БЪДЕЩЕТО НА ПЪТЯ
Деян Красимиров Иванов, Марин Дичев Вълков, Христо Денков Иванов
Висше Транспортно училище „Тодор Каблешков” град София
Трета награда

ELECTRIC CAR - THE FUTURE OF THE ROAD
Deyan Krasimirov Ivanov, Marin Dichev Valkov, Hristo Denkov Ivanov
HST “Todor Kableshkov” Sofia

Abstract: The report is made to compare the effectiveness of potreblenieneto of electric cars
or speaking and which ones influence more of glabolnoto zamarschvaneto warming and the
environment. Analysis of pollution and environmental benefits of electric
Key words: electric car, diesel car

I.Общи положения:
В доклада се позоваваме на сравнение в ефективността от потреблението на
електромобили и автомобили или казано кои от тях влияят повече на глобалното
затопляне и замърсяването на околната среда. Автомобилният парк в света вече е над
770 млн. Автомобила. Те годишно изхвърлят в атмосферата 4,2 млрд. Тона CO2 – 15% от
всички емисии, представляващи един от основните фактори за глобалното затопляне и
всички свързани с него последици. Съдържащите се в изхвърлените газове въглерод,
азотни оксиди и частици са източник на редица поражения върху околната среда и
здравето на хората. Това е основна причина, която принуждава производителите на
автомобили да търсят начини за намалянето на вредните емисии. Други причини са
постепенно нарастване на цените на течните горива и намаляването на запасите от нефт
и природен газ. Трябва да се подчертае и фактът, че по-голямата част от тези запаси се
намират в политически нестабилни райони. В отговор на тези проблеми голяма част от
фирмите (на първо място за момента са Renault-Nissan) предлагат на пазара алтернатива
на класическите автомобили – електромобили, задвижвани от постоянно и променливо
токови двигатели.
За да се види, в каква степен с електромобилите биха се решили част от
посочените по-горе проблеми е необходимо да се направи една сравнителна оценка от
ефективността на потреблението на тези два вида превозни средства. За да бъде реална
тази оценка е необходимо да се разгледа и за двата вида пълния процес като се започне
от суровия петрол или земен газ и се стигне до мощността предавана на движещите се
колела.
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Ефективността на всеки етап се определя от мощността на входа и изхода и
може да се изрази със съответния К.П.Д.:
*за електромобилите:
-рафинерия ηр=0,95÷0,97;
-електростанция ηе=0,33÷0,4;
-предаване на енергия до електрически контакт ηк=0,90÷0,92;
-загуби при зареждането на акумулаторната батерия ηз=0,85÷0,90;
-к.п.д. на акумулаторна батерия:
за оловна ηАБ=0,75÷0,80;
за Li-Ion ηАБ=0,80÷0,92;
-к.п.д. на електродвигателя и свързаните с него елементи ηел=0,80÷0,85;
-механичен к.п.д. на трансмисията ηм=0,95÷0,98;
*за автомобилите:
-рафинерия ηр=0,85÷0,90;
-загуби за доставяне до бензиностанцията ηб=0,95÷0,99;
-к.п.д. на двигателя:
за бензинов ηдб=0,22÷0,30;
за дизелов ηдд=0,30÷0,40;
-механичен к.п.д. на трансмисията ηм=0,95÷0,98;
Общата ефективност или общия К.П.Д. се определя като произведение от
ефективността на определените етапи:
-за електромобилите ηе-л= ηр.ηе.ηк.ηз.ηАБ.ηел.ηм;
-за автомобилите ηа-л= ηр.ηб.ηдб(ηдд).ηм;
Въз основа на последните две формули за общия К.П.Д. се получават следните
резултати:
-за електромобилите ηе-л=0,14÷0,21;
-за автомобилите с бензинов двигател ηа-л=0,17÷0,26;
-за автомобилите с дизелов двигател ηа-л=0,23÷0,35;
При изчислението на общия К.П.Д. на електромобилите не е взето под внимание
дозареждането на акумулаторната батерия чрез рекупериране на енергия при спиране
или движение по наклон и използване на слънчевата енергия. За повишаване
ефективността от потребление на електромобили някои фирми дори вграждат в тях
ветрогенератори, които се използват също за дозареждане на акумулаторната батерия.
От казаното дотук се вижда, че резервите по отношение на ефективността от
потребление на електромобилите е много голяма.
В климатично отношение България се нарежда сред слънчевите страни в Европа.
За разлика от вятъра, слънце има на цялата територия на страната ни, като разликата в
отношението между „най-силната” и „най-слабата” част е не повече от 10%. Това е една
добра предпоставка за използване на слънчева енергия у нас. Например японската марка
„Toyota” в своя хибрид ще използва слънчева енергия чрез монтирания на
покрива на колата слънчев панел.
С помощта на панела електромобилът ще има възможност да измине
допълнително над 20km пробег на ден. Батериите на колата получават около 160W за 1
час от слънчевия панел. Това означава, че градските електромобили, които имат пробег
приблизително 80km ще увеличи пробега си съответно и ефективността си около 25%.
Тенденциите в това отношение са обнадеждаващи. Вече учените успяха да разработят
панели с К.П.Д. 43%.
Относно рекуперирането на енергията норвежката фирма „TH!NK” е правила
изследвания с разработения от нея модел „Ox” при движение в комбиниран цикъл и в
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градски условия. Установило се, че пробегът на електромобила в градски условия се е
увеличил с 25%.
За първи път японската автомобилна компания „Mitsubishi Motors” използва
въздушно съпротивление за зареждане на акумулаторната батерия в електромобила си „i
MiEV SPORT”. В предната му решетка е монтирана вентилационна система с
ветрогенератори, които при спирането преобразуват енергията на насрещния вятър в
електричество. С едно зареждане електромобилът може да измине 200km, това е с 25%
повече от предишния модел серия „i MiEV”, в който няма монтирана такава система.
Има още доста какво да се направи в бъдеще за повишаване на ефективността за
потребление на електромобилите. Най-вече ще помогне изграждането на зарядни
станции, в които електричеството ще се получава чрез използването на слънчевата и
вятърната енергия.
След усъвършенстване технологията на производство на Li-ion акумулаторни
батерии и осигуряване на възможността на масовото им потребление като източник на
енергия, също ще се увеличи ефективността на потреблението на електромобилите,
поради значителния им по-висок К.П.Д. (>95%). Само с използване на този тип батерии
общия К.П.Д. на електромобила ще се движи в границите ηе-л=0,18÷0,25. Допълнително
енергията, която се акумулира в акумулаторната батерия чрез използване на слънчев
пане, система за рекупериране и използване на въздушно съпротивление при спиране,
значително би повишила общия К.П.Д. и при сегашните технологии на производство би
се движел според нас в границите ηе-л=0,32÷0,44.
Въз основа на това казаното дотук по-горе може да се очаква значително
повишаване ефективността от потребление на електромобилите. Те все още са в един
начален етап на разработване, няма все още проверени от практиката технологии, както
при автомобилите, и може в близките години общия К.П.Д. за масово произвеждане да
се движи в границите ηе-л=0,40÷0,50;
II. Електромобила в градски условия
Електромобилите са нов вид превозно средство, което търси своето място на
пазара сред многообразните по вид и мощност автомобили. За усъвършенстване на
конструкцията на електромобила чрез подбиране на отделните му агрегати с подходящи
параметри и съгласуване на режимите им на работа е необходимо да се направят редица
експериментални изследвания. При такива случаи е необходимо да се моделира
движението на автомобила като се изберат най-подходящите цикли на движение, които
най-добре да стимулират движението на електромобила. Особено това е необходимо за
превозните средства, предназначени да се движат предимно в градски условия.
Докато за автомобилите тези цикли се използват главно за изследване на
вредните емисии, отделяно при изгаряне на горивото и тяхната сертификация, то при
електромобилите изследванията са в друга насока. Тук основен проблем е съхранението
на електроенергията в акумулаторната батерия и нейното най-ефективно потребление.
Затова е необходимо циклите да съдържат съответно етапи на ускоряване и спиране,
които най-добре да симулират движението в градски условия. Така ще се даде една
реална възможност за изследване режимите на работа на акумулаторната батерия и до
каква степен ще степен ще може да се използва рекуперативното спиране за
дозареждане на акумулаторна батерия. Следователно по-простите цикли, в които
преобладават етапи на движение с постоянна скорост са неподходящи за този вид
изследвания. Вторият тип цикли са по-сложни, но много по-добре симулират
движението в градски условия. В Европа обикновено се използват по-прости цикли (с
периоди на постоянно ускорение и постоянна скорост), отколкото в Азия и Северна
Америка.
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Интерес представлява цикълът ICE-15, показани на фигура 1:

Фиг.1
Той е известен и като UDC (Urban Driving Schedule) цикъл. Създаден е с цел за
симулиране движението в големите европейски градове Париж и Рим. Характеризира се
с ниска скорост на превозното средство, ниско натоварване на двигателя, както и ниска
температура на обработените газове. С помощта на този цикъл се тества ефективността
на малките автомобили, както и батерията на електромобилите.
До скоро в Азия се използваше Японският цикъл, показан на фигура 2:

Фиг.2
Този цикъл симулира градски условия на движение. Цикълът има времетраене
135s, средна скорост 17,7km/h и разстояние от 0,664km. Максималната скорост на
движение е 40km/h.
В момента най-широко в Азия се използва цикъла показан на фигура 3:

Фиг. 3
Той се явява на предния цикъл като е добавен етап с максимална скорост от
70km/h Времетраенето на цикъла е 660s, реализира се средна скорост 22,7km/h и пробег
от 4,16km. Основно този цикъл се използва за сертификация на емисиите на изгорени
газове и разхода на гориво за лекотоварните автомобили. Съществуват и други цикли, с
които може да се моделира движението на електромобилите при движение в градски
условия, но особен интерес представляват модели на движение, предложение от SAE
(Society of Automotive Engineers) в стандарта J227a.
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III.Принципна схема на електромобил:
На фигура 4 е показана силова схема на електромобил.

Фиг. 4
Използване тягов двигател с независимо възбуждане. Възбудителният ток се
управлява от импулсен регулатор, а токът в котвата чрез стъпално, автоматично
изменение на големината на пусковия резистор. При пускане на електромобила през
възбудителната намотка на тяговия двигател тече максимален ток. Състоянието на
контактите на различните позиции на командо- контролер е по следния начин(табл.1):
Позиция
I
II
III
Преход
IV
V

Включени
контакти
K1
K1,K2
K2,K3
K2
K2,K4,K5
K2,K3,K4,K5
Табл.1

Rпуск.

Uзахр. , V

R1+R2
R2
0
R2
R2
0

72
72
72
72
144
144

Продължително време може да работи на III и V позиции, като напрежението
подавано към тяговия двигател е 72V или 144V. На тези позиции скоростта на движение
може да се регулира, чрез отслабване на полето, т.е. намаляване на възбудителния ток с
помощта на импулсния регулатор.
В схемата е предвидено рекуперативно електрическо спиране. При захранване
на двигателя с напрежение 72V се сменя само посоката на тока във възбудителната
намотка Iв, при което спирачния ток Ic протича през диода D1 към АБ. При захранване с
144V, т.е. IV и V позиции, натискането на спирачния педал, води до промяна на
посоката на тока във възбудителната намотка и подаване на захранване към контактори
4 и 5. Спирачният ток се затваря през диода D1. Регулирането на рекуперативния ток
(спирачната сила) и в двата случая става чрез импулсен регулатор.
Характерно за системата за управление на електромобила е, че чрез нея се
осъществяват определени зависимости между възбудителния ток iв, котвения ток ia и
командните сигнали X1 (педал за тяга) и X2 (педал за спиране).
Принципна схема на електромобил реализирана чрез променливотоков за
двигател (фиг.5):
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Фиг.5
При тази схема се използва неуправляем инвертор, който захранва трифазния
асинхронен двигател. Управлението е аналогично като на схемата показана на фиг. 4.
Основното предимство на този вид управление е сравнително лесния ремонт и по –
високата надеждност. За ротора на двигателя механично има закрепена охлаждаща
перка, която със създадената въздушна струя върти вятърен генератор за постигане на по
– голям КПД. Поставения фотоволтаичен панел е за допълнителен източник на
електрическа енергия с цел изминаването на повече километри.
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СВОБОДА И/ИЛИ СИГУРНОСТ.
МЕДИЙНА ОБРАБОТКА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАГЛАСИ ВЪВ
ВРЪЗКА С ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ
Емилия Николова, специалност „Връзки с обществеността”, магистър
Насърчителна награда

FREEDOM AND/OR SECURITY.
MEDIA COVERAGE OF PUBLIC ATTITUDES IN RELATION TO
THE DRAFT AMENDMENT OF THE ELECTRONIC
COMMUNICATIONS ACT
Emilia Nikolova
Abstract: In the present article I investigate media coverage, political and public attitudes,
and reactions of the draft amending the Law on electronic communications.
Key words: electronic communications, freedom, security, manipulation, law, media, public
attitudes
Краят на XX век и началото на новото хилядолетие се характеризират със
значителни промени в социално-икономическата и политическата ситуация. Почти всеки
ден ставаме свидетели на престъпления, терористични заплахи, проникване на
мафиотски структури в държавата. Електронната комуникация и информация са нещо
сравнително ново за нашето общество и е факт, че много по-ефикасно те се използват
най-вече от различните структури на престъпния свят. Законово уредените
демократични общества изостават в тяхното правилно приложение и с изоставането си
са потърпевши от невъзможността за контрол върху огромния информационен поток,
който ни „залива” всекидневно. [3] Следователно ситуацията, породила класическите
прояви на публичност се променя. Освен държавата и личността, които със средствата
на публичността търсят синхрон между интересите си се появява трета страна световният тероризъм и световната престъпност. Това налага преосмисляне на
отношенията. За да се защитят от тайно организираните и явно реализираните заплахи и
агресия на тероризма и престъпността, държавата и личността със средствата на
публичността трябва да предоговарят законовите условия на своите взаимоотношения.
Демократично афишираните и заложените в конституциите на съвременните държави
права на личността вече при новите условия има опасност да отворят широко вратите за
проникване на опасни и за държавата, и за личността терористични и престъпни прояви.
Това изисква с помощта на медиите публично, явно, многостранно и недвусмислено да
се обсъдят и приемат нови начини за контрол и за прозрачност. В тази сложна и
динамична обстановка българинът все още продължава да живее в уюта на робството.
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Той се чувства гузен и предпочита да афишира в по-голяма степен желание за
свобода, отколкото реално да я отстоява. Къде е балансът при решаването на проблема?
Кой ще защити обществото, особено младите хора от заложения капан на примитивизъм
и псевдодемократизъм, които фактически ограничават основните свободи на човека?
Повече от 18 години Конституцията на Република България (1991 г.) предоставя
човешки права и свободи, съобразени с редица международни актове - Всеобщата
декларация за правата на човека, Международния пакт за икономическите, социалните и
културните права и Международния пакт за гражданските и политическите права,
Европейката социална харта и др. Република България е ратифицирала изброените
международни актове и те са част от вътрешното право на страната. Тези актове имат
предимство пред онези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
Конституцията на Република България е обявена за непосредствено действащо право.
Всеки може да се позове на това, без да се изисква наличието на специален закон, който
да урежда подробности по неговото приложение.
Според Чл. 30 и Чл. 32 всеки гражданин на страната има право на лична свобода
и неприкосновеност и право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му
живот. Чл. 34 урежда свободата и тайната на личната кореспонденция и другите
съобщения, като пояснява същността на думата „информация”. Текстът гласи: „Под
информация трябва да се разбира не само кореспонденцията, телефонните разговори,
пощенските записи, но и всякакви други съобщения по факс, телекс, интернет и др.”
Темата за значението на информацията и нейната роля в съвременното
индустриализирано общество намира широк отзвук и в теорията за „Третата вълна” на
Алвин Тофлър. Той показва как новите технологии, в частност информацията имат
ключово значение за съвременната цивилизация и за Историята на бъдещето. „Какво ще
стане с обществото, в което информацията нараства с геометрична прогресия?” пита авторът. [5]
Сравнително отскоро у нас се заговори, че информацията е стока. Валентин
Георгиев нарича този процес „своеобразно национализиране”. „Това е възможността
целият наличен информационен поток да бъде обществено достояние ”. [1] Посочените
факти пораждат следния въпрос: имахме ли възможност да опознаем „първата” вълна вълната на обществото след аграрната революция и „втората” - индустриалната вълна,
за да добием смелостта да приемем предизвикателствата на „третата” вълна - вълната
на информационната революция? Както е писал критикът Джордж Стейнър: „Да
задаваш големи въпроси е все едно да рискуваш получаването на погрешни отговори. Да
не ги задаваш въобще е все едно да отнемаш живеца на разбирането”. [4]
Грегори Бейтсън, развивайки теорията на информацията на Клод Шенон, казва:
„Информацията е различие, което създава различие”. [1] „Информацията е форма на
живот, която иска да бъде свободна”. На Стюарт Бранд обикновено приписват тази
изящна констатация на очевидното, в която се признава и естественото желание на
тайните да бъдат разказани, и фактът, че те са способни да изпитват нещо като
„желание”. Но информацията е и тленна. Нейното качество бързо се влошава, но дори и
тук ценността е твърде субективно понятие.
Информацията е и манипулация, която владее оръжията за влияние върху своя
ползвател. Тя е „владетел” на послания, които в различна степен и по различен начин
провокират нашите възприятия. Опитът да се повлияе върху мнението на другите сам по
себе си не е разрушителен. Той може да ни предостави различни възможности за
приложение на разнообразни манипулативни техники, чието приложение Тофлър нарича
„масажиране на посланието”.
Още Гьобелс активно е използвал „Тактиката на голямата лъжа”, която
превръща многократно повторената неистина в истина. „Тактиката на заливането” се
свързва с огромния обем подадена информация, при което става трудно отсяването на
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съществено от несъществено. Много често намират приложение и „Тактиката на
ехото” или „Тактиката на димната завеса”. Използва се влиянието на чужди медии
или се прилага смесването на слухове и факти, с цел увеличаване процента на тяхната
достоверност. Тофлър подробно говори и за „Тактика на премълчаването”, „Тактика на
общите приказки”, „Тактика на игра с времето” и др. Следователно манипулацията
може да се разглежда не само като външно въздействие с цел подмяна на ценности и
поведенчески модели, но и като вид самоманипулация. „В съвременното общество
разграничаването на пропагандно-демагогската манипулация от убеждаването се
основава на реално съществуващия плурализъм на мненията, корени се в широтата на
информираността, в уменията за обработка на информацията и във възприетите
добродетели на граждански активното и отговорно общество”. [6]
Коректив между силата на информацията и човешките свободи е създаването на
законови уредби, които гарантират и защитават правата ни. Наложително е да се
акцентира върху необходимостта от намирането на баланса между свободата на
словото и правото на законова защита срещу незаконна намеса в личния живот на
човека. [2]
Всеобщо е мнението, че основните права имат защитен характер. Те са права на
гражданина спрямо държавата и могат да бъдат нарушени единствено от репресивната
дейност на държавните органи. „В същото време трябва да се прави разлика между
обществен интерес от факти, които са аргумент в някаква дискусия, и такива,
интересът към които е по-скоро едно любопитство”.
В края на 70-те години на XX век Европа се сдобива с „две перли от короната
на човешките права” - Европейската конвенция за защита правата на човека и основните
свободи и Европейската социална харта. Ако се запитаме: „Кои са ограничителите на
правото на информация?” - бихме стигнали до заключението, че никое човешко право
не е абсолютно. То има естествен предел и този предел са правата на другите. В същото
време не се намира възможност да се построи йерархия в каталога на конституционно
гарантираните права.
Според Конституцията на Република България се приема, че правото да се търси
и разпространява информация, уредено от Чл. 41, представлява всъщност едно
задължение на държавната власт по нормативен път да уреди начините за достъп до
информация, включително и ползването на специални носители на информация. Всички
действащи разпоредби са изложени подробно в „Закона за електронните съобщения”.
Мотивите за изработването на проект за изменение и допълнение на Закона за
електронните съобщения са синхронизирани с изискванията на Директива 2006/24/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета на Европа от 15.03.2006 г. за запазване на данни
създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни
електронни съобщителни услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение
на Директива 2002/58/ЕО.
С изменението на Чл. 107, Чл. 251, Чл. 305 и Чл. 332а и създаването на Чл. 250а,
Чл. 250б, Чл. 250в Чл. 261а и Чл. 261б се цели отстраняването на сериозните проблеми,
които възникнаха при работа по разследване и разкриване на престъпления. Стремежът е
да се разшири възможността за по-ефективна борба с организираната престъпност в
страната. На първо четене законопроектът мина със 100 гласа „за”. 74 „против” и 5
„въздържал се”.
Основните моменти в разработените проектни норми са следните:
¾ задължават се юридическите лица, осъществяващи обществени електронни
съобщителни мрежи или услуги, да съхраняват всички данни, създадени или обработени
в процеса на тяхната дейност, отнасящи се до трафика на съобщенията;
¾ разграничават се данните относно трафика на съобщенията от тяхното
съдържание;
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¾ гарантира се съхраняването на данните за определен период.
Сегашната редакция на чл. 251 също така не дава възможност за използване на
данни, събрани и съхранявани от предприятията, предоставящи обществени електронни
съобщителни мрежи и/или услуги за разкриване и разследване на престъпления, които
не са тежки, но които влизат във фокуса на обществения интерес. Липсата на
алтернативи за незабавна реакция при тези престъпления дава възможност на
извършителя да заличи уличаващата го информация и да унищожи данни, които биха
могли да послужат за доказване на деянието. Третата предвидена възможност за
запазване и предоставяне на тези данни е за издирване на лица. В тези случаи няма
данни за каквото и да е престъпление, но установяването на идентификатор на
ползваните клетки може да се окаже решаващо за оказването на помощ и спасяването на
живота на тези лица. Предвидено е задължение за предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да унищожат данните след
изтичане на 12 месеца с изключение на тези, до които е имало достъп и са били
съхранени. Изрично е предвидено, че за нуждите на наказателното производство
данните ще се предоставят на съда и на органите на досъдебното производство при
условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (чл. 159) директно от
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги. Предвижда се достъпът до данните по чл. 250а, ал. 1 да се осъществява при
постъпило мотивирано искане от съответния ръководител на орган по чл. 250в, ал. 1
след разпореждане от председателя на районния съд или от оправомощен от него съдия
по седалище на органа. За дадените разрешения или откази в съответните съдилища е
предвидено да се води специален регистър, който не е публичен. Воденето на всички
тези специални регистри, според вносителите на закона, ще улесни осъществяването на
проверка над извършените справки от органите съобразно дадените разрешения.
За да се гарантира напълно защитата на правата на гражданите, свързани с
обработката на т.нар. трафични данни, в чл. 360 от Наказателния кодекс се създава ал. 2.
Чрез нея се предвижда възможност за реализиране на наказателна отговорност спрямо
лице, което противозаконно разкрие трафични данни, каквито съгласно Закона за
електронните съобщения се събират, обработват, съхраняват или използват от
предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги. С тези поправки се гарантира по-висока степен на наказателна защита над
трафичните данни. Следва да се отбележи, че законопроектът е изготвен и съобразно
практиките по прилагането на директивата в останалите държави членки на ЕС и
направените в рамките на проведено обществено обсъждане предложения от страна на
предприятията и неправителствените организации в България.
Според думите на заместник-министъра на вътрешните работи Веселин Вучков,
достъпът до трафичните електронни данни е добра гаранция за свободата на
гражданите. Предложените промени предизвикаха широк обществен дебат и остри
реакции от страна на българското гражданство. Под натиска на гражданските протести
започна усилен парламентарен и обществен дебат по същината на проектозакона. В
резултат, от текстовете му отпадна използването на интерфейс, посредством който МВР
можеше да има пълен достъп до трафичните данни на всички. Така изглеждат нещата в
законов аспект. Но големият въпрос е дали и как тази информация стига до гражданите
чрез медиите. Възможни са два вида медийни реакции: първата е тотално отричане на
всички заложени в проектозаконите ограничения на т.нар. лична свобода и
неприкосновеност, а втората е обсъждане чрез представяне на идеите за промяна.
Първата линия на поведение само изглежда демократична, но в същността си е дълбоко
консервативна и в условията на новите реалности може да се окаже, че обслужва
нечисти интереси. Втората линия на медийно отношение и поведение е реално
необходимата.

83

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

Различни допитвания показват, че общественото мнение у нас все още е
противоречиво за това, трябва ли да се ограничи свободата на комуникация на
гражданите, за да бъдат те по-сигурни. „Въпросът е доколко е възможно това” коментира за Радио България Александър Кашъмов от програма Достъп до информация.
Според голяма част от обществеността достъпът чрез интерфейс е абсолютно нетърпим.
Същевременно предлагането на много кратък двучасов срок за даване на справки по
искане на МВР сблъсква случайно или нарочно интересите на основните опоненти на
промените, а именно мобилните оператори и гражданското общество.
Вестник „Стандарт” в статия със заглавие „Сините против следенето в
интернет” (15.12.09) показват позицията на лидера на сините, който определя следенето
в интернет като неприемливо. Той отбелязва, че няма друга европейска страна, в която
да има такъв пасивен достъп чрез интерфейс в МВР до трафичните данни. Мартин
Димитров отбелязва, че с проектозакона нито е уреден начинът на съхранение на
информацията, нито са ясни ползите от такова решение. Пред BTV своята позиция
изразява и лидерът на ДСБ Иван Костов, според който авторите на законопроекта са
изостанали много в сравнение с напредъка на технологиите и идеите им вече са
безсмислени.
Информационната агенция „АСН” (Стандарт Нюз) съобщава за намерението на
НДСВ да сезират българския и европейския омбудсман за промените в Закона за
електронните съобщения. Според тях чрез този закон ще се създадат условия за
нарушаване правото на лична кореспонденция в интернет, а това те считат за
недемократично и противоконституционно.
Агенция „БГНЕС” (22.11.09) оповести мнението на МВР, според което в
момента при получаване на разпечатки от мобилните оператори се отчита закъснение
между 123 и 168 дни. Според вносителите на проектозакона в информацията се казва, че
чрез внедряването на интерфейс ще се гарантира прозрачност при работата на МВР с
трафичните данни. Представители на опозиционни партии по този повод обаче заявиха,
че „голямото изкуство” е да се балансира принципът за свобода и сигурност, а законът
не успява да постигне такъв баланс.
На внесените промени в Закона реагираха остро и представители на Обединения
щаб на протеста „България не е Биг Брадър, 2010 не е 1984!”. Те изявиха своето желание
да вземат дейно участие при преговорите с ръководството на МВР, с цел обсъждане на
текстовете, представляващи заплаха за основните свободи на българските граждани.
Позиции по въпроса всекидневно насищаха и електронното медийно
пространство. Телевизии като BTV, Канал 1, Нова телевизия и др. дадоха възможност на
управляващите да допълнят изнесената до момента информация, като разяснят на
обществото, че на обсъждане подлежи и друг вариант на законопроекта - със и без
интерфейс. За да се защитят правата на крайните потребители, МВР е предвидило и
поправки в Наказателния кодекс, според които за разкриване на трафични данни
виновните ще лежат в затвора до една година.
Представители на Програма „Достъп до информация” също изпратиха свое
становище до МВР, в което критикуваха новия проектозакон. Те се противопоставиха
открито срещу липсата на контрол за предотвратяване на възможни злоупотреби.
Ръководителят на правния екип на Програмата „Достъп до информация” отбеляза, че
остават много сериозни въпроси. „Как така достъпът ще е хем след съдебно
разпореждане, хем чрез интерфейс?” - пита Александър Кашъмов. Той напомня за
печално известния доклад на Върховната касационна прокуратура, от който става ясно,
че преди години от 10000 разрешения за СРС за 24-те месеца между януари 1999 г. и
2001 г. за правосъдието са използвани едва 267 или 269, т.е. едва 2-3%.
Потребителите също изразиха своето недоволство от следенето в интернет.
Граждани, обединени в група в социалната мрежа „Фейсбук” изпратиха протестно писмо
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до Парламента. Администратор на групата е основателят на „Интернет общество България” Вени Марковски. Според интернет потребителите предложените поправки са
противоконституционни, но не знам дали това не е породено от корпоративни интереси,
свързани с интернет мрежата.
Остава да видим дали в предстоящите разисквания ще бъдат изяснени всички
възникнали въпроси и дали народните избраници ще се съгласят да приемат поредното
ограничение на личната свобода на хората. Този проблем може да бъде още едно малко
стъкълце от счупеното огледало на дядо Славейков, който е казал: „Един големец като
се огледал в едно огледало и се видял, че е грозен, поискал да счупи огледалото”. А
всички ние сме свидетели, че за двадесет години „счупените огледала” в България
станаха много. [6] Лошото е, че те стават все повече, а резултат от това няма. Дори
напротив, остава впечатлението, че колкото повече се ограничават правата на
обикновените хора, толкова повече нараства безнаказаността на извършващите
престъпления. Практиката показва, че от всички юридически ограничители на словото
най-големи проблеми създава „засягането на честта и достойнството на
гражданите” и конституционното право на неприкосновеност на личния живот.
Необходимо е да се знае, че неприкосновеността на личния живот не означава
„…изключването на публични личности от обществената критика…”. В този случай
разграничителен критерий се търси в точната юридическа мяра между обществения
интерес от разпространяването на определени „интимни” факти и мястото и ролята на
съответната публична личност в държавната или в политическата система. [3]
Анализирайки медийното отразяване и широкия обществен отклик на
проектозакона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения се
питам до каква степен са актуални думите на Жан Жак Русо, че „Конституциите
бранят народите от собствената им лудост”.
Непреходно звучи и мисълта на Б. Франклин: „Който в името на сигурността е
готов да жертва свободата, губи и двете”. Прилагането и е лакмус за ценностната
система на политиците, а уважението към личността на всеки необлечен с власт
гражданин изисква защитата му от тези, които държат властта. Проблемът става още потрудно решим, защото се намесва и третата страна - тероризъм и престъпност.
Успяха ли управляващите да използват медиите като добър медиатор и по този
начин да убедят българския народ в необходимостта от изменението на закона или само
събудиха духа на народното недоволство?
Ако постъпим прибързано, то ще решим, че проблемът е достатъчно добре
уреден и всички ще са доволни и щастливи. Както винаги обаче ключовите думи са
последните, а именно „освен в предвидените от закона случаи”. Един израз, който
превръща нормата в препращаща, в изключително плаваща, още по-лошо - в напълно
несигурна.
Въпросът
дали
тази
конституционна
разпоредба
осигурява
неприкосновеността на личната информация е еднозначен и на него отговор давам не аз
или който и да било друг, отговор дава историята. Отчитайки своето „за” и „против”
нека всеки от нас потърси истината и се опита да открие ценното за себе си. Кое е поважно: защита и гарантиране на личната свобода, съгласие с вътрешното си несъгласие
или вечния двубой с човешкото недоволство.
Всички изброени факти отразяват една нова ситуация, която медиите не отчитат.
Тази ситуация е подходяща за манипулиране от обхваналите държавата мафиотски
структури. Вместо за разединяване, медиите трябва да работят за обединяване на
действията на граждани и държава в общата им борба против проникването на
„пипалата” на мафията в сферата на политиката и държавността.
Реално проблемът има нужда от широко обсъждане. Необходимо е не само
изчистване на спорните места и неточности, но и активна работа в посока убеждаване на
обществото в нуждата от такива промени. Медиите, като четвърта власт, трябва да се
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настроят за по-голяма бдителност към прилагането в предвидените в проектозакона
процедури за контрол. Те трябва да се превърнат в коректив, който да алармира
обществеността при проява на опити за манипулиране на общественото мнение и
създаване на негативни обществени нагласи и настроения.
Много смисъл откривам в стиховете на сатирика Стоян Михайловски, поместени
в „Книга за българския народ”:
„Закон за съдниците - сиреч способ
да преобърнеш правораздавача
на някаква машина за присъди,
да му диктуваш где да туря точки,
де запетаи, де смърт чрез бесило
и да заместиш кодекс позитивен
с угодливост, с готовност негритянска!”
В заключение ще кажа, че позитивният съвременен кодекс, защитаващ
демократичните права и свободи трябва да бъде променен съобразно новите реалности.
Ако медиите не представят на обществото истинското лице на тероризма и
престъпността, няма как да повлияят и върху промени в общественото съзнание, т.е. те
ще действат с угодливост и готовност негритянска в полза на престъпни действия и
проява на противообществени интереси.
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ПРОФЕСИЯ ОХРАНИТЕЛ В БЪЛГАРСКАТА РЕАЛНОСТ
Марио Емилиянов Китов, Академия на МВР, ”Защита на националната
сигурност”
Насърчителна награда

PROFESSION BODYGUARD IN THE BULGARIAN REALITY
Mario Emiliyanov Kitov

Аbstract: Profession bodyguard is one of the most ancient in the world. In Bulgaria, unlike of
most countries there is a lot of mislead about the reality of this profession. Because of this, the
image of bodyguard isn’t very positive, and people working this most likely are associated with
so called “well dressed businessmen”.
Key words: Bulgaria, bodyguards, lifeguards, gangsters, hits, bosses, mafia wars, kidnappers,
security, safety, hired assassin, businessman, money, guns, bombs, training, profession, reality,
myths, requirements, private, personal guards.
Увод
Опазването живота на човека във всички времена е била най-важната задача.
Личната сигурност придобива особено значение по време на промени, когато законите за
общественото регулиране не са достатъчно ясно определени и не са приети от всички.
Ако се потопим в историята ще видим как професионалната охрана спасява живота на
мнозина. Самата дума бодигард( телохранител отразява точно същността на тази
професия. Защитата на тялото – запазването на живота и физическата неприкосновеност
на личността от каквито и да било посегателства отвън. Професията бодигард има
многовековна история. От древността до днес личната охрана играе роля на бариера
между охраняваната особа и противника. Първите професионални воини са били именно
телохранителите. Когато владетелят тръгвал на война се налагало да събира войници
сред селяните. Единствените професионални воини били от кралската гвардия – онези,
които на бойното поле защитавали своя господар. В много държави съществували цели
полкове с подобен статут. Охранителната дейност е сложна задача. В нейната основа
лежи създаването на система, която се базира на цял комплекс охранителни мероприятия
за защита живота на личността. Методите на охрана, използвани в средновековието и
методите, използвани днес се отличават много, но има нещо, което не се е променило.
Това са причините, които карат хората да се занимават с тази опасна и неблагодарна
професия. Вътрешната мотивация на бодигарда е от изключително значение за
ефективното изпълнение на задълженията му. Разбира се от голямо значение е и размера
на възнаграждението, което получава, но не фактора „пари” трябва да бъде определящ.
Много млади момчета започват тази работа с мисълта за големи доходи, луксозни
автомобили, скъпи хотели , за един непрестанен екшън. Напротив, работата на
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охранителя може да бъде еднообразна и скучна, с години може да не се случи нищо.
Често се случва това еднообразие да притъпи бдителността на охранителя и в момент на
опасност той да не успее да отреагира. Охранителят трябва непрекъснато да търси
опасността, защото не знае и не може да знае кога, къде и в каква ситуация може да
попадне по време на работа. Бодигардът от висока класа, професионалистът в работата
си е рядка професия. Задачата му не се състои единствено във физическата защита на
охраняваното лице по време на нападение, а в създаването на превантивни, предпазни
мерки за недопускане на някакво въздействие върху него( включително и моралнопсихологическо). Като цяло осъществяване на комплекс от експертни, консултационни,
охранно-режимни и информационно-аналитични мероприятия от страна на групата на
охранителите, които осигуряват безопасен бизнес и сигурността на бизнесмена и
обкръжението му. Такава група струва скъпо, но е повече от наложителна за хора със
сериозен бизнес и позиции.
В България тази професия, в по-голямата си част е на ниво „каменна ера”.
Голяма част от занимаващите се с нея нямат дори елементарна представа от естеството
на работа, затова спомага както ниската култура на българските бизнесмени в тази
област, така и прекалено малкото места за подготовка на професионални кадри в тази
сфера. В резултат , поръчковите убийства и отвличанията се превърнаха в доходоносен
и напълно безопасен „бизнес”.
Не без значение е и асоциирането на „охранител” и „мутра”, черното петно
върху тази дейност от началото на прехода, все още не е изчезнало и няма основание да
мислим, че скоро това ще се случи.
Цел на доклада е да проследи развитието на дейността, начините и критериите
по които тя се извършва, да изведе основни проблеми и грешки в осъществяването й, да
разсее митовете и слуховете покрай извършването на охранителната дейност, да
предложи решения и препоръки за отстраняване на грешките по време на работа и като
цяло да покаже в друга светлина тази професия.
Предмет на доклада е осъществяването на професията „Лична охрана”, в
България. Това звено се разглежда само в сферата на частната охрана, не държавната.
История на частната охранителна дейност в България.
Историята на частната охранителна дейност в България е тясно свързана със
създаването на групировките у нас. След 1989г. се даде свобода на частната инициатива,
започнаха да се създават фирми. По-голямата част от тях обаче са мошенически. Взимат
се големи кредити от банки и после не се връщат. Започват дела за измами, но все още
няма закон по който парите да се изискат обратно. Тогава се появява печелившата идея
да се изпратят няколко човека, които да „напомнят” на длъжника да върне сумата. В
замяна те получават процент от нея. След известно време използвайки ситуацията и
несигурността в страната те създават охранителни фирми. ВИС1, ВИС2, появилите се
по-късно СИК и 777, както и варненската групировка ТИМ.
Конфликта между тях е неизбежен. Започват престрелки и убийства.
Т.нар. охранители започват да се занимават с открит рекет, изнудване, побоища,
откупи и т.н. Скоро след това се създават и застрахователните компании( ВИС –
съкращение от Васил Илиев Стоянов), започва масово застраховане на колите във ВИС.
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Ако не застраховаш, ти крадат колата – законен рекет. Правителството на Иван Костов
удря икономическите устои на мафията, като изисква лицензионни режими за всичко –
от охрана до застраховане. ВИС и СИК не получават лицензи. Появяват се
Юпитер/ВИС/ и Аполо и Болкан. В следващите няколко години част от тези групировки
се разпадат, а други изчезват. Лицензионния режим за осъществяване на охранителна
дейност става все по-строг, засилва се контрола от полицейските органи, изисква се
регистрация на дейността по самоохрана, лиценза се издава от директора на Национална
служба Полиция. При осъществяване на дейността охранителите трябва да носят
идентификационна карта, отличителен знак или униформено облекло. Охранителните
фирми трябва да организират и обучение на служителите си. По данни на МВР в
момента в страната има над 1200 лицензирани фирми за охрана, около 1500 звена за
самоохрана и над 130 000 охранители.
Правна регламентация на частната охранителна дейност
Частната охранителна дейност в България е регламентирана в Закона за
частната охранителна дейност. Той е обнародван в ДВ на 24.02.2004г. Оттогава досега е
изменян няколко пъти, като последното изменение е от 05.08.2008г. В него се уреждат
обществените отношения свързани с частната охранителна дейност, нейното регулиране
и контрол. Тя може да се извършва само след получаване на лиценз и регистрация по
реда на закона. Частната охранителна дейност представлява дейност по охрана на
обекти, на мероприятия и лица, и на техни права и законни интереси от противоправни
посегателства. Тя бива няколко вида:
-

Лична охрана на физически лица
Охрана на имуществото на физически и юридически лица
Охрана на мероприятия
Охрана на ценни пратки и товари
Самоохрана

Когато говорим за охрана на имуществото, се има предвид неговата физическа
защита от противоправни посегателства. Тя може да включва и пропусквателен режим
на обектите, в които се намира имуществото. Дейността по охрана на мероприятия е
регламентирана в чл.8 от ЗЧОД. Тя представлява комплекс от мерки и действия,
насочени към обезпечаване спокойното и безпрепятствено протичане на масови прояви.
Охраната на ценни пратки и товари е дейност по защита на пари, ценни книжа,
благородни метали, произведения на изкуството и други, чието транспортиране
задължително се осъществява с въоръжена охрана, специално оборудван транспорт,
технически и помощни средства за защита. В чл. 10 от закона се регламентира
охранителната дейност с помощта на технически средства. Дейността по самоохрана се
осъществява от служители на търговците, обособени в самостоятелни структурни звена
за охрана на техни служители, обекти, мероприятия, имущества, ценни пратки и товари.
Личната охрана е дейност по защита на телесната неприкосновеност на
физически лица от противозаконни посегателства, както и тяхното предотвратяване и
пресичане.
В този доклад ще разгледаме именно личната охрана на физически лица, като
най-висша степен на охранителна дейност.
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Професия „Лична охрана”
Професията бодигард, както вече споменах е една от най-древнитте професии.
Тя е изключително опасна и неблагодарна работа. За да се занимаваш с нея трябва да ти
„идва отвътре”, да си много силно вътрешно мотивиран. Някои започват работа като
охранители неправилно мотивирани. Те никога не се задържат дълго, да не говорим да
израснат като професионалисти. Големи доходи, луксозни автомобили, скъпи хотели и
курорти, непрестанен екшън – това са само част от очакванията на много млади хора
избрали да се занимават с тази нелека работа. За съжаление реалността е съвсем друга.
Често работата на бодигарда е рутинна и еднообразна. С години може да не се случи
нищо застрашаващо живота на охраняваното лице. Обикновено това „успиване” на
охранителя изиграва лоша шега, както на него, така и на повереното му лице.
Професионалиста винаги е с повишено внимание, той не чака опасността да дойде, той я
търси , непрекъснато ”души” за нея. В България за съжаление има недостиг на
професионалисти в този сектор. Поради няколко причини, сред които по-важни са
некомпетентността на бизнесмените относно това, какъв трябва да бъде охранителя,
малкия брой места, предлагащи професионално обучение и широко разпространените
митове и заблуди за „перфектния охранител”. Ще разгледаме някои от тях:
Мит 1 – Бодигарда трябва да бъде поне 2 метра висок и над 100кг.
При някои видове охранителна дейност, като осигуряване на масови
мероприятия, охрана на банки, офиси, барове, магазини и т.н., са необходими хора,
които внушават респект с мощната си фигура. На такива места са нужни хора, които не
трябва да се бият, за да доказват, че са силни. Но когато говорим за лична охрана,
нещата стоят по коренно различен начин. Тук се ценят повече хора, които не се
отличават нито с външност, нито с облекло, нито с поведение. Много по-важно е да
могат да мислят, отколкото да раздават юмруци. С няколко напомпани момчета да
стреснете минувачите и да се фукате пред приятелите си, но у професионалист биха
предизвикали усмивка. Главната задача на личната охрана, не е да ви закрива с телата си
от куршумите, а да предотвратят екстремални ситуациии и да действат мълниеносно, но
грамотно и целесъобразно, ако възникнат подобни ситуации.
Мит 2 – Бодигарда трябва да е майстор по бойни изкуства
Съществуват три довода, поради които не би трябвало да изграждаме екипа си
от телохранители само от майстори по бойни спортове. Първо, огнестрелното оръжие
позволява на нападателя да не влиза във физически контакт с охраната на жертвата.
Второ, спортната техника е непригодна за реални условия. Трето, професионалист,
който се стреми да доведе нещата до ръкопашен бой, не струва. Той трябва да се държи
така, че у потенциалния агресор да се изпари всякакво желание да напада. Казаното не
изключва задължителните тренировки.
Мит 3 – Бодигарда трябва да е бивш полицай, военен ,от специалните части,
тайните служби и т.н.
Това е една от най-големите заблуди. Изобилстват случаи на фатални инциденти
с полицаи, работещи като охранители. Всеки опит е специфичен, естеството на работа е
съвсем друго. Устройването на засади или скачането с парашут са дейности по принцип
ненужни на охранителя. Мнозина смятат, че хората минали през война са получили
колосална психологическа закалка. Такива хора по скоро стават наемни убийци, у някои
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военния опит ги тласка към неврози, алкохолизъм. Естеството на работа е различно,
дори стрелбата не се води по един и същи начин . За охранителя е важно да предпази
лицето, бързо да отговори на огъня, трябва да е точен стрелец, няма време да се
прицелва или да се укрива. Освен това работи в рамките на правова всепозволеност, има
право да употреби оръжие само в случай на отбрана, от гледна точка на закона той е
частно лице. Чисто тактически неговата работа е да прикрива лицето, а не да се укрива
и да преследва нападателите. Когато си работил дълги години в МВР, много трудно
свикваш с новия начин на работа. Полицая първо предупреждава преди да употреби
оръжие, охранителя няма този лукс; служителите от специалните подразделения имат за
задача да неутрализират нарушителите, укриват се, използват прикрития, охранителите
имат за задача да отблъснат нападението и максимално бързо да изведат охраняваното
лице. Тези разлики са изключително съществени и не трябва да се подценяват при
избора на охранител.
Добрият професионалист освен подготовка трябва да притежава редица
психофизиологически, психологически и морални качества. Сред тях са бързината на
реагиране, добра ориентация в пространството, координация на движенията, способност
да концентрира вниманието си върху избран обект, въпреки пречките, чувството за
време, емоционална устойчивост, способност да работи в стресова обстановка. От
изискваните психологически качества най-важни са: високо интелектуално развитие;
умение да се извличат поуки от миналото; да се предвиждат последствията от различни
събития; умение поетапно да се анализират и планират конкретни операции; да не се
поддава на външен натиск. Не са подходящи хората с т.нар. „тежък характер”,
обидчивите, злопаметните, бърборковците. Морала на телохранителя също е от
значение. Той трябва да бъде порядъчен, сериозен човек, който няма да предаде хората,
които са му се доверили, заради моментна изгода или съмнителни предложения.
Най-приемливата възраст за начинаещ телохранител е между 25-30 години.
Желателно е да има висше или средно специално образование. След подбора, трябва
старателно да бъде подготвен екипът. Задължителни са следните неща: отработка на
стандартни ситуации; криминална и екстремална психология, владеене на оръжие и
подръчни средства; оперативно кормуване; ръкопашен бой; медицинска подготовка;
общофизическа подготовка. Изключително важни са външния вид и маниерите. За вас
съдят и по хората, които работят при вас. Репутацията е от първостепенно значение.
Широко използване на дезинформацията: постоянно изменение на маршрути;
използване на технически средства за наблюдение; проверка на партньорите и
клиентите; изучаване на криминогенната обстановка. Изискват се и много други неща,
като умение за работа с компютър, наказателно право и т.н. Най-важното умение е да си
мълчат за всичко станало им известно по време на работа.
Нещата обаче стоят по съвсем различен начин. В 90% от случаите те трябва да
изпълняват слугински задължения: да подадат папката; да отворят вратата; да натоварят
багажа; да са на разположение да шефската любовница; да разбият нечия мутра . В
стремежа си към икономии, родните бизнесмени използват телохранителите си
многофункционално: те са и куриери и шофьори и снабдители. Бодигардовете са найблизките им хора. Те са като сянка на шефовете си, постоянно са с тях или с членове на
семейството им. Виждат и чуват всичко. При неправилен подбор, какво ще се случи ако
човек, който до вчера те е пазил и знае всичко за теб и всеки твой ход, се обърне срещу
теб?! Не може да се подиграваш или гавриш с хората, които пазят живота ти и този на
семейството ти; които знаят къде учат децата ти, как и откъде се прибират; коя е
любовницата ти и т.н. Само си представете ако този човек се обърне срещу вас.
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Това е човека, към когото трябва да се отнасяте с полагаемото достойнство и
уважение, защото от най-близкия ви приятел, може да се превърне в най-опасния ви
враг. Подбора трябва да бъде безкомпромисен. За съжаление у нас реалността е друга.
Българските бизнесмени и въобще богати хора се отличават с изключителна арогантност
„Ти знаеш ли аз кой съм”, фатална самонадеяност „Това на мен не може да ми се случи”,
собственическо чувство „Ти работиш за мене, значи аз те притежавам” и пагубна
некомпетентност относно подбора на обкръжението си охранители. Резултата е над 200
поръчкови убийства, безброй атентати, а отскоро и отвличания, чието представяне в
медиите беше отразено като нещо толкова лесно, като да си купиш хляб!
Показни убийства, атентати и отвличания в България
Ще разгледаме само част от тях, като обърнем внимание на арогантността на
охраняваното лице и грешките на охраната.
На 07.03.2003г. в 19:45 президентът на „MG КОРПОРАЦИЯ”, Илия Павлов е
застрелян с един куршум в сърцето пред входа на административната си сграда на бул.
„Г.М. Димитров” в София. Един месец преди убийството дългогодишния шеф на
охраната е сменен; входа на сградата е ярко осветен, осветлението не сочи напред, за да
заслепява, а надолу; на 50 метра от входа е обрасло с храсти; охраната върви зад него,
няма авангард, който да осъществи проверка на входа, преди да излезе Вип-а;
На 04.06.2004г. в кафе „Арт декор” на Симеоновско шосе в София са убити
Митко Малкия, Калоян Савов и Живко Митев. Двама души, преоблечени като
свещеници ги разстрелват с автоматични оръжия. Тотално подценяване на двамата
„свещеници”, при влизането им жертвите избухват в смях; една от сервитьорките в
заведението дори докосва брадата на единия „поп” за късмет.
Не предизвикват никакво подозрение.
На 30.07.2004г. в ресторант „Славия’ е застрелян Бай Миле, заедно с 5-6 от
бодигардовете си. Изключително трудно за предотвратяване убийство. Убийците са с
полицейски униформи. Никой от охранителите не вади оръжието си срещу тях.
На 25.08.2005г. в комплекс „Мултиплейс”, „Буда бар”, Бургас е застрелян Георги
Илиев. Убит е с един куршум в сърцето пред множество свидетели. При пристигането
цялата охрана се настанява по сепаретата и оставя шефа си да стои прав без никаква
защита.
На 22.02.2006г. на пресечката на ул. Червена стена и бул. Черни връх е застрелян
Иван Тодоров – Доктора. Слабо охраняван; седи на предната седалка – абсолютно
забранено; над 15 точни изстрела в Доктора;
На 05.01.2010г. на кръстовището на бул. „Александър Стамболийски” и ул.
„Цар Самуил” е застрелян Боби Цанков. Слабо охраняван; непроверяване на изхода
преди излизане на лицето;
На 18.04.2003г. на Цариградско шосе в столицата е взривен Мерцедеса на
Доктора. По чудо оцелява. Предварителна информация за местонахождението на
Доктора в колата; оставяне без надзор автомобила, в който се вози Вип-а – абсолютно
недопустимо
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Наред с показните убийства и атентатите в последните години в България се
разви и бизнеса с отвличания на бизнесмени. Те се оказаха изключително лесни жертви
предвид това, че нямат никаква охрана. Изключително арогантни и самонадеяни, някои
от тях платиха сурова цена за проявената небрежност по отношение на собствената си
сигурност и сигурността на семействата си. Михаил Краус, Ангел Бончев, Камелия
Бончева, Киро Киров, Вене Сотиров, Румен Гунински са само част от имената на
отвлечените в последните години с цел подкуп.
Заключение
Професията бодигард е една от най-древните, престижни и благородни
професии в целия свят. Да защитаваш човешкия живот , да си готов да се изложиш на
опасност, да поставиш на първо място не себе си, а друг и да се жертваш за хора, които
понякога почти не познаваш е много трудна задача и не е по силите на всеки. Това е
достойна професия, към която всеки трябва да се отнася с необходимото уважение,
особено тези, които се ползват от услугите й.
Бодигард не означава слуга, шофьор, куриер, носач, бияч, мутра и т.н. бодигард е човекът, който пази най-ценното, несъизмеримото с пари – човешкия живот,
вашия и на вашите семейства. Разбира се, най-добре щеше да е да няма телохранители,
но такъв е света, в който живеем и докато е така, всеки е длъжен да вземе мерки за
сигурността си.
Като член на на Международната асоциация за лична охрана ще се стремя да
работя за утвърждаване на тази професия в страната и за изчистване на черното петно
върху имиджа й.
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СЕКЦИЯ I - III КУРС
МОДЕЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ИНТЕРНЕТ ДОСТАВЧИК
ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА НА ОБОБЩЕНИ МРЕЖИ
Мая Николова Бошева,
Информатика и Компютърни Науки, Бургаски Свободен Университет

MODELING THE ACTIVITY OF THE INTERNET SERVICE
PROVIDER (ISP) BY MEANS OF GENERALIZED NETS
Maya Nikolova Bosheva
Informatics and Computer Science, Burgas Free University
Abstract: In this article I will examine a model for handling requests for emergency or
internet installation in Internet Company By Means Of Generalized Nets.
Key words: Handling requests, Internet service provider, Generalized Nets.
1. Introduction
Въведение
След налагането на интернет като основна услуга използвана от потребителите,
възниква нужда от фирми който да я предлагат.
Целта на статията е да покаже и възпроизведе възможен вариант на приемане на
заявка за инсталация за връзка с интернет чрез фирмата представител и приемането на
заявка за авария (потребителят е загубил възможността да използва интернет поради
технически причини).
Чрез средствата на обобщени мрежи се дава възможност да се изчисли :
 Времето, през което клиента
чака техническия сътрудник(това дава
възможност да се прецени колко технически сътрудника са необходими, за да не чака
много клиента и да предпочете друга фирма).
 Времето, за което клиента чака екип аварии да поеме заявката му.
 Времето, за което клиента чака екип инсталации да поеме заявката му.
 Също така, ние имаме възможност да изчислим времето за изпълнение на
една заявка от екип аварии и съответно една заявка от екип инсталации. Това дава
възможност да се даде оценка на работата на даден екип.

2. Generalized net model
Модел чрез обобщена мрежа
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Fig. 1: A generalized net model
Преходи:
Z1-клиента се свързва с техническия сътрудник
Z2-постъпва авария или заявка за инсталация за обработка
Z3-начин на решаване на аварията
Z4-начин на изпълнение на инсталация
Позиции:
L1-клиент с проблем
L2-клиента се свързва с техническия сътрудник
L3-постъпване на авария
L4-постъпване на заявка за инсталация
L5-заявката или изпълнението й се записва в базата данни
L6-заявката авария или инсталация е извършена
L7-аварията е разрешена по телефона
L8-екип аварии поема задачата
L9-аварията е отстранена и екп. аварии се обажда на технически сътрудник
L10-инсталацията е изпълнена и ек. инсталации се обажда на техническия
сътрудник
L11-екип инсталации поема задачата
L19-клиентът чака да се освободи техническия сътрудник
L12-клиентът чака екип аварии да се освободи
L13-на клиента е извършена услугата авария
L15-на клиента е извършена услугата инсталация
L17-клиентът чака екип инсталации да се освободи
Z1=<{L1,L9,L10,L19},{L2},R1v{ L1,L9,L10,19}>

95

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

R1=
L1
L9
L10
L19

L2
True
W9,2
W10,2
True

W9,2= ”екип аварии е отстранил аварията, обажда се на техническия сътрудник”.
W10,2= ”екип инсталации е направил инсталацията, обажда се на техническия
сътрудник” .
Z2=<{L2,L5},{L3,L4,L5,L6},R2v{ L2,L5 }>
R2=
L2
L5

L3
W2,3
False

L4
W2,4
False

L5
W2,5
True

L6
W2,6
False

W2,3= ” техническия сътрудник получава заявка за авария” .
W2,4= ” техническия сътрудник получава заявка за инсталация ” .
W2,5= ” техническия сътрудник въвежда заявка в базата данни ” .
W2,6= ” край на заявките и работния ден ” .
Z3=<{L3,L7,L8,L12,L9},{L7,L8,L12,L9,L13},R3v{L3,L7,L8,L12,L9}>
R3=
L3
L7
L8
L12

L7
W3,7
False
False
False

L8
W3,8
W7,8
W8,8
True

L12
True
False
False
True

L9
False
W7,9
W8,9
False

L13
False
True
False
False

W3,7= ” опит за отстраняване на аварията по телефона ” .
W3,8= ”екип аварии поема аварията ” .
W7,8= ” невъзможност за отстраняване на авария по телефона, екип аварии
поема аварията ” .
W7,9= ”аварията е отстранена по телефона, тази информация достига до
техническия сътрудник ” .
W8,8= ”изчаква се, докато се освободи екип или докато има аварии ” .
W8,9= ”екип аварии е отстранил аварията ” .
Z4=<{L4,L11,L17},{L10,L11,L15,L17},R4v{ L4,L11,L17}>
R4=
L4
L11
L17

L10
False
W11,10
False

L11
W4,11
W11,11
True
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L15
True
False
True

L17
True
False
W17,17
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W4,11= ” екип инсталации поема инсталацията ” .
W11,10= ” екип инсталации е изпълнил инсталацията ” .
W11,11= ” изчаква се, докато се освободи екип или докато има инсталации ” .
W17,17= ”клиентът чака екип инсталации да се освободи ” .
3. Characteristics of the nuclei
Характеристики на ядрата
 A1-ядро в позиция L19 получава характеристика “клиентът чака да се
освободи техническия сътрудник от (час:мин.)”.
 A2- ядро в позиция L7 получава характеристика “време, за което се
отстранява авария по телефона от (час:мин.)”.
 A3- в позиция L8 получава характеристика “екип аварии се заема от
(час:мин.),като с приоритет е цял район пред единичен клиент”.
 A4- ядро в позиция L13 получава характеристика “на клиента е извършена
услугата авария (час:мин.)”.
 A5- ядро в позиция L12 получава характеристика “клиентът чака да се
освободи екип аварии от (час:мин.)”.
 A6- ядро в позиция L15 получава характеристика “на клиента е извършена
услугата инсталация (час:мин.)”.
 A7- в позиция L11 получава характеристика “екип инсталации се заема от
(час:мин.)”.
 A8- ядро в позиция L17 получава характеристика “клиентът чака да се
освободи екип инсталации от (час:мин.)”.
4. Benefits
Ползи
 Симулиране на реални процеси и извършване на опити в тази среда.
 Чрез създаване на модели от този тип може да се тестват различни варианти
при работа на екипите, като брой хора, брой екипи и да се избере оптимален вариант на
екипи и на брой хора.
 Сравнение на времето на работата на различните екипи в еднакви ситуации
дава възможност да се вземат съответните мерки като наказване или премии.
 В момента се разработва симулатор от докторанти от Българската академия на
науките, чрез който този проект ще получи практическо приложение.
Литература
1. Atanassov, K. On Generalized Nets Theory. Prof. M. Drinov Academic Publ.
House, Sofia, 2007.
2 . Atanassov, K., Generalized Nets, World Scientific, Singapore, 1991.
3. Orozova D., Sotirova E., Chountas P. Generalized Net Model of the Knowledge
Discovery in Medical Databases, International Journal BioAutomation, Volume 13/4, 2009, pp.
281-288.
Научен консултант: доц. д-р Даниела Орозова
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АЛ ДЖАЗИРА И МЕДИЙНАТА ИГРА С ТЕРОРА
Лина Сами Амури ,
БСУ, журналистика, 3 курс

AL JAZEERA AND MEDIA GAME WITH TERROR
Lina Amuri
Abstract: Al Jazeera or the voice of bin Laden, and is often called, works on all the rules of
Western journalism, most of the employees there are also Western alumni. Right here lies the
problem of the Western world that still can not accept the idea it is possible to make contact
with "enemy" country. Principle is that the media should not provide information that can
serve the terrorists because they have no respect for life.
Al Jazeera is trying by means of communication to show the western Arab world – its values,
strengths and contradictions. Why do viewers from Europe and America feel less affected by
the big scenes of violence and spread messages of terrorists, but rather the fact that the
message information is no longer obvious. They are not prepared to find common language
with their various Arab communities.
Key words: Al Jazeera, Qatar, Osama bin Laden, Hamad al-Thani, Terrorism, Arabic,
Television, Iraq, Attack
“Може да мразя до смърт това, което казваш, но бих дал живота си, за да
можеш свободно да го кажеш...” (Волтер)
“Ал Джазира” или в превод – островът, стартира през ноември 1996,
финансирана от катарския шейх Хамад ал Тани. Той отпуска за дейността й 500 млн.
долара с идеята да създаде медия, свободна от правителствената цензура. Седалището на
телевизията е разположено в държавата от Персйския залив – Катар и по специално в
столицата Доха. „Ал Джазира" бързо успява да привлече милиони зрители заради
предаванията си на арабски, които коренно се отличават от практиката в останалите
телевизии.
Популярността й се дължи главно на новините и токшоутата, които се занимават
с чувствителни социални, политически, дори сексуални проблеми. Експертите обясняват
нейното влияние с ниската грамотност на арабските общества, а телевизията и радиото
са единственият и най-достъпен начин да получат информация. Освободения език, с
който се дискутират темите неслучайно предизвиква истински шок сред зрителите.
„Ал Джазира" или гласът на Бин Ладен, както често е наричана, работи по
всички правила на западната журналистика, повечето й служители са западни
възпитаници. Точно тук се крие и проблемът на западния свят, който още не може да
приеме мисълта, че е възможно да се осъществи контакт с „вражеската" страна. Принцип
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е, че медиите не трябва да дават информация, която може да послужи на терористите,
защото те нямат никакъв респек към живота. „Ал Джазира" се опитва със средствата на
западната комуникация да покаже арабския свят - неговите ценности, предимства и
противоречия. Зрителите от Европа и Америка се чувстват засегнати не толкова от
едрите кадри с насилие и от разпространените послания на терористите, а по-скоро от
факта, че информационното послание вече не е еднозначно. Те не са подготвени да
намерят общ език с различните от тях арабски общности.
След създаването на „Ал Джазира", която е замислена като контрапункт на СИ
ЕН ЕН, световният монопол върху информацията вече не принадлежи единствено на Би
Би Си и Си Ен Ен. Сега зрителите имат възможност да чуят и друга гледна точка.
Американският канал, доби изключителна световна популярност едва по време на
първия конфликт в Персийския залив през 1991 г. Тогава тероризма бе определен като
чумата на 20 век. Си Ен Ен изпълняваше на живо и в ефир пропагандните задачи на
американското правителство и показваше не истинската, а цензурирана, безобидна
версия на войната.
Критикувания от Запада канал най-добре е схванал вътрешната логика на
западните медии и се възполва от това – криминалето се продава и то е пътя към парите,
вниманието и слвата чрез разчупване на таbуто наречено война. По време на атентатите
в САЩ от 11 септември и войната в Ирак, тероризма достигна най-уродливата си форма.
Медиите не трябва да увеличават страданието, трябва да има респект към човешкия
живот и достойнство. Много е важно отразяването на терористичните актове да не се
превърне в желана сензация. „Ал Джазира" надмина по гледаемост Си Ен Ен. Вече 50
млн. души посещават сайта й. Само в САЩ пък абонатите й са 3,5 млн. Затова не е
чудно, че 30-секунден рекламен клип в ефира й струва 7 000 долара.
„Сега, когато „Ал Джазира" говори, светът слуша." Това е част от представянето
на катарската медия. На плакати на телевизията пише – “Ал Джазира” – водеща медия
на века”. Българите също бяха принудени да се почувстват част от този свят, след като
именно от ефира на „Ал Джазира" дойде вестта за двамата отвлечени шофьори и записът
със смъртта на единия.
Българите също бяха принудени да се почувстват част от този свят, след като
именно от ефира на „Ал Джазира" дойде вестта за двамата отвлечени шофьори и записът
със смъртта на единия. От нейния ефир жените на шофьорите призоваха за милост, там
дадоха изявления - президентът Първанов и министър Паси. Допреди началото на
инцидента с Георги Лазов и Ивайло Кепов огромното влияние на „Ал Джазира" в
световния обмен на информация звучеше доста абстрактно за редовия зрител у нас.
Българите научиха името на медията по време на войната в Афганистан, когато
тя беше единственият източник на информация от лагера на талибаните и всички
останали медии, включително и Си Ен Ен, цитираха нейните кореспонденции. Родните
тв канали също се принудиха да наемат арабисти, които да следят предаванията на
катарския канал и да държат в течение зрителите с случващото се.
Телевизията играе ключова роля в иракския конфликт. Записите на чужденци
отвлечени в Ирак са най-важния PR инструмент на похитителите в борбата с
окупацията. Министърa на отбраната на САЩ – Доналд Ръмсвелд още по времето на
интервенциите в Ирак обвини „Ал Джазира” в сътрудничество с тероризма и я нарече „канала на терора”.
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За повечето хора у нас и за западния свят арабската медията е пощенска кутия на
тероризма. Съобщенията пълни с насилие имат приоритет в новинарката йерархия. През
последните години тя неизменно бише свързвана с Бен Ладен и Саддам Хюсеин и
водачите на най-могъщите терористични организации. Заради връзки със Саддам бе
уволнен шефът на телевизионият канал Мохамед ал Али. Журналистът от „Ал Джазира"
Тейсир Аруни пък стана единственият, взел интервю с Бен Ладен. В света няма друга
медия, която да се ползва с доверието на терористите. Не трябва да се допуска и така
наречената вторична виктимация, в която медиите чоплят трагедията на хората, което
означава, че превръщат за втори път жертвата в жертва.
Екипите на телевизията никога не разкриват точния механизъм, по който влизат
в контакт с терористите. Обикновено касетите със записите с тяхни искания и кадри с
заложници са подхвърлени в някое от кореспондентските бюра или пък се озовават в
пощенската кутия на центъра в Доха. Основно правило на „Ал Джазира" е никога да не
издава източниците си.
Американските власти считат „Ал Джазира" – за враг. Обвиняват я, че
разпространява неверна информация и правят всичко възможно да ограничат влиянието
й. Според Маргарет Тачър терористите трябва да бъдат лишени от кислорода на
публичността. Както медиите се превръщат в относителна част от политическия живот,
така и посланията от тероризма немогат без медии. Заключението е, че маркетинг с
терора има и той фукционира.
„Ал Джазира" има близо 200 филиала и излъчва 24 часа за 100 млн. зрители от
Вашингтон до Техеран. Сигналът й се приема във всички континенти по света. В
момента в телевизията работят 750 души, от които 100 редактори, водещи и технически
персонал, мрежата й включва 35 кореспондентски бюра в почти всички точки на света.
Главен редактор е Ахмед ал Шейх, Джамил Азар е водещ на токшоуто “Мнения и
коментари”, говорител на канала е Джихат Балут. Това всъщност е и екипът, който
решава дали даден материал да бъде пуснат или не.
Телевизията има три златни правила две, от които гласят: проверявай два пъти
източниците си, а третото гласи: не се доверявай на никоя агенция. Засега единствената
по-влиятелна от „Ал Джазира" медия е базираната в Дубай - арабска сателитна
телевизия „Ал Арабия", която е замислена като контрапункт на “Ал Джазира”. Тя
обвинява “Aл Джазира” в безотговорна и заявява, че не пуска записите пращани й от
терористи, защото не подкрепя тероризма.
Медиите определят телевизията, като най-голяма политическа партия в арабския
свят. За 37% от сънародниците на Саддам Хюсеин тя е най-предпочитаният източник на
новини, следван от „Ал Джазира" с 26% и управляваната от американците телевизия
„Иракия" с 12%. „Ал Арабия" е създадена и замислена като конкурент на „Ал Джазира"
От 2005г. каналът предава и на английски език. Целта на канала за напред е да не
създава проблеми на ръководствата на арабските страни. Посленото и най-ново правила,
по което телевизията формита програмната си схема гласи – без насилие в ефир.
Факт е, че смекчаващите кадри от реалния живот са предпочитани от зрителя.
Новините, в който важните събития от света са леко споменати накрая или поукрасени,
каквито трябва да бъдат за да може една медия, едно правителство, една държава да
манипулира мнението на хората без те да имат възможност на правото, което им е
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дадено – сами да решават кое е правилно, на кого да вярват и кого да подкрепят.
Въпреки високите оценки за професионализма на екипите й, политическите атаки срещу
„Ал Джазира" не спират. Затова медията беше принудена да приеме етичен
професионален кодекс, в който се ангажира да прави разлика между информационен
материал и коментар, както и да избягва клопките на спекулацията и пропагандата.
Медията продължава да отстоява правото си да отразява „грозното лице на
войната", но в същото време обяви, че вече ще обръща повече внимание на
чувствителността на Запада, ще се отнася към аудиторията с уважение, а към всяка тема
- със съответното внимание, за да представи ясна, фактическа и точна картина".
Цензурата успя да достигне и катарската телевизия макар и първоначалната идея
да беше – медия без правителствена цензура, тя беше наложена и то не от
правителството, а от останалия свят, за който „Ал Джазира” – телевизия гледана от
милиони хора, ръководена от западни възпитаници все пак си остава от вражеската
страна.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.

http://aljazeera.net/portal
http://wikipedia.org/
www.trud.bg
www.bbc.co.uk
www.cnn.com
Научен консултант: проф. дфн Калина Лукова
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КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ЛИНЕЙНИ АУДИО УСИЛВАТЕЛИ –
КЛАС “AB” СРЕЩУ КЛАС “G”
Костадин Димитров Димитров, Панайот Паскалев Паскалев, Поля Цветанова
Маркова, Даниел Костадинов Горанов и Пламена Тончева Иванова
ЦИТН - Бургаски Свободен Университет

CRITICAL ANALYSES OF THE LINEAR HIGH EFFICIENCY AUDIO
AMPLIFIER – CLASS “AB” VS CLASS “G”
Panaiot Paskalev Paskalev, Lubomir Stoichev Aleksiev Dimitar Valeriev Gramatikov
Abstract: The point of this article is a critical analyses of the linear high efficiency audio
amplifier. This type of amplifier is a combination of the above two types which provides an
acceptable level of THD performance (typically 0.1% to 1% distortion [1.1.]) at similar output
efficiency. Of this kind audio amplifier we both output devices are allowed to conduct at the
same time, but just a small amount near the crossover point. This structure allowed the
efficiency and reduces THD of the output signal.
Key words: critical analyses, high efficiency audio, low frequency power amplifier class AB
Vs class G.
1.

Въведение към линейните аудио усилватели

При този вид аудио усилватели изменението на сигнала в процеса на усилване е
линейно спрямо изменението на входния сигнал [1.1.]. От там произлиза и тяхното име –
линейни аудио усилватели. Разделят се според режима на работа на изходното стъпало.
Този режим определя ефективността на работа и приведените нелинейни изкривявания в
изходния сигнал. Съобразно ролята в един многостъпален безтрансформаторен
нискочестотен усилвател се различават предварителни /предусилватели/ и крайни
/изходни/ усилватели. Първият вид се използува за усилване на ниски входни сигнали, а
вторият осигурява по висока изходна мощност. Анализа изисква начално познаване на
структурните модели на двата класа, характерно при всеки от моделите е еднотипната
блокова структура която притежава.
Независимо от класа на работа линейните стъпала използват идентичен модел
за реализация показан на фиг.1.1. Входния сигнал постъпва на предусилвателно стъпало
което усилва сигнала по напрежение и съгласува изходното съпротивление на източника
с входното съпротивление на следващото стъпало. Сигнала след предусилвателя
постъпва на входа на драйверно стъпало, чиято роля е съгласуване на изхода на
предусилвателя с входа на следващото стъпало. Когато сигнала достигне до входа на
крайното стъпало следва усилване по ток и подаване към товара.
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Фиг.1.1. Обща блокова схема на нискочестотен усилвател
Режимите на работа представени в доклада са: Режим клас „AB” срещу режим на
работа клас „G” За да могат да бъдат съпоставени анализа изисква подробно познаване
на структурните модели и на двата класа. Ето защо в последователността на разглеждане
тези класове ще бъдат представени с техните обобщени модели:
2. Обобщен модел на клас „AB”. Обобщена модел на двутактно
безтрансформаторно крайно стъпало е показана на фиг.1.1. В настоящото разглеждане
ще се спрем на практически анализ на линейни аудио усилватели клас „АВ” [1.1.]

Vin

Преднапрежение

T1

Vcc1

Ic1
Rload

GND

Ic2
T2

GND

Vcc2

Фиг.1.2. Двутактно крайно стъпало работещо в режим клас „АВ”
Известно е [1.2.], че при този режим на работа преднапрежението към крайното
стъпало (фиг.1.2.) измества работната точка надясно по входната характеристика на
транзистора т.е. протича начален колекторен ток на покой който премахва
изкривяванията тип стъпало при клас „B” – фиг.1.3. Този тип изкривявания може да
достигне до 10% при слаби входни нива до 0,1V. Така при работа на двутактно стъпало в
режим клас АВ в областта на превключване работят едновременно и двата изходни
транзистора, което значително намаля нелинейните изкривявания тип „стъпало”. Метода
обединява предимствата на „клас А” и „клас В” усилватели, като това го прави
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предпочитан за много аналогови решения на аудио усилватели. До преди няколко
години [1.2.] този тип усилватели е намерил най-голямо приложение в област на
линейното усилване. Но в настоящия момент на хибридизация на аудио устройствата те
все повече биват измествани от съвременните линейни класове.

Преднапрежение
затранзисторТ2

IbТ1 [A]

IcТ1 [A]
Ib4Т1[A]
Ib3Т1[A]
Ib2Т1[A]
Ib1Т1[A]

клас “АВ”

UceТ2 [V]

Премахванена
Изкривяваниятип
изкривяваниятапри
стъпалоприклас “В”
клас “АВ”

UbeТ2 [V]

Ib1Т2[A]
Ib2Т2[A]
Ib3Т2[A]

клас “В”

клас “АВ”
клас “В”

клас “В”
клас “АВ”

клас “В”

UbeТ1 [V]

Премахванена
Изкривявания тип
изкривяваниятапри
стъпалоприклас “В”
клас “АВ”

UceТ1 [V]

клас “АВ”

Ib4Т2[A]
IcТ2 [A]

IbТ2 [A]

Преднапрежение
затранзисторТ1

фиг.1.3.Изкривявания тип стъпало получени при режим клас „В” и тяхната корекция при
клас „АВ”
3. Обобщен модел на клас G
Този тип аудио усилватели използват няколко различни захранващи източника с цел
повишаване на отдаваната мощността върху товара в момент на повишаване на входния
сигнал. Познати са два метода на работа:
•
метод с последователни захранващи напрежения. На фиг.1.4. [1.3.-1.5.]
е показана последователна схема, която работи с две захранващи напрежения. При
входни сигнали с ниски нива работят транзисторите T1 и T2.
При повишаване на входното ниво системата за следене и корекция на режима
включва транзистори T3 и T4 и по този начин се повишава захранващото напрежение
върху товара. Така се реализират два режима на работа клас В (за да се избегнат
изкривявания тип „Стъпало” понякога се използва клас АВ) при слаби входни сигнали и
клас С при входни сигнали с високи нива. Режима на работа е познат още като “клас G”.
По този начин стойността на изходното напрежение ще бъде сума от напреженията на
различните транзистори, като може да достигне до U out = 2.U cc [V ] .
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T3

Ucc3
D1

Система за следене
и корекция на режима
T1

Ucc1

Ic1=F(Ucc1, Ucc3)
Rload

Преднапрежение
за режим клас АВ

GND

Ic2=F(Ucc2, Ucc4)
T2

Ucc2
D2

Система за следене
и корекция на режима
Uin

T4

Ucc4

GND

фиг.1.4. клас „G” с последователни захранващи източници
Причина за това е равенството е: U cc1 = U cc 3 U cc 2 = U cc 4 Така се получава
наслагване и в изходните амплитуди и комплексна товарна права показана на фиг.1.5
[1.3.].

I cT 3 [ A]

I cT 1 [ A]

I csatT 3
I cmaxT 3

I csat T 1 I cmaxT 1
U cesat

U cesatT

3

max T3

2.U cc

U cesat

max T1

U ce [V ]

U cesatT

1

Фиг.1.5. Наслагване в изходните амплитуди и получаване на комплексна товарна
права в режим на работа „ВС”
Основен недостатък на този метод е използването на четири изходни
транзистори и диодни групи при работа с високи входни сигнали. Това води до по
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голямо разсейване и намалява ефективността на аудио усилвателя. За намаляване на тези
загуби се използва метод с паралелни захранвания.
•

метод с паралелни захранващи източници.

Обща схема илюстрираща метода е показана на фиг.1.6. Принципа на работа на
модела е аналогичен с този при паралелните захранващи източници. При този метод се
подобрява ефективността на схемата но се натоварва стъпалото работещо в режим клас
„В”. Критичния режим се наблюдава при отпушване на транзистори Т3 и Т4 при което
транзисторите Т1 и Т2 са подложени на обратно напрежение.
Това води до критична работа на усилвателя и изключва приложението [1.5.-1.9.]
за изходна мощност над 10 W.

Ucc1

D1

Ucc3

GND

GND

T3

T1
Преднапрежение
за режим клас АВ

Система за следене
и корекция на режима

Uin

T2

T4
Rload

GND
Ucc2

D2

Ucc4

GND

GND

GND

фиг.1.6. Метод с паралелни захранващи източници
Графично принципа на работа на клас „G” аудио усилвател е представен на
фиг.1.7. От фигурата ясно проличава момента на превключване на транзистор Т3 (Т4)
при което нараства товарния ток.
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I T3 [ A]

I out [ A]
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t [sec]

I T4 [ A]

t [sec]

t [sec]
Фиг.1.7. Принцип на работа на клас „G” аудио усилвател
Макар и с по-висок КПД този тип усилватели внася изкривявания до 5% в
изходния сигнал. Метод за борба с изкривяванията е използването на компаратор с
широк хистерезис [1.10.] и задръжка в обратната връзка на стъпалото. Промяната в
горепосочените модели е използването на компаратор вместо система за следене и
корекция. Предложеният подход намалява комплексните изкривявания до THD=1% но
слабо спомага при комутационните изкривявания.
Метод за намаляване на изкривяванията от превключване е плавното
преминаване в различните класове. Метода е приложим за редуциране на приведените
комутационни изкривявания но намаля ефективността на работа под 60%. Друг основен
недостатък при клас G е високия брой паралелни захранвания. При трансформаторно
захранване това не представлява някаква особеност, докато при използване на батериен
източник ще доведе до значително неудобство [1.11.-1.14.].
Сравнението на клас AB срещу клас G показва хибридизирането на няколко
отделни класове на работа, като характерна особеност с цел по-висока ефективност е
комбинирането на няколко отделни захранвания. Това е значително постижение за
повишаване на ефективността при клас AB (която е 78,5% [1.4.]) но донякъде ограничава
тяхното използване при мобилни аудио системи. Батерийното захранване при мобилните
устройства не позволява избор на различни захранващи източници.
Изводи и заключения
•
Съществено неудобство при приложението в мобилни аудио устройства
(PDA, MP4, PocketPC) е големият брой захранващи източници при клас G;
•
Нелинейните изкривявания в изхода на линейните аудио усилватели
определят нови изисквания към всички класове: 1. Момента на комутация предизвиква
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рязко нарастване на изходния ток и повишава изкривяванията в изхода – за борба с това
явление се използва компаратор с голям хистерезис и задръжка в обратната връзка на
стъпалото. За съжаление метода намалява комплексните изкривявания но слабо спомага
при комутационните изкривявания;
•
За да се намалят и комутационните изкривявания статията предлага
„плавно” превключване на използваните класове. Това се очаква да намали
ефективността на стъпалото но ще премахне изцяло този тип изкривявания.
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ПРАВА, СВОБОДИ И ДЕМОКРАЦИЯ
Филип Стоянов Радинов
Бургаски свободен университет

FREEDOM, RIGHTS AND DEMOCRACY
Philip Stoianov Radinov
Abstract : The following theme strikes on the connection between rights, freedoms and
democracy in the conditions of today’s. The text explores the thesis that the rights of the
citizens, of each individual play vital role, namely in the sense a precondirron for political
freedoms.
Key words: Freedom, rights, democracy, constitutionality, country, political rights, social
rights
Една от съществуващите характеристики на демокрацията е свободата –
постоянното умножаване на правата и свободите на гражданите. Свободата се реализира
в конкретни форми. Едновременно с това свободата е много сложен социален и
политически феномен. Много важно е да се осмисли факта, че не може да съществува
неограничена свобода, че свободата изразява отношения. Свобода „ за „ нещо и свобода
„ от „ нещо. Свобода от изнудване, рекет, преследване. Свобода за избор на професия,
местоживеене, предвижване и т. н.
Свободата най-често е противоречива в своята същност типичен пример в това
отношение е свободната конкуренция. В рамките на собственото и развитие се стига до
един момент, когато свободната конкуренция се самоликвидира и на нейно място идва
монополното господство. В наше време тези противоречия нарастват: свободата на
пешеходците е в противоречие със свободата на шофьорите; свободата на тези, които
искат спокойствие пречи на тези, които „надуват„ уредбите си или ползват мобилни
телефони. Тук противоречията се появяват, защото това, което едни считат за
упражняване на дадена свобода от други се възприема като посегателство спрямо
собствената им свобода. За да се решат тези сложни ситуации най-простата формула тук
е свободата на всеки свършва там, където започва свободата на другите т.е. свободата на
отделния човек се разпростира в определени граници. Другата страна на противоречието
при феномена свобода е конфликтът между различните видове свободи. Това се отнася
до конфликта между индивидуалните и колективните свободи (свободата за трудова
реализация и колективното право на стачка). Тук колективната свобода веднага
ликвидира правото на индивида на труд (има стачни комитети, които не позволяват да се
влезе в предприятието – това е ликвидиране на индивидуалната свобода).
Във връзка с видовете свободи интерес будят и двустранната и едностранната
свобода. В двустранните свободи се съдържа правото на гражданите да се възползват
или да не се възползват от предоставените им свободи. Добър пример е свободата на
гражданите да упражняват избирателните си права като гласуват и свободата им да не
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гласуват. Когато обаче се поставя въпросът за задължителното гласуване, тук
свободата става едностранна т. е. гражданите имат свободата да гласуват, но нямат
свобода да не гласуват.
В особено сложни отношения влиза свободата с базовата ценност наречена
„обществен ред„. Редът в обществото много често се определя като върховно благо.
Анархията е антитеза на реда. Човечеството е преживяло такива етапи и те са свързани с
рухването на държавността. Често това явление се определя като беззаконие и тук
логично се търси отговор на въпроса – какви са последиците за обществото? На
практика беззаконието е най-неприемливия за обществото краен деспотизъм. Това е
несигурност до такава степен, при която отделния индивид е в постоянна заплаха по
отношение на естествените си права.
В тази връзка законодателят, в условията на демокрация търси най-добрите
закони, за да предпази обществото от анархия. Ценностите в обществото, в това число и
базовите ценности не са еднакви по важност. Има йерархия на ценности. В рамките на
взаимовръзката свобода и ред, логично идва въпросът, свободата или редът е на повисоко ниво в йерархията на ценностите? Отговорът категорично е в полза на реда. Без
ред обществото се лишава реално от възможност да упражнява признатите свободи.
Друг въпрос, който повдига публичната свобода е въпросът за избирателното
право. Демокрацията постулира всеобщо избирателно право и по настоящем в нашите
страни гласуването се счита за право а не за функция. Но от друга страна винаги има
някакви ограничения на упражняването на избирателното право дори в случаите
например, когато хората са лишени от избирателни права поради влязла в сила присъда.
Понякога въз основа на най-различни съображения се въвеждат различни ограничения:
някой лица поради състоянието си, положението си, дори заради мнението си са лишени
от правото да гласуват. Има и по изтънчени ограничения: правото на глас се предоставя
на всички, но при известни условия като например да умееш да четеш, да пишеш, да
тълкуваш конституцията, които на практика пречат на упражняването му. Възможно е
също така, въпреки либералното определение, на избирателното право да се ограничи де
юре и де факто избираемостта и по такъв начин да се ограничи „силата на избирателното
право„.
На кратко можем да кажем, че понятието всеобщо избирателно право винаги
съдържа идеята за способност, което означава че прокламираното всеобщо избирателно
право е фактически признаване на известна способност. Когато определянето на
способността е рестриктивна има ограничаване на упражняването на политическата
свобода. Най-общо казано упражняването на всички политически свободи е
регламентирано в някаква степен, като това регламентиране често представлява
ограничаване на упражняването на политическите свободи. От само себе си се разбира,
че когато говорим за регламентиране на свободите предполагаме, че те са признати.
Проблемът за регламентирането се поставя само в държави, които приемат
съществуването на политически свободи.
Регламентирането на свободите съдържа винаги два аспекта: от една страна
регламентирането води до ограничаване на публичните свободи и до подчиняване на
упражняването им на известни условия. Но от друга страна регламентирането има
предпазващ ефект тъй като гарантира упражняването на определени свободи.
Тези два аспекта съществуват във всички държави на либералната демокрация,
но естествено ограничаването и предпазването могат да имат различен дял в зависимост
от държавите. Има много причини, за да се ограничи упражняването на свободите от
страна на гражданите. Но може да се установи, че в някои случаи ограниченията
надхвърлят това, до което водят теоретичните аргументи.
Всяка свобода има граници. Не става дума само за философското твърдение, а за
обикновена констатация. Има противоречия между свободите и животът в обществото,
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които водят до установяване на определени ограничения. Първите граници идват от
самите свободи колкото и парадоксално да звучи това. Например религиозната свобода
трябва едновременно да позволи на вярващите да упражняват правата си, без това да
засегне невярващите. Докато религиозната свобода се проявява вътре в култовите сгради
няма антагонизъм. Но щом тази свобода се изявява с така наречените „външни за култа
прояви„ тя може да се окаже противоречаща на свободата на невярващите.
Ако всяка свобода има свои собствени противоречия, то те са още по-големи
между отделните свободи. трудно е например да се примирят свободата и равенството.
Наистина през 1789 провъзгласяват едновременно свобода и равенство, но това
равенство е равенство само по право. От това произтича, че водещата роля предоставена
на свободата води до фактическо неравенство. Наистина лесно се преминава от
различията към неравенствата.
Трудно е да се примирят свободата и равенството в един съвременен пример –
местните колективни общности. Децентрализацията, казват някои, може да бъде
истинска само ако има финансова децентрализация. Последното логично предполага
колективната общност да владее източниците на финансиране. Но има богати и бедни
общини. Ако се даде пълна свобода на общините, това само ще засили неравенствата
между тях. Обратно, ако прецени , че трябва законово да се ограничи свободата на всяка
община например като се направи преразпределение на средствата. Всички компромиси
жертват единия или другия от тези аспекти, понякога и двата едновременно.
Най-накрая съществуват граници, установени от държавата за нейна собствена
защита. Няма държава, която да съществува дълго време без да въведе мерки за защита
на институциите. Тази защита се проявява чрез установяване на известен брой
нарушения. Такова нарушение и следователно ограничение на свободите, представлява
посегателството спрямо вътрешната или външната сигурност на държавата. Защитата
упражнявана от държавните власти, които споменахме по- горе, също е част от тези
ограничения. Колкото и необходими да са тези ограничения те са опасни. Под предлог,
че се защитават институциите на държавата, може да се стигне до премахване на
публичните свободи или на някои от тях. Когато се установи един нов режим, той
проявява тенденция да не обръща внимание на свободите, особено ако идва в резултат
от насилствено взимане на властта. Принципните изявления за свободите практически
често са съпроводени от чистка (целта е да се премахнат останките от миналото). Така е
при „политическото правосъдие„.
Често правилата, които трябва да се спазват се въвеждат едва след набързо
организирани процеси. Магистратурата, считана за твърде хладно настроена към новия
режим, подлежи на чистка една от първите. Въпреки това трудно е да се съди за един
режим по нарушаване на свободите, извършени по време на установяването му. Малко
режими са устояли на това и тези посегателства се обясняват с нестабилността на новия
режим и страха, който вдъхва премахнатият режим.
По-сериозни са посегателствата спрямо свободите, извършени от режими, които
имат солидна база и твърдят, че са вдъхновени от либерална идеология. Тези
посегателства са много по-спорни при режими, които се позовават на либерална
идеология, отколкото в системата на диктатура, защото режимът изразява идеологията,
от която се вдъхновява. Именно това многократно се констатира във Франция.
Днес потенциални посегателства спрямо свободите безспорно представляват
всички видове техника за комуникация. Тези посегателства са още по тревожни, защото
се представят по завоалиран начин и се извършват не само от публичната власт, а и от
групи и дори от частни лица. Така например в много страни законите разрешават да се
наблюдават с камери някои обществени места. Развитието на все по-миниатюрни и
усъвършенствани камери е в основата на нови форми на комуникация, но може
същевременно да създаде едно „общество на видeо надзор„. Конкретен пример в това
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отношение са последните събития у нас. Статистиката показва, че за две години са
дадени над 10 хиляди разрешения за използване на специални разузнавателни средства.
В доклада на върховната касационна прокуратура, който е представен на Народното
събрание и пред Висшия съдебен съвет, са констатирани многобройни нарушения на
процедурите.
В “множество” случаи е констатирано, че разпорежданията за използване на
СРС, които само по изключение се дават от министъра на вътрешните работи, са
подписани с отбелязване “за министър”, без да е ясно кои лица, в какво качество и на
какво основание са ги подписали.
В 243 случая специални разузнавателни средства са използвани срещу лица, за
които няма данни, че са извършили „тежко умишлено престъпление„ по смисъла на чл.
93, т. 7 от наказателния кодекс.
В 36 случая са констатирани поправки в датите на исканията и разрешенията за
използване на специални разузнавателни средства, без отбелязване от кого и с каква цел
са извършени поправките.
Изброени са конкретни случаи, в които председателите на окръжните съдилища
в Кюстендил, Пловдив, Враца, Русе, Бургас са издали разрешения за използване на
специални разузнавателни средства със „стара„ дата, т. е. датата, от която използването
е разрешено, предхожда с повече от 24 часа деня на разрешението.
Общо взето „техническата мрежа„ , която ни обгръща все повече и повече
представлява коварна заплаха за човека. По повод тези мрежи философът Джонас
говори за „пълзящ апокалипсис„ и настоява на „Принципа на отговорност„ , който
трябва да вдъхнови като контрамярка съвременните общества. Позицията на философа
заслужава адмирации, защото след всеки изминал ден човечеството се изправя пред
нови предизвикателства, пряко свързани с упражняването на публичните свободи.
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ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЖЕНСКИЯ ПЕЧАТ В БЪЛГАРИЯ
Соня Валентинова Стефанова, БСУ

BEGINNING AND DEVELOPMENT OF THE WOMAN’S PRESS IN
BULGARIA
Sonya Valentinova Stefanova, BFU
Abstract: A good wife, mother and housewife, the woman becomes free, emancipated, worthy
to be called the equal of man. Receive equal, opportunity from education, working conditions
and pay, through their propaganda in the woman’s periodical press.
Key words: woman’s press, propaganda, gender, woman’s organizations, newspaper,
magazine, emancipation.
Женският периодичен печат е една доста обширна тема, която за съжаление не е
била обстойно изследвана до този момент в историята на българските периодични
издания. Интересът ми към нея беше мотивиран именно поради тази причина, както и
поради факта, че тези издания оставят голям отпечатък в историята ни. Причина за това
е сформирането на женските дружества, довели до еманципацията на жените в наши
дни.
Във Възрожденския период от българската история задължението на жените
било да се занимават с къщната работа – да перат, чистят, готвят, шият, тачат, плетат и
пр.; да отглеждат и възпитават децата; да са примерни съпруги. Те нямали право да
гласуват, да вземат участие в политическия и обществен живот на страната.
Образованието, което получавали било, за да се научат да четат и пишат, както да
получат основни знания по останалите науки. За това не е изненадващ фактът, че мъж
започва да пише статии за жените. Този мъж е Петко Славейков. В своя хумористичен
вестник „Гайда” той отделя значително място на нежния пол. С типичния за изданието
ироничен тон, Славейков обявява война на западната мода, осмивайки така популярните
малакофи. А по адрес на еснафките той казва: „Колко честита щеше да е „Гайда”, ако
имаше и годината такъв доход, колкото разноски правят търновки за белило и червило”
[1]. Интересното тук е, че началото на женския печат се свързва с модата при жените. От
страниците на същото издание Славейков апелира за равнопоставянето на двата пола, за
правото на жените за по-добро образование.
Така достигаме до първото българско периодично издание за жената. Това е
„Ружица или ред книжки за жените”. То се издава през 1871 г., само в два броя. Негов
издател е Петко Славейков. В него той отново засяга въпроса за равенството на жените и
мъжете, за правото на жените на по-добро образование. Помества статии за
възпитанието и труда на жените, за нуждата от женски дружества, за здравето и
хубостта, за модата, за известни жени, както и приложения с ръкоделия и обяснения към
тях. По този начин Славейков поставя основите на женския печат, който през
следващите векове ще продължи да се развива и изменя.
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Постепенно българки от по-заможни семейства, започнали да се обучават на
Запад. Освен по-доброто образование, което получавали там, при своето завръщане те
„донасяли” в родината си и друго - западното влияние. То представлява исканията на
жените за политически права, за по-добро образование и достъп до професии, за равни
условия на труд и заплащане, за защита на женския труд, които получават общото
наименование „женски въпрос”. Той се появява в Западна Европа, а по-късно идва и у
нас. Това е разбираемо, защото при неговото зараждане България е все още под турска
власт. „Женският въпрос” освен, че променя характера на женските дружества, води и
до възникването на феминизма. Според непросветените феминизмът е просто една
идеология на омразата на определена жена към мъжете. Но в действителност
либералният феминизъм се бори за пълно равноправие между половете и тръгва от
идеята, че хората от двата пола се раждат равни и трябва да имат равни шансове в своя
живот. Феминизмът не отхвърля семейството, напротив – настоява за равноправие
между съпрузите.
Първите женски дружества (организации) са от средата на XIX в., но те нямат
политическите характер. Занимават се главно с благотворителност и образоване на
жената как да стане по-добра майка и съпруга. Животът на българките в чужбина им
помага да се запознаят с „женския въпрос”, да преосмислят положението на жените в
България и да го променят.
С образованието, което получават в чужбина, жените доказват, че могат да се
справят с тази задача и Анастасия Головина го доказва. Тя е първата жена редакторка на
печатна медия у нас. През 1882 г. започва издаването на вестник „Работа”. Това, което
А. Головина доказва е, че жената не само може да се учи наравно с мъжа, но и че тя
може да се занимава и с политика, доказва го чрез политическия характер на вестника.
Първото българско издание, което е редактирано от жени и се издава за
„госпожи и госпожици”, е списание „Женский свят”. То излиза два пъти в месеца - на 1
и 20 число от месеца от 1893 до 1898 г. Националистическо женско списание, което има
за задача: „да вдъхне съзнанието на дълга на жената спрямо отечеството, обществото и
семейството, да и даде приличното и подобаващото място според исканията на
християнската религия и според новите начала на цивилизования свят.”[2]. Към това
издание се издава и притурка „Домакиня”, която излиза веднъж месечно на 10 число, с
образци на ръкоделия.
Списание „Дело” излиза от 1894 г. с редактор Вела Благоева. То е частно
непартийно издание за литература и обществени знания. От страниците му тя отправя
апели за ученолюбие, за продължаване на културно-просветните традиции и
превръщането им в оръдие за борба против изостаналостта на жените и предразсъдъците
за тях. За подкрепа на тезата си В. Благоева използва като пример сравнението на
жените в България и в чужбина.
През 1897 г. се сформира „Софийското женско образователно дружество”,
наречено по-късно „Съзнание”. Негова основателка е Ана Карима. Първоначално
дружеството се е занимавало с благотворителна дейност, но с навлизането на „женския
въпрос” у нас, променя своята идеология. Придобива политически характер и започва
да пропагандира равенството. Като свой печатен орган „Съзнание” започва издаването
на вестник „Женски глас”. Той излиза от 1899 г. до 1944г. Главен редактор
първоначално е А. Карима. През 1901 г. се сформира Българският женски съюз. Той
обединява 27 организации от цялата страна, начело е отново А. Карима, а партиен орган
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остава вестник „Женски глас”. Първоначално излиза като вестник, но по-късно започва
да се печата като списание. Посветен е на интересите на жените, като помества
организационни и пропагандни материали, както и художествени творби на български
писателки. Периодичност: два пъти в месеца – на 1 и 15 число.
Когато „Женски глас” е временно спрян на негово място като орган на
Българския женски съюз се издава „Женски вестник”. Той излиза само в 14 броя – от 16
март до 22 юни 1918 г, веднъж в седмицата. Спира с възобновяването на „Женски глас”.
Вела Благоева през 1904 г. издава друго частно непартийно издание – „Женски
труд”. То е със социалистически тенденции, за политическа просвета на жената, като
предпоставка за извоюване на правата и. Списанието е против буржоазното разрешение
на женския въпрос. Разглежда въпроси свързани с жената работничка и мястото и в
обществото, от гледна точка на революционния социализъм. Съдържа научнопопулярни
статии, спомени, разкази, стихове, рецензии и др.
През 1908 г. Съюзът на напредничавите жени „Равноправие” начело с Ана
Карима се отделя от Българския женски съюз и започва издаването на вестник
„Равноправие”, който има за цел пропагандиране на женския въпрос.
Жени Патева през 1905 г. в Бургас сформира Бургаското женско дружество
„Самосъзнание”, а през 1910 г. започва издаването на списание „Гражданка” като негов
орган, чиято цел е пропаганда на равенството.
В Копенхаген през 1910 г. е свикана Втората международна женска
социалдемократическа конференция, която поставя края на женския въпрос, като
удовлетворява исканията на жените. Като награда за тяхната усърдност комисията
определя 19 март за Международен празник на жената. През 1921 г. вторият конгрес на
жените комунистки променят датата на 8 март, както се запазва и до днес. След това
събитие женските дружества, както и женският печат не изчезват, а променят
насочеността си. Дружествата започват да се занимават главно с благотворителност и
подкрепа на жените, а съдържанието на печата става главно образователно: култура,
мода, красота, домакинство, съвети за жените.
Някои от изданията в този период са: вестник „Женско огледало” (1923 – 1926) –
илюстрован седмичник, застъпва отдели за домакинство, готварство и мода, медицински
и педагогически беседи, забавни случки и истории от женския свят, кратки научни
съобщения, преводи, разкази и др.; „Бродерия” (1925) – излиза всеки месец (без юли и
август), журнал за видовете ръчна работа. Съдържа изключителни модели в естествена
големина за бяла, цветна и българска бродерия; „Библиотека за жената” (1921 – 1926) –
указател на всички книги с въпроси, засягащи жените; „Женски свят” (1928 – 1930)
(различен от по-ранния „Женский свят”) – илюстровано списание на буржоазната жена
за забавно четиво, мода и домакинство; „Жената” (1929 – 1930) – месечно списание за
защита правата на жената, застъпвайки се за уреждане на правното положение на жената
у нас. Близко до убежденията на Българския женски съюз; „Български моден журнал”
(1929 – 1930) – сезонно издание, съдържащо кройки и обяснения към тях; „Жената и
нейния дом” (1931 – 1932) – месечно списание за дамски и детски дрехи, разни видове
ръчна работа за украса на къщата, мебелировка, възпитание, хигиена, четиво и рецепти
за готвене; „Жена и дом” (1937 – 1944) – буржоазно месечно списание за домакинство,
мода, ръкоделие и домашна култура, въвежда на страниците си системни практични
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курсове по шев и кройка, плетки и бродерии. Към всяка книжка има приложения с
кройки и модели от български художнички.
Едно от най-популярните през този период издания е „Вестник на жената”,
който излиза от април 1921 до юни 1944 г.; главен редактор е Христо Чолчев; по
периодичност е седмичник; обем 4 стр., голям формат. Проблематиката му се занимава с
литература, изкуство, обществен живот и домакинство, със стремеж да остане настрани
от политическите борби, но на буржоазни идеологически позиции.
Първата и втората страница са отделени за общественият живот, където се
публикуват актуални новини, статии за известни жени, както в България, така и в
чужбина, разяснения на законите за права на жените. Под общото заглавие „Социално
законодателство в защита на жената” се срещат подзаглавията: „Начало и развитие на
социалното законодателство на България”[3]; „Видове осигуровки за жените
работнички”[4]; „Осигуровки в случай на безработица”[5] и др. Под друго общо
заглавие „Основна просвета на жената” в поредица статии се срещат подзаглавия:
„Публични женски събития”[6]; „Нуждата от женски образователни дружества”[7];
„Народна кухня”[8]; „Семейни отношения”[9] и др.
Третата страница е отделена за домакинството и детето. Рубриките тук са:
„Практични съвети”; „Домакински съвети”; „Готварство”; „Да се приготвим за зимата”,
и колонка „Мъничък свят”, посветена на детето – възпитание, хигиена, обучение и др.
Четвъртата страница е отделена за реклама. Освен частните реклами, на нея е
представена и скица на ръкоделие, плетиво и пр., които могат да се открият в
приложенията на вестника.
Тъй като главната задача на изданието е образоването на жените, то отделя найголямо място на литературния отдел. На всички страници могат да се открият поместени
стихотворения, разкази, литературна критика, информация за изложби и пр.
Вестникът спира да излиза с идването на тоталитаризма. През строгия
тоталитарен режим е наложена жестока цензура на печата. Спират се значителен брой
непартийни издания под претекст, че няма хартия. За съжаление това не подминава и
„Вестник на жената”. Но времето на тоталитаризма ражда друго българско издание – сп.
„Жената днес”.
С появата си през 1945 г., година след идването на власт на Отечественият
фронт, списанието е трябвало да се казва „Отечественофронтовка”, но в последния
момент е прекръстено. Издавано е от Българския народен женски съюз . По жанр е
списание за обществено-политическо възпитание и културно издигане на жената.
Периодичност - месечник, формат - малък.
Големият български художник Борис Ангелушев рисува корицата на първия
брой на списанието, изобразяваща селянката и труженичката, поели заедно към
бъдещето, под заглавието „Пътят им е общ”. Тази рисунка най-точно описва задачата на
изданието – „…да помогне на българската жена да бъде свободен и щастлив човек.” [10]
Почетно място заемат статиите, отразяващи успехите на жените. Някои от
заглавията са: „Откриване на Народното събрание”[11], придружена със снимка на
жените депутатки, седнали в парламентарната зала; „Текстилна работничка – народен
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представител”[12]; „Към заможен и щастлив живот - от тъкачка – директор на
завод”[12], „Денят на свободата – всенароден празник”[13], посветена на празника на
жената 8 март, „Отечественият фронт разтвори вратите на парламента за жената”[13] и
др.
Първият главен редактор на „Жената днес” е Дарина Бояджиева, а найдългогодишният (две десетилетия) е Рада Тодорова.
Списанието излиза от схематизма и идеологическата си рамка през 1965 г.,
когато главен редактор става Соня Бакиш. Под нейно ръководство списанието оказва
голям натиск върху управляващите, което води до законодателни промени през 1973 г. в
действащия дотогава трудов кодекс. „Жената днес” става най-добра приятелка на
жените, защото започват да се публикуват статии за женските емоции: „Изневярата”[14];
„Потребността да обичаш”[14]; „Сбогуване с любовта”[14]; „Любов, осъдена на
изгнание” [14]и др., статии, сътворени от милиони читателски писма, които пристигат в
редакцията.
Появяват се рубрики: „Етиката, поведение, общуване”; „Специалистът на
вашите услуги” – за вътрешният дизайн на дома и други.
През 80-те години главен редактор става Елеонора Турлакова, която намалява
остротата на публикациите в изданието, но това по-никакъв на чин не повлиява на
популярността му. Неговият статут на най-добра приятелка на българската жена се
запазва, запазва се до голяма степен и схематизма, променя се смелият изказ на самите
публикации.
В периода на инфлация през 90-те години, притисната от бедността, обзела
страната, „Жената днес” започва да се печата като таблоид, но през 1996 г. става
собственост на частни издатели и се печата и до днес с гл. редактор Мира Баджева.
Други две издания от този период са списанията „Лада” (1959 – 1992) и „Божур”
(1955 – 1992). Докато „Божур” е залагал главно на модата и модните тенденции, в
„Лада” могат да се открият и статии за перфектния дом на буржоазната жена – как
трябва да изглежда той и какви мебели трябва да има в него. За разлика от „Жената
днес”, според „Лада” буржоазната жена трябва да е добре гримирана и облечена в скъпи
дрехи, а не работничката. През 1966 в „Лада” започва периодичното поместване на
снимки на жени в къси поли, което е в разрез на всякакви партийни норми.
Падането на тоталитарния период (1989) поставя нов етап в българската история
с много последствия след себе си. Аз ще обърна внимание само на три от тях, свързани с
женския печат.
Женската сексуалност – сексапилът, красотата и женствеността се появяват
сякаш като антитеза на сексуалния консерватизъм по времето на управлението на БКП.
А те най-ясно се изразяват чрез конкурсите за красота. Чрез тях на женското тяло
започва да се гледа като на стока, а за да се подържа мъжкото любопитство, жената се
съблича все повече и повече. Каква е обаче ролята на печата в този процес? Отначало на
тези конкурси се е гледало доста скептично, а информацията, която ги е представяла, е
била доста оскъдна – само в няколко реда, с няколко изречение, само най-важното. Но в
последствие това се е променило.
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През 1990 г. на корицата на списание „Младеж” се появява снимка на
победителката в конкурса „Мис България 90”. На същото събитие внимание обръща и
сериозният комунистически печатен орган „Работническо дело”, като публикува снимки
и интервюта с участничките.
Другите две събития ще обединя под едно общо – премахване на цензурата
(свобода на словото и свобода на печата). С този акт на жената днес и се предоставя
право на избор, като и се дава възможност да чете издания според вкуса,
предпочитанията и нуждите си. А именно – дали се интересува от ръкоделия – бродерии,
гоблени, плетки; дали е или и предстои да стане майка или булка; дали се интересува от
мода, или съвети за интериора и екстериора на дома, градината, рецепти и прочее.
Това е една обща характеристика на българският периодичен печат,
предназначен за женската аудитория. Все още има много не изследвани въпроси, на
които тепърва ще се обръща внимание. Заключението по този въпрос мога да обобщя
така: периодите в българския женски печат са възрожденски, буржоазен, тоталитарен и
съвременен. Първият се свързва със списание „Ружица” или още с началото на печата;
вторият е период на борба за извоюване на права на жените и утвърждаването им;
тоталитаризмът се свързва с доказване способността на жените и тяхното издигане по
стълбата на успеха; съвременният е периодът на еманципираната жена, което проличава
и от многообразието от печатни издания, намиращи се на пазара днес. Аз ще си позволя
да добавя още един период, който ще нарека с временното наименование „бъдещ”,
защото не знам как ще се казва, но съм убедена, че ще го има.
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МИСТИКА И РИТУАЛИСТИКА В ТВОРЧЕСТВОТО НА
ЙОРДАН ЙОВКОВ
Детелина Михайлова Аврамова, БСУ, спец. „Журналистика”, втори курс

MYSTICISM AND RITUALITY IN THE WORKS OF
YORDAN YOVKOV
Detelina Mihajlova Avramova, Burgas Free University
Abstract: The article puts under discussion the works of Yordan Yovkov trough the optics of
Orthodox mysticism and rituality. It puts the question about the mysticism and his reactualization in the beginning of 20th Century.
Key words: ritual ,mysticism, Orthodox mysticism, symbolic signs
Творчеството на Йордан Йовков отразява една модерна тенденция в началото на
ХХ век за обръщане към теософията. Още първите му интерпретатори в лицето на Иван
Мешеков, Владимир Василев, Малчо Николов, та чак до Симеон Султанов, се обръщат
към факта, че в неговото творчество има нещо дълбоко духовно, „религиозно-етическосубективно чувство, историята на Бога, науката и социологията на религията и идеалистическото изкуство”-според Иван Мешеков, който вижда в мистицизма на Йовков етноспецифика и менталност.[1] В по-късна своя статия „Патриархален поет, не писател
интелектуалец” критикът продължава да проблематизира този ракурс при Йовков:”От
реалния исторически план той ги измества в мистически план, от динамика във времето
- в статика във вечността...”[2]
Според религиозните философи мистицизмът е един аспект на религиозното, но
твърде съществен. Вярата, без мистицизъм, би била само идеология или политическа
доктрина. Човешкото създание не би могло да съществува без божията милост. Вярата
като желание за единение с Бога, като пълно и мистично свързване с него - това е екстазността на сърцето, докосващо загадката и абсолютната тайна. След войните българското общество изживява криза във всички посоки - „Моралният релативизъм на следвоенното време, промененото отношение към пола, смъртта на Бог и християнските ценности, усвояването в литературата на чувството за страх и новото отношение към смъртта като психологически последици от войната, демонизирането на представата за човешката личност и историята, етнокултурните отношения Изток – Запад и родно – чуждо,
изведени до програмни естетически принципи – върху тези проблеми културата на 20-те
години рефлектира, чрез тях се самоописва и самоидентифицира”[3] Това реактуализира
вярата в тайнството, чудесата, божествената милост.
През 1907г. в алманах „ Южни цветове” излиза есето на Димо Кьорчев „Тъгите
ни”. Там той за първи път говори за мистичната родина. „ Родината е тоя физичен и
духовен свят, тая променливост и вечност, която ни е дала нашето неизменно битие като
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пазач на неизменимото в нас;-и ние можем да намерим бога в неща, сродни на: в плът от
нашата плът, в кръв от нашата кръв - ние можем видя бога само в родината си”.[4]
Още в началото на своето творчество, във военните си разкази, Йовков се проявява като мистичен писател („Земляци”, „Последна радост”, „Българка”, „Триумф”) , той
успява да покаже войната на фона на мистични картини ( заревото на пожари, отблясъка
на войнишките ножове, аленото сияние на залеза) – всичко това придава особена мистичност на военното ежедневие, някакви тайнствени следи, израз на божията воля. Това
подсилва възбудата на духа, екстаза, треската, душевното опиянение. В разкази като
„Светата нощ”, „Първа победа”, „Пред Одрин”, „Сами” се очертава тайнственият смисъл
на жертвения подвиг. Още там откриваме пластични знаци на екстазно състояние, на
общия устрем, които той симетризира с творби от изобразителното изкуство: „Де бях
виждал това? Може би „Куликовското поле” на Репина, може би „Война” на Щук или
някое покъртително платно на Верешчагина (в разказите „Пред Одрин”, „Триумф”).[5]
Иван Станков е склонен да чете военното творчество на Йовков като желание да го легендаризира и според него писателят „ще потопи войната в магическите тайнства на
своите видения.”[6]
Един от мистичните, символични знаци в неговото творчество, е белият цвят. В
белотата Йовков съзира пречистващата сила. Тя е свързана с духовната чистота, с някаква девственост ( бял ескадрон, бели рози, бели цветя, бял карамфил, бяла кърпа, бели
коне, бяла лястовичка, бяла вълчица). Бялото тук играе роля на душевно пречистване, на
вид катарзис. С особена честота се използва белия цвят, тишината и спокойствието лексика, нехарактерна за военни разкази. Това още повече доближава разказите на Йовков до манифестния текст на Димо Кьорчев („Тъгите ни”). Пръв забелязва мистиката в
тези военни разкази Владимир Василев в статията си „Маршът на победата и смъртта”
(1919г.), наричайки Йовков „един медиативен темперамент”[7] В грохота на войната
Йовков открива единението с Бога, възприема битието като Божия промисъл, като проява на мистична воля, като предопределеност на човешката съдба.
Военните разкази на Йовков често водят до една мистична екзалтация, когато
субектът се прелива в една обща съдба, обща повеля на дълга - „Всички са неподвижни
и в еднакви пози:очите устремени в една точка...”, („Земляци”), или - „Всички коне
бяха бели и като че ли съвсем си приличаха един на друг, както и войниците, които бяха
на тях” („Белият ескадрон”) или - „Никой не се оплака, никой не възропта, но всички
бяха въздържани и спокойни” („Паметният ден”). Войната при Йовков е висша мистична
промисъл, хората са поставени в екстремална необичайност, смъртта е видяна като хипноза, като приютяваща, тайнствена стихия. Така войната според Йовков е мистериозно
тайнство, което приканва човека към подвиг. Войната е „тъмно и зловещо тържество на
смъртта” („Кайпа”). Подобно на Димо Кьорчев, смъртта при Йовков е „последна и вечна
родина” („Сами”).
С особена мистичност се отличава книгата „Старопланински легенди” (1927г.) ,
защото в нея се пресичат езически и християнски конструкции, а родното се изживява
като тайнственост и прелест, най-вече поради осмисляне на битието като героично.
Мистичен е самият топос - Балкана, мистични са героите-хайдути и техните любими, в повечето случаи – дъщери на кехаи, които са първенците, управляващите.
Именно в този цикъл се наблюдава много ясно как мистиката преминава в ритуалистика,
тъй като битието и ежедневието се изживяват като изключителни, тържествени и обредни. Не е трудно да открием героичния човек в образа на хайдутина Шибил, който е гос-
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подар на високите пространства (гнездата на орлите). Изпълняват се два ритуала във
всичките легенди- ритуала на любовта и този на смъртта. В легендата „Шибил”, любовта
между Шибил и Рада започва като в приказките в гората и завършва сред общността със
смърт. Шибил извършва два ритуала на страшния разбойник, от когото всички се страхуват и на напетия юнак, който в бляскавото си облекло ритуално върви към смъртта „Няма оръжие по него. Но как е пременен! Дрехи от синьо брашовско сукно, сърма и
злато. Тънък и висок, малко отслабнал, малко почернял, но хубав, напет. В ръцете му
броеница от кехлибар и стрък червен карамфил-броеницата от бея, карамфилът от Рада.”[8] Любовта е видяна като жертва. Както твърди Бердяев: „И най-великото в любовта е онова, което съхранява тайнствената й святост, отричането на всяка жизнена перспектива, принасянето в жертва на живота...Именно жертвената гибел в живота слага на
любовта печата на вечността...Жертвеността на любовта, отричането й от земното благоустройство я прави свободна.” [9] Илюстрация за това е финалният текст от легендата
„Шибил”: „Остър писък се издигна откъм долната махла. Шибил не трепна. Друг писък
откъм портата на Велико кехая. Шибил се обърна: беше Рада. Тя тичаше към него и
простираше ръце като да го запази, той разтвори ръце като да я прегърне. Припукаха пак
пушки. Падна Шибил, падна най-напред на лицето си, после възнак. Падна до него и
Рада.” [10]
В легендите Йовков показва цели ритуални модели на култови обреди. Самата
женитба е синтез от ритуални действия, типичен пример за това е разказът „През чумавото”. Почти диаболична е сватбата по време на чума в легендата. Тук двата ритуала,
характерни за балканския регион - сватбата и смъртта - се сливат в едно. Чумата е мистично проявление на божието наказание. Поведението на бащата и дъщерята вгражда
друг мистичен мотив - за лудостта. Така сватбата приема мистичен образ на апокалиптичен край, възмездие и в същото време поредица от изкупителни практики на жертвената обредност.
Изпълнена с ритуалистика е и легендата „Индже”. Самият герой е поместен в
празнично пространство между истина и лъжа, пълнота и празнота, памет и безпаметност. Той въплъщава фигурата на царя, герой от приказката, но е и желанието и идеала
на колектива. В него прозира мистичната предопределеност на изкуплението. Индже е
прокълнат от свещенослужител. Мотото на легендата посочва, че Индже и дружината му
нападат селото на християнски празник-Неделя Месопустна. Това предполага, че върху
тях ще се стовари божият гняв. Ритуалното в разказа е облеклото на Индже, като че отива на празник: „Леко и стройно пристъпва - познават те тая негова походка на хищник,поспирва се и хвърля бърз поглед на орел. Хубавец е Индже. Със синьо еничарско джубе, светнало от сърма, с червени шалвари. Но на главата си той не носи бяла чалма с
меки гънки, а висок самурен калпак с възбърнато настрани дъно. И там, дето дъното се
закопчава, втикната е китка паунови пера.”[11]
Легендата „Кошута” пряко препраща към образа на Богородица.. Тук се преплитат символиката на русата и черната жена като символика на изкусителството и добротворството. В тази легенда се оглеждат всички наши мистични практики, свързани с билки, врачуване, вяра в юди и самодиви. Героят Стефан слиза в дълбоки долове, върви под
клоните на стари буки и стари дъбове като под покрив на черква. Това идва да покаже,
че Йовков мистифицира и самата природа. В разказа кошутата обитава мястото на унищожен манастир на Света Богородица, където калугерите скриват светия кръст и по
местата, на които те местят кръста, изниква здравец. Това е цвете, което се използва при
обредни ритуали.
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В разказа „Постолови воденици” са вплетени елементи на тъмните, зли сили. Не
напразно мотото е фрагмент от богомилска приказка. Козелът е другото лице на дявола.
Дженда е греховната жена, тя изкупва своите грехове със смърт. Изобщо често срещаната „змийска” символика в този цикъл се свързва с изкусителството.
Очевиден е фактът, че колкото повече нараства „легендарният” смисъл, толкова
по-чести стават разделите, смъртта, катастрофичните преживявания. Йовков разглежда
времето както в мита - циклично. Това дава възможност едно събитие да се самоизчерпва в своя катастрофизъм: войната е тази, в чийто пожар изгаря светът – хан; кръстопътят
се превръща в бленуване по провинциалната носталгичност, разлом на „чифликчийското” битие. С други думи, даже консерватизмът в текста е мотивиран в неговата потребност да мисли в мистични структури ( Балканът, Ханът, Чифликът).
Последният цикъл, с който Йовков се прощава с живота, е „Ако можеха да говорят”. От мистична гледна точка той въплъщава мита за изгубения рай. Поради нарушената всемирна хармония, подобно на Адам и Ева, всички, които са населвали чифлика,
са изгонени от него. Парадигматично тук е показана божествената хармония, отбелязано
още от Иван Мешеков. Един от дълбоко мистичните герои е чичо Митуш. Затова и неговата смърт е обрисувана ритуално. Смъртта е видяна като примирение и преминаване в
отвъдното: „След три деня чичо Митуш се помина. Случи се тъй - и затуй много се говореше в чифлика - че той умря в същия тоя ден, който си беше определил за тръгване
на село. Облякоха го в новите дрехи, които му беше ушил Петър Джумалията, наредиха
го, Галунка плака. И тъй като в чифлика нямаше гробища, трябваше да го занесат в Сърнево.”[12]
В сборниците на Йовков „Песента на колелетата”, „Женско сърце” и повестта
„Жетварят” се срещаме с герои, които са носители на мистичното. Такива са Серафим,
Вълкадин, Сали Яшар, Токмакчията, Халил ходжа, дядо Гено от „Вечери в Антимовския
хан”. Особен персонаж е дядо Гено, който чете вечния календар, интересува се от астрология и предсказания: „-Е, дядо Гено! Сега вече пред всички мога да кажа, че познаваш.
Каза, че таз година ще има берекет, и ей на, сбъдна ти се думата. Такъв берекет рядко е
имало. Ама как позна, я кажи? –Знаци имаше!-каза дядо Гено, малко възгордян от хвалбата, и смръкна емфие. Знаци имаше. Естеството дава знаци, стига само човек да ги види
и проумее.”[13]
Мистично е заглавието на повестта „Жетварят”, защото препраща към образа на
жетваря Христос, а самата жътва е ритуален празник, в който човек благодари на Бог, че
е благословил плода на земята. В повествованието имплицитно са вградени евангелски
цитати и притчи. Тук българският свят е видян като време на рушащи се нрави и обичаи.
Като знак на мистицизма е иконата в църквата, която Гроздан поругава. Гроздан е пример за падението и спасението на човешката душа. Покаянието и греха при него идват
като мистично озарение. Гроздан и дядо Недко получават видение - в бяла светлина се
появява опрощаващият и благославящ Исус. Йовков показва как хората от селото възприемат, че в тая икона живее и се въплъщава чудото. Това е част от мистичната екзалтация, която обхваща човека. Дори Мешеков, когато коментира мистицизма на Йовков, го
нарича творец с „ източноправославна мистика и социален пацифизъм”. Краят на повестта той чете в образеца на библейската случка - чудо.
Образът на Серафим асоциира към библейската бедност: „Посред лято, в тая
страшна жега, тоя човек беше навлякъл дълго зимно палто като попско расо.” Нощуването на героя „точно по средата на мегданя”, според Добрин Добрев е „ ориентиране към
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центъра на пространството, който символизира доброто”[14] Освен че носи ангелско
име, той е образ-идея за добротворството и щедростта. Жизнената философия на Серафим се свързва с християнската етика и божиите заповеди, както и със себеотрицанието
на раннохристиянските апостоли.
Други мистични перспективи чертаят образите на турците в творчеството на Йовков. В „Сенебирските братя” Халил ходжа предвещава поличба и съветва Щерьо: „Но
слушай какво ще ти река: виждаш ли двата бряста, двете дървета? Тях баща ми ги е садил с ръката си, когато аз и моят брат сме се родили. Те са наречени на нас, наш късмет
са. Знаеш ги, нали, зелени, весели са, няма суха клечка между листата им. А за напред?Не знам. Не вярвам туй, което бог е дал на едного, да го вземе назад и да го даде другиму.”[15] Не напразно наративът определя дърветата „сякаш две души, два призрака от
миналото, които стояха един до друг и гледаха след ония, които си отиваха”.
Повествованието на Йовков умело смесва два религиозни мирогледахристиянския и мюсюлманския. Те сякаш взаимно се допълват в диалога за бога. Същото наблюдаваме и при образа на Мустафа Ешреф, с прякор Токмакчията. Тук Йовков
обобщава мирогледа изобщо на източния човек. Неговото вглеждане в себе си, мълчанието и смирението, с които се докосва до бога: „но като всеки източен човек, навикнал да
се покорява на съдбата, Токмакчията поиска да забрави тая неприятност и да насочи в
друга посока мислите си.”[16] С духовното си зрение той усеща хармонията на света
около себе си - „ идеха звуци като от вълшебен някой саз. „Велико и премъдро е всяко
творение божие”-помисли си Токмакчията и неволно ръката му, в молитвения жест на
правоверните, премина върху лицето и върху бялата му брада.”[17] Тук мистиката е
придружена от ритуалността на молитвата.
Разказът „Песента на колелетата” е другия опит на Йовков да покаже религиозния свят на балканския човек, в образа на Сали Яшар. Примирението със смъртта е една
от характерните черти на мистика:„Той не се боеше от смъртта, защото беше мислил за
всичко през живота си и беше се приготвил за нея...Той не умря, защото както сам казваше, смъртта не дохожда, когато я чакаме, а когато най-малко се надяваме.”[18] Като
благослов зазвучават думите му - „Не, с много неща може да надари бог някого, но няма
по-голям дар от хубостта.”[19] Сали Яшар разбира, че това, което прави, е добро и красиво, защото пеещите каруци са различни от другите: „Аллах!-пошепна той и се улови
за челото.-Аз съм бил сляп, аз съм бил глупав! Какви чешми и какви мостове искам да
правя? Себап! Има ли по-голям себап от тоя, който правя? Каруци трябва да правя аз,
каруци!”[20] Мъдрецът Сали Яшар достига до божията промисъл - „ С мъки, с нещастия
е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго любовта между хората.”[21]
В цялото творчество на Йовков се откроява един герой, който пряко диалогира с
бога. Това е Вълкадин („Вълкадин говори с Бога”). Неговите въпроси към бога се отнасят за световните неправди - „ Кои са тез, дето съдят на хората и редят световните работи, кой им дава таз сила, имат ли господ?”[22] Тук той поставя въпроса за границата- не
само териториалната, държавната, но и границата вътре в човека. Говори за едно овълчено време, което насочва брат срещу брата и син срещу бащата. В думите му откриваме
един трагизъм по дефицита на доброто. Време, в което „няма милост, няма блага дума,
няма почит”. Въпросите му са повече екзистенциални, но са свързани със земния ред,
„защо има гладни, защо има голи и боси?”. Бедните и онеправдани хора винаги са търсили опора в Бога. Почти като вопъл прозвучават думите на стареца: „ Защо в таквоз
усилно време криеш себе си, Господи? Защо?”[23]
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Времето, в което твори Йовков е време на криза в политическия и духовния живот на България. Обхваната от духовна резигнация, българската интелигенция упорито
търси устои , върху които да възроди загубената вяра в идеали и родолюбие. В това отношение Йовков, подобно на Достоевски, е Месията, когото българската литература
очаква, за да излекува раните от войната и да припомни на хората за божията любов.
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ЗАЩИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО. ИСТОРИЯ И
РАЗКРИТИ ПОСЕГАТЕЛСТВА
Пламен Асенов Данев, Михаила Руменова Александрова, Господин Марков
Бумбаров, I курс, Факултет „Полиция”, Академия на Министерството на
вътрешните работи

CULTURAL HERITAGE PROTECTION. HISTORY AND
DISCLOSURE INFRINGEMENT
Plamen Asenov Danev, Mihaila Rumenova Aleksandrova, Gospodin Markov Bamburov
Abstract: Bulgarian cultural heritage is one of the greatest historic treasures in Europe.
Because of our rich history and culture in present day we can see great monuments from our
history. Constituted authorities in Bulgaria have discovered a lot of stolen historical treasures
in Europe and Bulgaria. Bulgarian authorities are fighting against illegal transporting and
selling of our cultural heritage. Preserving our cultural heritage for the next generations
should be the most important aim.
Key words: cultural heritage, collection, collector, monument, history, numismatics.
България е страна с богато културно – историческо наследство. Образци на
културното и историческо наследство като архитектурни паметници, предмети на бита и
ценности отразяват историята и културата на нашата страна. Паметниците на културата
са свидетелство не само за историческата ценност на българското наследство, но и
многолик отпечатък на премеждията и възходите, през които е преминал българският
народ. С помощта на културните паметници можем да нарисуваме пълнокръвната
картина на българския прогрес и развитие в областите на културата, политиката,
изкуството, бита и да почерпим пълноценен опит за бъдещето. В условията на
глобализация, наследството все повече ще определя избора на средата и качеството на
живот. Трябва да го схващаме като мощен ресурс за духовно оцеляване, но също и като
незаменимо условие за устойчиво развитие. Следователно, неговото опазване е дълбоко
свързано с интересите на държавата и с националната сигурност. Затова в
цивилизованите страни отношението на властите към културното наследство е мерило за
политическа мъдрост и далновидност. Осъзнава се първостепенната значимост на този
ресурс и се вземат мерки той да бъде съхранен и оползотворен. Признак на
цивилизованост е формирането на политика за опазване и използване на културното
наследство, с три задължителни цели:
- идентификация на културните ценности (тежко на държава, която не е наясно
със собствените си ценности );
- физическо съхраняване на наследството като невъзвратима ценност, намираща
се постоянно на границите на застрашеност;
- използване на наследството за нуждите на съвременния живот.

125

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

За реализацията на тази политика се приемат закони, регламентира се система за
управление, осигуряват се финансови, човешки и материални ресурси. Все повече
европейски страни започват да вземат конкретни и ясно очертани мерки по въпросите
свързани с културно-историческото наследство. Все повече български политици
започват да разбират, че културно-историческото наследство е национален ресурс, които
е невъзстановим. С всяка загуба на част от него ние губим и част от нашата идентичност,
част от себе си. Наш дълг като граждани е да посочим проблемите в тази област и да
предприемем стъпки за тяхното решаване. Това е наложително предвид необходимостта
да съхраним за нашите деца и внуци родовата памет на народа ни. В една своя реч
президентът Георги Първанов
акцентира върху факта, че въпросът за културното
наследство в годините на прехода е проблем, който е оставен на заден план. Причините
за това са съсредоточаването на вниманието на обществото върху промените и заедно с
това върху по-прозаичните въпроси на оцеляването и фактът, че в последните години в
обществените нагласи доминира материалното, а не духовното начало. Но тези
проблеми колкото по-рано бъдат открити и разрешени, толкова по-лесно българите биха
преодолели консуматорския начин на живот. Защото, нека не забравяме, че това ,което
имаме сега не сме получили в наследство от нашите деди, а сме взели назаем от нашите
деца.
Запазването и съхраняването на културно-историческото наследство се
превъплъщава в колекционерството и частните колекции , което дава възможност за поголямо обществено участие в опазването на безценното българско наследство.
Понятие за
нумизматика, културно наследство, културни ценности,
аукциони, колекции и колекционерство, иманярство.
Нумизматика е наука, изучаваща историята на монетите и платежните средства
като цяло. Обект на нумизматиката са също банкноти, ордени, медали и значки. Думата
също означава и наука за монетите като исторически извори (особено античните и
средновековни монети), помощна наука на историята и археологията. Нумизматизъм
може да се нарече също и колекционирането на монети като хоби, което пък е направило
редките монети много скъпи и е превърнало нумизматиката в сериозен бизнес. В
България все още нумизматиката не е достатъчно разпространена и българските монети
могат да се намерят сравнително лесно и на добри цени.
В новия Закон за културното наследство(в сила от 10.04.2009 г.) са дадени
дефиниции на понятията „културно наследство” и „културни ценности”. Културно
наследство обхваща нематериалното и материалното движимо и недвижимо наследство
като съвкупност от културни ценности, които са носители на историческа памет,
национална идентичност и имат научна или културна стойност. Културното наследство
обхваща: наземни, подземни и подводни археологически обекти и резервати;
исторически, архитектурни и етнографски обекти и комплекси, както и много други
свидетелства от славното историческо минало. От своя страна понятието „културна
ценност” обхваща нематериално или материално свидетелство за човешкото присъствие
и дейност, природна даденост или феномен, което е от значение за индивида , общността
или обществото и има научна или културна стойност. Културните ценности включват и
предмети , носители на минало, които бележат исторически и икономически прогрес.
Тези предмети често стават притежание на известни колекционери , а България е
идеалното място за това . Причина е изключително богатото историческо минало на
българския народ.
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Думата „колекция” има латински произход и означава сбирка от сродни
предмети , които представляват научен , художествен или исторически интерес. Често
тези сбирки от предмети стават обект на колекционери – лица , които се занимават със
събиране, колекциониране, систематизиране на ценни предмети от историческото
минало. В България колекционерите не са много на брой , около 10 са най-известни, като
от съображения за сигурност информация за частните си колекции те не огласяват.
Понякога се задейства сложна система – в повечето случай се наблюдават кражби ,
иманярство, незаконна покупко-продажба и др. , с което се посяга на колекционерството
и паметниците на културата. Частните колекционери набавят предмети за своите
колекции от аукциони.
Аукционите са периодично действащи стокови пазари, на който чрез наддаване
се продават определени видове стоки. Това са местата ,където се извършва понякога
незаконна покупко-продажба на стоки с културно-историческа стойност. На българските
аукциони могат да се намерят доста предмети от колекции. В повечето случаи
аукционите са законни , но доста често се извършва търговия с колекции и артефакти,
чието място е в музеите. Органите на реда в България следят аукционите и при
установено нарушение се намесват адекватно. В България има доста такива средища
като по известните са в Пловдив, Плевен, Ботевград, София и др. , където могат да се
открият качествени стоки на колекционери и антиквари.
Иманярството е противозаконна дейност, извършвана от лица, наричани
"иманяри", с цел лично облагодетелстване чрез нелегално добиване, продажба или
препродажба на открити археологически експонати и ценности с колекционерска
стойност
Правни основи и историческо развитие
Защитата на културно-историческото наследство се активизира още с
освобождението на България от османско робство. Процесът на защита на културното
наследство през годините се развива в широка нормативна уредба и приобщена към
защитата на културните паметници политика. Тя е натоварена със силно идеологически
функции, целящи създаването на национална идентичност. През годините от
Освобождението до края на Втората Световна война политиката за културно –
историческото наследство е подчинена на цялостната държавна образователна и
културна политика. Обвързването на политиката за културно-историческото ни
наследство с целите за изграждане на национална ценностна система изгражда
основните направления на дейност в тази насока – законодателни инициативи,
изграждането на действаща институционална система на културата, стремеж за
създаване на мотивирана и активна обществена среда. През времето на утвърждаване на
социализма, тази политика се свързва със силни идеологически и класово-партийни
функции.
След даването на управлението в изцяло български ръце целия
следосвобожденски интелектуален елит и ангажираните с проблемите на младата
българска държава чужденци отдават огромно значение на осмислянето на културно –
историческото наследство и работят активно в тази насока с убеждението, че наред с
просветата това е пътят за даването на нов облик на държавата ни в Европа. В този
начален период на българската държавност държавната политика в областта се проявява
в три направления дейности : издаване на постановления, укази, наредби; полагане
основите на институции, чиито функции включват и управлението на културно –
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историческото наследство и на трето място създаването на екип от компетентен и силно
мотивиран екип от личности който да реализират идеите за та тази политика. Като
основна институция се учредява Министерство на народното просвещение, което е
основния двигател в културната политика. През периода от Освобождението до
Балканските войни се предприемат действия по събиране и съхраняване на българските
старини. Започват да се проучват новоосвободените територии и да се реставрират
паметниците на културата. В изпълнение на поставените задачи започва градеж на
научни и културни институции в българската държава, като основно трябва да се
отбележи че през 1892 г. музеят е отделен от Народната библиотека и е създаден първата
самостоятелна институция наречена „Народен музей”.Появява се нужда от стабилна
законодателна основа за защита на българското културно – историческото наследство.
През 1909 година е приет закона за народното просвещение, като от него се постановява
създаването на два нови музея от базата на Народния музей – Археологически народен
музей и Етнографски народен музей. През 1911 година след дълги обсъждания в
Народното събрание и дебати в археологичните и научни среди е приет Законът за
старините. В изработването му са взели участие най – видните учени и просветни дейци
за това време Иван Шишманов, Васил Златарски, Вацлав Добруски, който по това време
е директор на Народния Археологически музей. С този закон се поставят принципи,
практики и институции, който поставят основните нормативни начала на процеса по
защита на културното наследство. В него по-ясно и систематизирано са определени
мерките за опазване на старините и институциите, натоварени с изпълнението им.
Наличието на силен закон е една от гаранциите за защитата и съхраняването на
българските старини. Поради пропуски относно старините в населените места и
средствата за консервация и реставрация, през 1936 г. е издадена Наредба-закон за
запазване на старинните постройки в населените места. Вече са взети мерки за
опазването на цели улици, площади, градища, крепости, манастири, църкви и т.н. Макар
и несъвършени тези актове са в основата на една голяма дейност, осъществявана от
страна на държавата в лицето на Народния археологически музей, Комисията за
старините и другите държавни музеи, и от страна на обществеността - чрез
археологическите и историческите дружества. През периода до Втората световна война
се набляга основно на финансирането на научни експедиции от български учени към
Българска академия на науките за изследване на новоосвободените български земи.
Отпускат се сериозни суми и привлечените учени са прикрепени към щабовете на
българските войски при придвижването им в българските земи. След 09.09.1944 г. тази
дейност замира. До 1952 г. не са приети никакви нормативни актове относно културното
ни наследство, а старите са отменени със Закона за отменяне на всички стари закони.
Много старини са разрушени и унищожени при одържавяването на земите и големите
строежи. Едва с Постановление № 1608 на МС "относно мерките, които трябва да се
вземат за запазване паметниците на културата и развитието на музейното дело в
страната" и Инструкцията за приложението му новата власт обръща внимание на
културно-историческото наследство. По-късно с Постановление № 165 на МС "за
опазване паметниците на културата и развитието на музейното дело у нас" и Правилника
за приложението му се въвежда строг режим по издирването, изучаването, изследването,
реставрирането и експонирането на културното ни наследство. На практика е наложен
тотален държавен монопол, съчетан със силов контрол на всички нива. Културноисторическите ценности "доброволно" се предават на властите. Дръзналите да запазят
нещо рано или късно изпитват репресивната мощ на системата. В изпълнение на
партийната политика са приети Законът за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ)
и множество други нормативни актове. Всички те утвърждават въвеждания режим на
национализация на културно-историческите ценности. В повечето актове целенасочено
не са дефинирани основните правни понятия, което води до избирателното им тълкуване
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и прилагане. Няма сериозен юрист, който коментирайки ги, многократно да не е
изтъквал тяхната неяснота и непълнота, водеща в редица случаи до правни абсурди. До
1989 нормативната уредба остава почти непокътната. По-късно се правят изменения и
допълнения с цел либерализация на режима.
Основният български закон - Конституцията на Република България- също се
грижи за защитата на културно-историческото наследство. Изрично е посочено в чл. 23,
че държавата се грижи за националното културно и историческо наследство. По своята
същност Конституцията не може да детайлизира механизмите за защита на културното
ни наследство. Държавната политика в сферата на обществени отношения свързани с
културно – историческото ни наследство е насочена не само към откриването,
проучването и защитата на паметниците на културата но така също и осигуряването на
достъп на обществото до тези ценности за развитието на националния ни облик и
съзнание. За това в нормативните си актове държавата е включила текстове, които да
осигурят това експониране на паметници на културата и съхраняването им за
следващите поколения. Това става дори чрез ограничения на правото на собственост
върху паметници на културата с цел осигуряване на обществените интереси в тази
област. Въвеждането на ограничения във връзка с упражняването на правото на
собственост не е случайно. То следва да се разглежда като особен инструмент за
осъществяване на правното регулиране. Според чл.91 на Закона за собствеността
заровените, зазиданите или скрити по друг начин вещи, собственикът на които не може
да бъде открит, стават собственост на държавата, а лицето което ги е намерило има
право на възнаграждение в размер на 25% от стойността. Този текст е приложим само за
вещи намерени в терен, който е държавна или общинска собственост. Несъмнено когато
такива се открият в терен, който е собственост на частно лице, принадлежат на
последното. Законът за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ)постановява, че не се възстановява собствеността върху земеделски земи,
включени в резервати, определени по реда на Закона за защита на природата, както и
другите защитени природни територии с национално и международно природоохранно
значение, включително и земите под и върху които се намират неотделими от тях
археологически обекти и паметници на културата. Тази разпоредба, в частта си относно
археологическите обекти, противоречи на Конституцията в частта и за
неприкосновеността на частната собственост. При подобен казус Конституционният съд
с решение № 5 от 1996 г. обяви за противоконституционни разпоредбите на чл.28, ал.1 и
чл.30 от ЗПКМ. Така отпаднаха ограниченията при продажба, замяна и дарение на
недвижими паметници на културата между собственици и физически, и юридически
лица, както и възможността да бъдат отчуждавани. ЗПКМ постановява, че паметниците
на културата, открити при археологически разкопки са собственост на държавата. След
промените от 1995 г. физически и юридически лица могат да създават музеи и колекции
от произведения на изкуството, предмети с научна и художествена стойност и природни
образци. Предметите, имащи качества на паметници на културата попадат под защитата
на ЗПКМ, ако бъдат декларирани по установен от министъра на културата ред.
Собствениците им могат да кандидатстват за помощ по реда, определен за държавните и
общинските музеи.
С приемането на новият Закон за културното наследство от 13 март 2009 г. още
повече се допринася за либерализирането на правния режим относно културноисторическото наследство. Опазването на културното наследство е системен процес на
издирване, идентификация, документиране, консервация, реставрация и социализация на
културното наследство, който включва и подготовката на специалисти в съответната
област. Закрилата на културното наследство е система от мерки за осигуряване
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опазването му в интерес на обществото. Според културно-историческата им стойност
паметниците на културата попадат в една от следните категории:
- със световно значение - обекти с общочовешка стойност според критериите
утвърдени от Конвенцията за опазване на Световното културно и природно наследство ;
- с национално значение - обекти с изключителна стойност за българската
история и култура;
- с местно значение - обекти, свързани с местната история и култура
Класификацията на движимите културни ценности се извършва въз основа на
тяхната принадлежност към исторически период и тяхната научна и културна област.
Идентифицирането на културно-историческите обекти се извършва чрез оценка на
тяхната научна стойност от компетентен орган или представител. Според Закона за
културното наследство за неговото пълноценно опазване и съхраняване се изисква
идентифициране, деклариране и регистриране на културното наследство.
Идентифицирането на недвижимите културни ценности е системен процес, чрез който се
разкрива тяхната научна и културна стойност и обществена значимост и се извършва
класификацията и категоризацията им по реда на този закон. Декларирането на обекти,
които могат да бъдат определени като недвижими културни ценности, се извършва от
Министерството на културата въз основа на предварителна оценка на тяхната културна и
научна стойност и обществена значимост. С декларационния акт, издаден от министъра
на културата, се определя научната и културната стойност на недвижимия обект,
предварителната му класификация и категория, както и временните режими за неговото
опазване. С регистрирането на културните ценности се предоставя статут, даден им от
закона. Статут на културни ценности се дава за:
1) културни ценности с категория "световно значение" - с вписването им в
Списъка на световното наследство от Комитета за Световно наследство към ЮНЕСКО,
по предложение на министъра на културата;
2) групови културни ценности с категория "национално значение" - от
Министерския съвет, по предложение на министъра на културата и на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
Собствениците на движими и недвижими културни ценности получават
различни права и задължения, които са подробно описани в Закона за културното
наследство. Собствениците на културни ценности имат право да извършват търговска
дейност с предметите си , но при определени условия. Търговска дейност с културни
ценности може да се извършва само от лица регистрирани по Търговския закон и на
официални търгове (аукциони). За целта културната ценност трябва да е
идентифицирана и регистрирана и да има разрешение от министъра на културата.
Новият закон отговаря на съвременните реалности и кореспондира с европейското
законодателство. Отчита процесите в глобализиращия се свят и освен защита, осигурява
и перспектива за развитие. Законът действително защитава националното ни културноисторическо наследство и ограничава иманярството и незаконния износ. С негова помощ
се подпомагат децентрализацията и се дава възможност за развитие на процесите по
изследване и социализация на културно-историческото ни наследство. Чрез новия закон
държавата поставя монопол в областта на културно-историческите ценности и запълва
една голяма част от празнините в стария закон. Новата нормативна уредба осветява до
сега тъмните страни в търговията с културни ценности и поставя началото на нейното
узаконяване. Въпреки това, престъпления , свързани с културно наследство и
колекционерство все още има.
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Разкрити престъпления.
Интересен е случаят , който прославя България в Европа в края на 19 и началото
на 20 век. През 1889 година министърът на просветата Георги Живков кани Доменико
Такела за уредник на софийския музей. По това време той е консул в Пловдив, а в София
той се заема с подредбата на софийската експозиция. Синът на Доменико Такела –
Атилио Такела заема висока длъжност в Пловдивския музей. И постепенно Атилио
решава да краде. Това не е внезапно решение , а всичко се извършва постепенно.
Установено е , че откраднатите монети са около 1500 на брой – това са златни, сребърни
и медни монети. Най-голяма стойност имат медните монети, който са от античността –
от гръцко и римско време. Фамилията Такела става известна у нас още в края на 19 век.
Доменико Такела дарява личната си нумизматична колекция на музея в Пловдив.
Същата тази колекция по-късно е открадната от Атилио Такела. Според първата
експертиза комисията установява, че е подменен приемо-предавателния протокол, което
улеснява Атилио да приеме всички монети от колекцията. Освен колекцията, Атилио
чрез измами успява да си присвои и 10 000 златни лева. На базата на това започва втора
експертиза, която установява, че много от монетите се позлатени или подменени. Година
и половина след разкритията в музея започва делото срещу Атилио Такела. Бащата на
Атилио се опитва да го измъкне от ситуацията. През 1906 година апелативен съд
потвърждава 7 годишна присъда за италианеца. Освен това, той е осъден да плати
тогавашни 70 000 лева. Скандалът тепърва се разраства. На практика Атилио Такела
лежи само 11 месеца в ареста на пловдивския затвор, когато през 1906 година княз
Фердинанд издава оправдателна присъда. Аргументът е, че италианската фамилия е
направила много за българската държава. Има и една предварителна уговорка – да се
върнат част от откраднатите монети , и така и става. Връщат се част от монетите и след
това следите на фамилията Такела се изгубват. Този случай придобива голяма гласност в
Европа, но въпреки това и до днес не може да стане ясно къде са останалите монети от
откраднатата нумизматична колекция. Това е едно от първите разкрити престъпления,
свързано с културни ценности и колекции.
Износ на 13 сребърни чинии е разкрит от органите на реда в България.
Уникалното средновековно съкровище от 13 сребърни чинии - три фруктиери с поставка
и 10 чинии без поставки, с общо тегло над 25 кг. е открито в местността “Градище”,
между пазарджишките села Бошуля и Величково в края на 2000 г. То е било изнесено
незаконно извън пределите на Република България. Разследването на българската
прокуратура показва, че освен чинията, предложена за продажба на лондонски търг от
“Станфорд плейс колекшън”, други 9 чинии се намират в три гръцки музея – три в
частния музей “Бенаки”, други три във Византийския и християнски музей в Атина и
още три в Музея на византийската култура в Солун. Още една е в „Библиотек насионал”
в Париж и друга - в частна колекция в Лондон. През юли 2007 г. българската
прокуратура изпраща искане до Гърция да ни бъдат върнати чиниите от уникалното
сребърно съкровище. Такова искане е отправено и към Великобритания за връщане на
т.нар. чиния „Кристис”. За времето от година и половина обаче екипът на прокурора
Камен Михов, завеждащ отдел “Международна правна помощ” във Върховната
касационна прокуратура, е разкрила цялата схема, по която незаконно са изнесени и
продадени зад граница съдовете от съкровището. Екипът разполага с неопровержими
доказателства, че съдовете са незаконно изнесени от България и незаконно продадени.
От първоначалния им откривател – иманяр от Пазарджик, те са попаднали при
пловдивчанин , който има антикварен магазин и държи каналите за износ навън. През
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границата ценните находки са пренесени по наркоканалите до Белград, откъдето
чиниите поели към Лондон.
На 22 ноември 2006 г. е предотвратен износ на културно-исторически ценности.
Канал за трафик на антики към САЩ е разкрит от служители на ГДБОП към НСП
съвместно с колеги от ОДП-Русе, гранични полицаи от РГС-Драгоман и митничари от
ГКПП-Калотина. Решаваща роля за уличаване на престъпната група, ангажирана с
контрабандата на националното ни съкровище имат служителите от ОДП-Русе. В
столицата биват задържани трима мъже , които пътуват с международен влак от София
за Виена. При обстойна проверка, в купето на уличените лица са открити кухини, пълни
с кутии. В тях вместо указаното на опаковката съдържание, полицаите намират 14 400
антични, римски и византийски монети, накити, статуетки на божества и други
паметници на културата. Общото тегло на откритите ценности е 67 килограма, като
цената на една от монетите на международните аукциони може да достигне до 1500
евро. Установено е, че по-голямата част от находките са от археологически обекти в
Северна България, основно от Плевенски и Русенски региони. Задачата на тримата
задържани е била да откупят ценностите и да ги пренесат през границата, след което да
ги предадат на междинен посредник в Европа, който от своя страна да ги достави до
крайния получател в Съединените щати. Там българското съкровище е трябвало да бъде
изтъргувано на известни аукциони. При евентуалното осъществяване на този план щяха
безвъзвратно да се загубят ценности с огромна историческа стойност за България.
На 24 април 2009 г. служители на Главна дирекция “Криминална полиция”
задържат иманярска група в района на Велико Търново. В иманярите е намерена и
иззета великолепно запазена антична статуя от късния римски период. Криминалистите
са работили по случая продължително време и внимателно планирали акцията. Групата
се състои от шестима души /на възраст между 35 и 55 години/, част от които са с
криминални прояви, свързани с иманярска дейност, както и осъждани за вещно
укривателство. При акцията у тях е открита антична мраморна статуя на жена в
естествен размер с висока художествена, културна и историческа стойност. Тя е запазена
в отлично състояние и се предполага, че е от късния римски период – I – III век от новата
ера. Според предварителни експертни оценки, аукционната стойност на статуята е за
стотици хиляди евро. На 25 април статуята е предадена на директора на Националния
исторически музей Божидар Димитров.
Служители на сектор “Културно-исторически ценности” при ДПОТП и колегите
им от Сливен откриват откраднатия оригинал от първото издание на “Рибен буквар” - 17
Април 2009 г. Разследването на спецполицаите започва в края на 2008 година, когато в
ОДМВР-Сливен е получен сигнал за извършена кражба на екземпляр от първото
издание на “Рибен буквар” от българския възрожденец д-р П. Берон, който се съхранява
в музейната експозиция в гр. Котел. При извършения тогава оглед е установено, че
старопечатната книга е била подменена с фототипно издание, следите водели към
колекционери в столицата. Внимателно били обмислени по-нататъшните действия и
планирана операцията, която трябвало да се проведе едновременно в Сливен и в София.
Акцията е реализирана на 15 и 16 април. Претърсени са четири адреса на територията на
столицата, в един от които са открити и иззети ценното издание на “Рибен буквар” от
1824 г., както и множество други старопечатни книги. Изяснено е, че подмяната на
оригинала на буквара с копието е извършена в периода октомври – ноември 2008 г. 27годишният виновник от Котел бил познат на музейните работници, самият той
притежавал антикварен магазин в града, правел и дарения на музея. Затова и достъпът
му до залите в музея бил свободен. Така той успял да подмени оригинала с фототипа,
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набавен от друг негов колега, който също се занимавал с антикварна дейност.
Установено е, че след подмяната въпросното лице
е продало оригинала на
колекционери в София, у които именно е открито старопечатното издание. То е иззето и
предоставено за експертиза. Първоначалните данни от нея сочат, че има интервенция
върху титулната страница на книгата и инвентарния номер. В магазина и в дома на С.Б
са извършени претърсвания, открити и иззети са още старопечатни книги и други
издания с инвентарни номера на библиотеки и музеи в страната. Повдигнато му е
обвинение по чл. 195, ал.1 от НК и чл. 278 от НК
Заключение
В България има добра почва за развитие и откриване на културно-историческо
наследство, тъй като земите на Балканите години наред са били кръстопът на различни
цивилизации и всяка една от тях е оставяла своя отпечатък. Богатите на ценни предмети
земи са доста привлекателни за иманяри и търговци на антики. Те почти
необезпокоявани извършват своята дейност, тъй като този вид престъпност е трудна за
откриване и регистрация (латентна престъпност), а и съществуват много рехавини в
закона. С най- голяма масовост се характеризират престъпленията, свързани с кражби на
антични предмети. Но и процента на тяхната разкриваемост също е голям – около 2030%. В престъпните среди съществува строга организация на процеса по откриването и
пласирането на старините . По градовете копаят около 50-100 човека, които обикновено
не са запознати с ценностите, които намират. След това те се предават на местни дилъри,
които се свързват с регионални такива. И така по този строго установен ред, античните
предмети достигат до най-големите прекупвачи на национално ниво, които са една тясна
група хора. Тази пирамидална организация позволява отсяването на най-ценните антики
и доставянето им до най- големите частни колекционери и пазари в страната.
Закупуването на антиките се осъществява на големи аукциони, където между подребните стоки на тъмно се продават и едни от най-ценните исторически находки.
Антиките се изнасят и извън страната по установени канали за трафик до чуждестранни
пазари. МВР контролира пазарите в страната и пресича всички открити канали за трафик
на културни ценности. Макар да срещат трудности, органите на реда се стремят да
уредят и легализират работата с културно-историческо наследство , като по този начин
подпомагат запазването на историческата памет на България.
Литература:
1. Закон за културното наследство (в сила от 10.04.2009г.)
2. "Държавна политика за културно-историческото наследство на България 1878
- 2005" София Василева; Стоян Денчев.
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ОБЩЕСТВЕН РЕД И СВОБОДИ
Кристина Василева Иванова
Бургаски свободен университет

PUBLIC ORDER AND FREEDOMS
Kristina Vasileva Ivanova
Abstract: The main problem that this text addresses is related to the relationship between
public policy and freedoms. The paper addres the important role of the state to achieve and
ensure public order.Important place is given to the problem of protection of public freedoms.In
conclusion the arrangements which implement the constitutionally guaranteed freedoms of
citizens in a democracy are discuset.
Key words: Public order, freedom, equality, legal status, administrative action, political life,
judiciary, legаl system, preventive mood, repressive mood.
Въпросът в каква връзка се намират свободата и равенството и дали те взаимно
се предполагат в рамките на практическото им осъществяване при либералната
демокрация е интересен и важен и в политически, и особено в правен аспект. Важно е
също да се определи мястото на двата феномена в йерархията на морално-етичните
ценности на плуралистичната демокрация. Без особен риск може да се подкрепи
твърдението, че за мнозинството обикновени хора равенството е морално-етична
категория от „по-висш ранг” в сравнение със свободата. За тях аргументът свързан с
естествените различия между хората (интелект, работоспособност, изобретателност)
като обективна предпоставка за съществуващите имуществени различия, не звучи
особено убедително. За сметка на това притежанието на власт се смята за най-значима
предпоставка за придобиване на материални блага. В научните анализи не се отрича
връзката между властта и богатството. Има дори автори, които твърдят, че властта е
факторът, който осигурява един особен тип блага за тези, които я притежават, наричани
олигархични (до тях обикновените хора нямат достъп). Без да се подценява ролята на
властта като източник на блага, няма сериозни основания да се отхвърли тезата за
материалното неравенство като вътрешно присъщо на либералната демокрация, в
основата на което е заложен факторът – дълбоки различия в качествата на индивидите.
Ето защо противоречието богати - бедни е присъщо и за най-зрелите демокрации. А след
като е очевидно, че формално равните граждани се оказват фактически неравни,
неизбежно следва извода, че връзката между свободата и равенството е двустранна и
твърде противоречива. Първо, политическата практика показва, че свободата е
необходимо условие за съществуване на равенството. Второ, свободата поражда
неравенство. И в двете измерения („от” и „за”) свободата се реализира като признати от
демократичната държава права, отнасящи се за всички граждани. На тях в еднаква
степен е гарантирана свободата от произволно преследване и задържане, свобода от
външен натиск и заплахи, свобода на индивида да действа според собствените си
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убеждения и т.н. По същия начин индивидите са равнопоставени по отношение на
свободата на словото, на избор на местоживеене, професия.
Типичен пример за това, как свободата поражда неравенството е свободната
конкуренция. Тя дава добър шанс на високообразованите, квалифицираните,
наличностите с неординарни идеи да изпреварят другите и да получат висок социален
статус. Подобен е примерът със собственикът - предприемач. Свободата да прави
бизнес, да разширява производството, означава по-широко използване на наемния труд,
а оттам и по високи печалби. Но обогатяването на представителите на бизнеса
неизбежно води до задълбочаване на неравенството между тях и хората на наемния труд.
Оттук отново стигаме до извода, че свободата е феномен с двупосочно въздействие
върху равенството, от една страна тя го предполага, но едновременно с това поражда
предпоставки за възникване на неравенствата. А добре е известно, че когато
неравенството се превърне в траен процес, когато зейне дълбока пропаст между богати и
бедни, обществото става нестабилно. Ето защо основната задача на демократичната
власт е да налага политика, която да удържа неравенството в определени граници. В
противен случай свободата рефлектира върху още една базова ценност, наречена
обществен ред. Именно грижата за опазването на тази ценност често налага на
демократичната държава да осъществява политика на ограничаване на свободите, в
редица случаи твърде осезателно.
Връзката между обществения ред и свободите (редът като условие за
упражняване на свободите) превръща задачата на демократичната държава за неговото
опазване в постоянна и изключително отговорна. Това означава, че всяка проява на
свобода, която влиза в конфликт с обществения ред безусловно се отхвърля като
несъвместима с демокрацията. Не случайно ограниченията на демократичните свободи
през последните десетилетия най-често се аргументират с грижата за интересите на
държавата и особено с нейната сигурност. Но ако това е очевидна и безспорна
потребност за всяка съвременна държава, открит остава още един твърде важен въпросдали ограниченията на свободите, които предприема държавата винаги могат да се
удържат в определени граници? И в този случай практиката показва, че обществото би
могло да се окаже в ситуация, когато, под предлог, че се защитава сигурността на
държавата, да се пристъпи към ликвидиране на публичните свободи.
Най-добрата гаранция за опазването на свободите на гражданите е техния
юридически статут. Защото ако представителите на държавната власт могат по всяко
време да посягат на свободите, да ги ограничават според собствените си преценки, това
означава, че гарантирани свободи няма. Трайното решение на проблема е именно в
конституционната гаранция, т.е. основните свободи на гражданите да произтичат от
текстовете на основния закон.
Дали статутът на свободите трябва да бъде законодателен или регламентиран
чрез административни актове? Отговорът на този въпрос винаги е изглеждал доста
очевиден: Свободите трябва да имат законодателен, а не административен статут,
защото законът опазва свободите в по-голяма степен от акта, издаден от
административната власт. Аргументите в полза на законодателния статут са следните:
Най-напред в юридически план е желателно да се даде юридически статут на
свободите, защото законът има по-голяма стойност от актовете на административната
власт. Последната не може да нарушава закона и трябва да се съобразява с него. Колкото
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по-висок юридически ранг има нормата определяща свободите, толкова по-гарантирано
ще бъде опазването на тези свободи.
От друга страна, законът има всеобщо и неличностно значение освен в редки
изключения. Административният акт може да бъде регламентиран- т.е. с всеобщо и
неличностно значение, но той може да бъде и индивидуален. Очевидно е, че ако
административната власт можеше да определи условията за упражняване на свободите
чрез индивидуални мерки, то изобщо не може вече да се говори за свободи, защото
обхватът на последните се изменя според индивидите.
Спазването на равенството на гражданите е по-добре гарантирано от закона,
отколкото от административния акт. Тук трябва да се добави и съображението, че
законодателната процедура е несравнимо по-сигурна от издаването на административни
актове. Законодателната процедура е публична и противоречива. Тя е публична, защото
в нея има открити дебати, които са достояние на цялото общество. Парламента и
парламентаристите могат да изтъкнат своите възражения или да се противопоставят на
внесения законопроект. Процедурата е противоречива, което означава открит сблъсък на
мнения и може да се добави, че при двукамарните парламенти, например се предоставя
по-добра възможност за по-широки дебати и за приемане на по-качествени решения.
В политически план може да се предположи, че законодателят ще се замисли
повече от изпълнителната власт, когато се изправи пред казуса-ограничаване на
свободите, защото е по-близо до суверена т.е. до народа, който е твърде чувствителен по
въпросите за гражданските права и свободи
От друга страна, при една плуралистична политическа система не може да има
парламент, в който е постигнато пълно единодушие. В него са представени редица
тенденции и една от ролята на партиите, които не са на власт, е да критикуват
действията на последната. От гледна точка на свободите бдителността на партиите,
които не управляват, може да спре приемането на ограничаващи свободите мерки. Това
са примерите от нашия политически живот, през последните месеци и по конкретно –
обществената съпротива срещу предложенията на изпълнителната власт по отношения
на СРС.
Най-сетне по-бавното взимане на решение от страна на Парламента, в сравнение
с администрацията, тук представлява предимство, защото позволява да се избегнат или
поправят грешките в изработването на текстовете. Но не трябва да се забравя, че от една
страна, тези предимства на законодателния статут на свободите предполагат наличие на
политическа демокрация, а от друга, че те могат да се окажат само теоретични: Едно
тоталитарно събрание не може никога напълно да се изключи, законодателят може да
издаде закони с ретроактивно действие, може набързо да приеме несполучливо
редактирани текстове. Естествено става дума за евентуални опасности, но е факт, че
наистина някои парламенти са издавали закони, нарушаващи публичните свободи.
Следователно, въпреки че законодателят е по-добър гарант на свободите от
изпълнителната власт, той не може да е абсолютна гаранция. Ето защо трябва да се
обърне голямо внимание на конституционното значение, което евентуално може да се
даде на свободите. Това означава, че основните свободи трябва да бъдат гарантирани,
чрез основния закон. На първо място това са свободите свързани с политическите и
социални права, т.е. от правото за участие в изборите до право на труд. Трябва да
напомним, че една свобода може да получи реално конституционна гаранция само, ако
съществува истински контрол над конституционалността на законите. Така в повечето
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западноевропейски държави утвърждаването на конституционното значение на някои
свободи е направено по един много добър начин през 70-те и 80-те години на миналия
век.
Известен брой свободи имат конституционно значение, което произтича или
непосредствено от конституционните текстове, или основните принципи, признати от
законите на държавите, установени от съдебния орган (най-често и особено, когато става
въпрос за свободите, това е конституционният съдия, но нищо не забранява и на друг
съдия да постъпи така, след като това са принципи на неписаното право).
Съществува йерархия на публичните свободи: някои занапред са
конституционно гарантирани, което представлява пречка за всякакъв вид законодателен
авантюризъм. Други имат законодателно значение. Но трябва да направим
разграничение: някои свободи са много добре дефинирани. Резултатът от това е, че
опазването на конституционно гарантираните е по-добре обезпечено от опазването на
законодателно постановените. Съдебния орган може по-добре да контролира и
санкционира посегателството спрямо определена свобода, отколкото на някоя неясно
формулирана свобода, защото може да се провери дали средствата съответстват на
целите.
Най-важният начин за опазването на публичните свободи е изборът на
юридически режим, приложим към публичните свободи. Следствие от установяване на
какъвто и да е юридически режим е намесата на юрисдикциите за спазването му.
Юридическият статут на публичните свободи е в различна степен опазващ. Ако
оставим настрана хипотезата за забрана можем да разграничим два възможни
юридически режима: На първо място това е известния в теорията на правото
превантивен режим. Това е режим, при който има свободи единствено, ако публичната
власт разрешава упражняването им. В този случай свободите са само изключение. В
действителност трябва да се разграничат няколко форми, които се изразяват с много
различни юридически режими. Най-рестриктивния режим ( освен забраната, която е найрадикалният режим ) е режимът на предварителното разрешение. Това означава, че
дадена свобода може да бъде упражнявана само с предварително разрешение на
публичните власти. Априори този политически режим като че ли не представлява
защита на свободите, след като отказът на публичната власт е достатъчен, за да няма
свобода. Все пак тази гледна точка заслужава да бъде нюансирана, защото всичко зависи
от възможността за преценка на компетентната власт за даване на разрешението. Ако
властта разполага с неограничена възможност т.е. , ако тя може свободно да прецени
дали съществуват условия за упражняване на тази свобода, то тогава може да се смята,
че няма защита на свободите или поне, че те могат да се упражняват само в много
стриктни рамки. В замяна на това този режим може да се окаже по-благоприятен за
свободите, ако властта има ограничена компетентност. Под това трябва да се разбира, че
властта трябва само да провери дали законно изисканите условия са или не са налице и
да направи съответните изводи. Административната власт не бива да разполага със
свобода на свободна преценка, ако нужните условия са налице, тя трябва да даде
разрешение.
В тази втора форма режима на предварителното разрешение се приближава до
режима на предварителното обявяване. Режимът на предварителното обявяване,
означава, че за да се упражнява някаква свобода трябва предварително да се предупреди
компетентната власт. Както при режима на предварителното разрешение, съществуват

137

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

няколко възможни решения: ако след като получи обявяването компетентната власт
може да му се противопостави, като по този начин попречи за упражняването на
свободата, то тогава режимът на предварителното обявяване е принудителен. В замяна
на това, ако става въпрос за обикновен режим на предварително обявяване без
възможност за отказ, то тогава режимът на предварителното обявяване ще се окаже поблагоприятен за упражняване на свободите.
Освен превантивен режим се прилага и репресивен режим. Тук важното е да не
се допуска объркване. Репресивният режим е много по-либерален от превантивния.
Всъщност терминът репресивен трябва да се разбира в неговия юридически смисъл, а не
в обикновения смисъл, с който е възприет понастоящем. Да се установи репресивен
режим означава, че за да бъде упражнявана, свободата не се нуждае от никакво
обявяване и никакво разрешение. Компетентната власт може да се намесва евентуално
само по отношение на начина на упражняване на тази свобода, например за
посегателствата спрямо други свободи. Тя се намесва след като индивидите или групите
упражняват своите свободи, а не преди както при превантивния режим. При
репресивния режим наистина може да се каже, че свободата е принцип, а ограниченията
или забраните – изключение. От една страна мерките срещу упражняването на
свободите могат само да санкционират нарушенията, от друга страна и това
представлява допълнителна гаранция, този контрол след вече предоставени свободи в
либералните страни се извършва от съдебния орган.
Разбира се, за да съответства на принципа си, т.е., за да улеснява упражняването
на публичните свободи, репресивния режим трябва да съчетава няколко условия. Найнапред трябва дефиницията на наказуемите нарушения да не бъде оставяна на произвола
на някоя административна власт. Дефиницията на нарушенията на закона (очевидно тази
дефиниция не може да бъде направена от конституцията) се оказва по-опазваща от
дефиницията на административната власт. Второ условие е Парламентът да не умножава
случаите на нарушения, защото това би премахнало теоретично провъзгласените
свободи. В този случай всичко зависи от парламентите и в по-голяма степен от
политическия режим. Обстоятелството, че в редица случаи Парламентът де юре и де
факто е подчинен на изпълнителната власт, не означава непременно, че той ще
увеличава нарушенията. Най-накрая – и това е третото условие, трябва да има
безпристрастна, т.е. независима съдебна система ,която да контролира и да гарантира
политическите свободи на гражданите
Литература
1. Рашков, Р. Свободата, демокрацията и държавата. В годишника на БСУ.2009г.
2. Гълбрайт, Дж. Анатомия на властта. София, 1993г.
3. Дарендорф, Р. Модерният социален конфликт. София, 1993г.
4. Каазе, М. Доверия в управлението. София, 1992г.
5. Корнай, Я. Трансформация след социализъм. София, 1998г.
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ПЕЙО К. ЯВОРОВ
ТРАГИЧНИТЕ ЛЮБОВНИ ИСТОРИИ НА БЪЛГАРСКИЯТ ХХ
ВЕК
Ангела Любовмирова Пранарова, БСУ

PEYO YAVOROV
TRAGIC LOVE STORIES OF BULGARIAN TWENTIETH CENTURY
Angela Liubomirova Pranarova, BFU
Abstract: Yavorov was and will be the most powerful writer for the Bulgarians. You may ask:
“Where is he?” The answer is: “He is always where there no spite. He is in all the humans’
heart and inside everyone who’s ready to be open for writers’ philosophy and message.
In the next few pages I’m going to introduce you to his art connected with his beloved women.
This tragically loves are defined as one of the most famous love stories of all times.
Key words: powerful writer, philosophy, beloved woman, love, all times
Яворов е и си остава безспорен връх за българина. А както е известно, ние сме
народ съмняващ се и оспорваме всичко. Мълвата, която въздига, събаря, контролира и…
дори убива. Този подстъп към Поета си избирам. Със сигурност не е най-красивият, но
кой подстъп към поета не е бил атакуван през всичките тези години? И не сме ли все
така неразбиращи, смалени и от мащаба, и от съмненията. И защо ли в българската
история няма толкова изгубени битки, колкото погубени таланти?
Ще попитате – къде е Яворов!
Яворов винаги е там, където, „жълтата злоба” не достига… Където
профанизацията на духа е безсилна. Въпреки домогванията си.
В края на 2009 г., началото на 2010 г. по БНТ бе проведен формат, подобен на
„Голямото четене”, наречен „Българските събития на ХХ век”. В една от найинтригуващите категории на формата - „Българските любовни истории на ХХ век”
зрителите безспорно поставиха на челни позиции двете трагични любовни истории на
Пейо Яворов нежната обич - копнение към Мина Тодорова (3-то място) и
изпепеляващата любов - страст към Лора Каравелова. (4-то място). Тази класация за
пореден път доказа факта, че за любовта няма време, пространство и граници, че дори
век по-късно всеки е в състояние да потръпне при спомена за красивата трагична
приказка на Яворов.
Чиста, красива и трагична, любовта между Пейо Яворов и Мина Тодорова се
превърна в легенда на изминалото столетие, която поколения българи приеха като
несбъдната част от собствения си живот.
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Яворов се запознава с Мина на 25 март 1906 г. и още същата вечер пише
стихотворението „Благовещение”. Сред зноя на мъчителните преживявания и кошмара
на душевните противоречия, сред безверието и отчаянието появата на Мина е като
„прохладен лъх от ангелско крило”, като успокояваща, галеща „мелодия неземна сред
нощта” . Тази среща е предизвестие за обрат в нерадостния живот на поета. Мина е
колкото реална любов за Яворов, толкова и олицетворение на един идеал, който му е
нужен, и който той сам изгражда във въображението си, защото иначе загива, светът се
разсипва на прах.
В памет на най-силната си и трагична любов Яворов записва в парижкия си
дневник чувствата, които са го вълнували след срещата му с Мина:“Тогава тя нямаше
още 16 години. То беше ден Благовещение. Блага вест я нарекох аз в моя живот. И тя
радваше очите ми подобно на бяла лилия, сред поле през май, покрито с цветя, подобна
на една лилия, от която не е по-бял снега, по висока от другите, но навела своята
ароматна главица. Тя радваше очите ми – и опияняваше душата ми....”
Между Яворов и Мина започва кореспонденция, която сама по себе си може да
бъде окачествена като поезия. Любовта между тях е почти нереална и неземна, изцяло
платонична. В стиховете си поетът нарича момичето “ангел”. Мина Тодорова също има
поетични наклонности. Публикувала е свое стихотворение в проза в престижното
столично списание “Художник”, в което между другото рисува и есенната картина:
“И есенните листи капят ли, капят безшумно. Есен е отдавна дошла. Времето
приспива земята с тъжна и сладостна песен. Черни големи облаци бързат по небето,
бързат кой знае накъде. Минават ята жерави, минават безспирно, съзерцателният им вик
пронизва мъглата, както пронизва клетва на майка, разделена от първа рожба, на
несретник, вечно гонен по чужбина...”
Поколения българи са израснали със стиховете, посветени на ангелоподобната
девойка от поета бунтар. Младата Мина, сестра на писателя Петко Тодоров, поразява със
зрелостта на философските разсъждения, изразени в писмата до поета. Любовта им е
ярка, всепоглъщаща. Любовта на Яворов към Мина е чиста и изгаряща. За жалост, той
открива заклети свои противници в лицето на братята на Мина - Христо и Петко.
Стиховете на Яворов те наричат мистификация. Твърдят, че в поезията му са отразени
духовни преживявания на човек, който умее да заблуждава. Често Яворов и Мина са
разделени, защото Яворов много пътува. Поетът обикаля Франция, Швейцария, Австрия.
Докато се намира в чужбина, Пейо Яворов написва пет стихотворения за Мина и ги
събира в цикъла "Писма" - "Мечта", "Истината", "Обичам те, въздушно нежна, в нежна
младост", "По стъпките ми вредом никне жълта злоба", "Мечтата ти е очарована
робиня". На копнежа по Мина е посветено и едно от най-красивите любовни
стихотворения в нашата поезия - "Две хубави очи". Любовното чувство в
стихотворенията за Мина е устрем с надежда за душевна взаимност и сливане, насочено
нагоре, към някакви надземни, райски простори. Това чувство е светла надежда,
пречистваща, облекчаваща.
През юли 1906 година министърът на народното просвещение Иван Шишманов
съобщава на Яворов, че ще бъде изпратен, заедно с Кирил Христов и Елин Пелин, на
дългосрочна командировка в чужбина. След като научава това, Мина му изпраща
следното писмо:
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“И тъй, Вие заминавате? Щастливец! На добър час! Заминаването ми за
странство е още нерешен въпрос. Моето желание е да отида на 25 т. м.(август) в
София и да постъпя в гимназията, а на родителите ми – да замина чак в късна есен
за Дрезден.”
След завръщането на Яворов в България Мина заминава за Париж. На двамата е
съдено да не са заедно. По това време обществото следи всяка стъпка на поета.
Стиховете му се четат и преписват върху картички и албуми, превърнал се е в една от
постоянните теми за разговор по кафенета и градинки. Жените го ухажват. Личният му
живот се следи под лупа. Всички вече знаят за любовта му към „твърде младата” Мина
Тодорова. Обсъждат, осъждат, коментират… Следят със затаен дъх публикуваните
стихове и не изпускат – кога и как, дали и защо…
А в тези стихове – все повече самота, все повече безнадеждност, горчивина и
сляпа отчужденост от всичко.
И четем:
„По стъпките ми редом никне жълта злоба,
аз семето на зло неволно сея вред”
/”Не бой се и ела”/
Дали отровата на делника е тази „жълта злоба”? Тя следва Поета и в любовта,
подлага на съмнение искреността на всяка изречена дума, на всеки сърдечен жест.
„И съсък на змии, и крясъци на жаби
аз чуя недосяган в тъмни самоти;”
/”Не бой се и ела”/
Недосяган? Би искал да е недосяган Яворов, затворен в усещането за призвание,
защитен от гордата си маска на духовен принц, но „жълтата злоба” пълзи. Като плесен
поразява дори любимото момиче. Огорчена от неразбирането, от осъждането и
студенината и на свои, и на чужди, уязвена в най-съкровеното си чувство, „малката
Мина”, „неземното дете” умира в Париж. Далеч съм от мисълта, че само обществените
нрави убиват тази ефирна любов, вдъхновила чудесни стихове. Житейските
обстоятелства, криволиците на съдбата са категорично непроменими.
Но Яворов е ударен в сърцето.
Загубил „ангела” на любовта си след смъртта на Мина, Яворов попада под
властта на „демона” на душата си. Ако любовта към Мина го потапя в ефирен, тих свят
на светлина и полусянка, то магнетичното излъчване на страстната и „дяволски красива”
Лора го връща към противоречията и мъчителното търсене. Страстни, дълбоки и сложни
натури, Яворов и Лора трябва да изгорят в драмата на мистично стихийната си любов.
Това е последната драма в живота на поета. Драмата, която го довежда до смъртта.
Привлечена от трагично гибелното му обаяние, Лора става посредник между него и
съдбата. А тя е наистина необикновена жена. „Жена, която един поет трябва да
разгадае”. В голямата любов на Яворов с Лора Каравелова е примесена мъжка и женска
амбиция, социални проблеми, изострени вътрешни терзания. Още по-стръвна е клюката
и нездравият интерес към поета нараства, когато в живота му се появява и остава Лора
Каравелова. Красивата и образована дъщеря на Петко Каравелов, самата тя е център на
обществено внимание от години. И как да му простят – на него, тъмния чирпанлия,
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вниманието от страна на една от най-интересните жени в София. Тяхната любов и
семейният им живот става сцена „осветена от прожекторите, изложена на показ за
любопитните и коментаторите”. А тук въображението предлага пищна трапеза: Красота,
Слава, Ревност, Гняв, Самоубийство, Отмъщение, Позор, Слепота, Смърт…
Измъчван от душевни кошмари, Яворов търси утеха и пристан в тази любов.
Напразно – Лора носи същата метежна душа и трескаво въображение. Сблъсъкът е
неизбежен
Тогава – във фаталната нощ на 29 ноември 1913 година – един любовен
конфликт намира своята болезнена развръзка: “Моята мила Лора се застреля сама. Ида и
аз подир нея” – пише с трепереща ръка Яворов и се прострелва на свой ред… Но само
ослепява. Остава да агонизира, да умира по малко всеки ден в продължение на цяла
година…
Веднага е задвижен мощен обществен механизъм за неговото окончателно
духовно съсипване и физическо унищожение.
Почти чуваме крясъка на вестникарчетата, разнасящи в. „Утро”: „Син на
касапин! Харамия! Кой уби Лора Каравелова? Кой стреля в гърба на най-красивата
жена?”
Сляп, смазан от смъртта на Лора и от непоносимото обвинение, отритнат от
приятели и уволнен от работа… Влачат го по съдилища, унижават го… Мълвата крещи
зад гърба му „Убиец!”, затварят се вратите, хлопват кепенците и хвърлят по слепеца
камъни онези, които жадно попиваха новите му стихове, онези, които препрочитаха с
възторг „Две хубави очи”, които се кълняха в неговата поезия…
Историята между поета и дъщерята на Петко Каравелов е прочута не само с
трагичния си финал. В първото десетилетие на XX век тя съответства на
общоевропейското ибсенистко настроение. Драмите, които се разгръщат между Яворов
и Лора, са като драми на Ибсен. Като се започне от развода на Лора и се премине през
трагичната развръзка на предишната любов на Яворов, сюжетите на Ибсен слизат от
сцената в самия живот. Отношенията между Яворов и Лора са обсъждани и са
съсредоточие на общественото внимание. Причината за публичния интерес не е само
любовната материя и личната трагедия. В драмата и чрез драмата на Яворов и Лора
българското общество преживява еманципацията на жената и редица проблеми, които
имат дълбок граждански смисъл. Тя символизира нови нагласи в обществото, нов статут
на жената, право на повторен избор. За съжаление сдържаното българско общество
късно започва да мисли и да обсъжда публично любовните взаимоотношения. Дълго
време те са елементи на частното битие. Остават вкъщи, извън общественото внимание.
Първото десетилетие на XX век е времето, когато и чрез фигурите на Лора и Яворов
започва публично да се говори за любовната проблематика.
И фактът, че сега сме тук, че все още, в миг на душевен смут, посягаме към
томчето със стихове, е знак за безсмъртието на поета.
Любовните сюжети Яворов – Мина и Яворов – Лора са конкурентни в своето
време, но 100 години след това те възраждат конкуренцията помежду си спрямо другите
големи любовни истории на ХХ век. Медийният формат в тази категория предизвика и
остър медиен дебат във връзка с класацията. Ще се спрем на анализа на проф. Михаил
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Неделчев „Защо подценихме драмата на Яворов и Лора”, публикуван във в-к „Труд”, 23.
01. 2010 г.
Предпочитанията на гласувалите събраха поетът Никола Вапцаров и съпругата
му Бойка (31,76%). На второ място се озоваха Раде Маркович и Невена Коканова. А на
трето и четвърто - Пейо Яворов и Мина Тодорова и Яворов и Лора Каравелова.
Двойката Яворов - Лора е емблематична за последните 100 г. Нещо повече - не
може да бъде сравнявана с нищо друго. Тя е вън от класациите.
При Вапцаров и Бойка едва ли любовните отношения са най-важното, което
характеризира техните личности, уточнява проф. Неделчев. Сега българинът отново
направи избор по посока на патриархалността. Никола и Бойка Вапцарови са класическа
семейна, а не любовна двойка. Не е задължително любовта да е скрепена с брак. В
класация за най-вълнуваща история може би трябва да присъстват не толкова двойки с
продължителен брачен живот, а да се акцентира върху любовните сюжети, които са поосвободени от бита.
Според Михаил Неделчев е неправилно Яворов да участва в класацията в две
комбинации с Мина и Лора. Това разфокусира вниманието на хората, които са
гласували.
Няма да приемем тази теза, защото любовта на Яворов живее чрез образите на
две жени – Мина и Лора.
Мълвата, разбира се, продължава да живее. Тя е доста устойчива. Крепи я
несекващото човешко любопитство. Опитът ни да разберем изключителното, да смалим
голямото до своя ръст, за да го видим… Да повярваме, че са същите като нас онези,
които творят човешката история… Спасява ни тази мисъл, че и те грешат, падат и
пропадат, че печелят и губят…
По-лесно е някак тогава да преглътнеш сивия живот и да се поместиш в
черупката си. Но историята не е въпрос само на прочит. Нито само на почит…
Защото човек е много повече от казаното за него. И добрите, и лошите думи
никога не са всичките думи.
Какво искам да кажа за финал ли? Че днес дори мълвата се е смълчала и навежда
виновно глава. Но понеже е анонимна – не знам точно чия е главата…
Литература:
1. Николова, Л. Литературни коментари, анализи, разработки, 2000
2. Игов, Св. История на българската литература, 2001
3. Яворов, П. Събрани съчинения, 1978
4. Глишев, Д. Любовни писма на знаменити българи – Бленувам те, 2010
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„ПРЕСТЪПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ” НА ФЬОДОР ДОСТОЕВСКИ.
ВЪТРЕШНИЯТ СЪД НА ЧОВЕК ПО СТРАШЕН ЛИ Е ОТ СЪДА
КАТО ИНСТИТУЦИЯ?
Катина Борисова Лукова
Бургаски свободен университет

“CRIME AND PUNISHMENT” BY FYODOR DOSTOEVSKY
IS THE “INNER COURT OF JUSTICE” MORE AWFUL THAN THE
COURT AS AN INSTITUTION
Katina Borisova Lukova
Abstract: The thesis supported in the present paper is about the inner ‘Court of Justice’-the
judgement trial taking place in our souls after we have sinned. Every single act of Crime
committed presupposes the proper Punishment. And a question arises- Who or What is to
impose that Punishment- our own conscience or the Court as an institution?
The present paper is based on the novel “Crime and Punishment” by Fyodor Dostoyevsky.
Key words: Crime and Punishment; “Inner court of Justice” or Court as an Institution
Фьодор Михайлович Достоевски е един от най-популярните руски класици.
Прочитайки неговите романи, ние се докосваме до невероятния му гений. Той създава
един съвършено нов тип роман – философско-психологически. Изпълва го с характерна
атмосфера, пронизана от трагизъм и разтърсващи противоречия, от неспокойното
търсене на истината за човека и света.
Уникално е чувството, когато четеш Достоевски. Авторът сякаш разгадава найсъкровените мисли; прониква толкова навътре в тайните на съвестта, та чак потръпваш и
се питаш дали това е възможно. Нима тайните, които не смееш да довериш на никого,
могат да бъдат разгадани с такъв тънък психологизъм.
Талантът му да пише така човешки, да стига така задълбочено до тайните на
душата, вероятно е бил очертан още когато е бил осъден на смърт, а в последния момент
е помилван и заточен на каторга. Единствената книга, която е могъл да чете там, това е
Евангелието. Нищо чудно, че стига до идеята за религиозното смирение и християнската
нравственост като единствено средство за решаване на изострящите се социални
проблеми. В каторгата той опознава богатата човешка душевност, над която се
издевателства; оттук той се научава да гледа проникновено на сложната душевна борба
и вечните съмнения.
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Още в началото на творческия си път Достоевски формулира целта на своя
живот:”Човекът представлява тайна. Трябва да я разгадаеш; ... аз съм се захванал с тази
тайна, понеже искам да бъда човек.” Той не определя себе си като психолог, а като
„реалист във висш смисъл”, защото изследва „дълбочината на човешката душа”.
Достоевски избира своите герои из средите на обедняващите, разорени дворяни.
Негови герои са бедните люде, обитаващи тъмни, мрачни квартири; задушаващи се от
липсата на въздух и пространство. Сред тях той открива силни и ярки характери.
Образите са оригинални с болезнените си душевни терзания, влизайки в конфликт със
самите себе си.
Гениалният му роман „Престъпление и наказание” е напечатан за пръв път в
списанието „Русский вестник” през 1866 година. Темата на бъдещото произведение не
се е изяснила веднага на Достоевски, той не се е спрял от раз на определен сюжет. Още
през 1865 година той заявява:”Моят роман ще се нарича „Пияничките” и ще е във връзка
със съвременния въпрос за пиянството. Разглежда се не само въпросът, но се дават и
всички негови разклонения, предимно картини на семейства, възпитанието на децата в
тази обстановка... „ По-късно писателят решава да опише един представител на младото
поколение, на съвременната младеж с нейните широки обществени интереси, спорове по
политически и морални въпроси. В крайна сметка в главата му се оформя идейният
замисъл на произведението. Самият той в писмото си до Катков (редактор на „Русский
вестник”) определя, че това е „психологическият отчет на едно престъпление”.
В центъра на вниманието на писателя е страшната действителност в Русия в
средата на 19 век с нейната нищета, безправие, с разпадането на личността, задъхваща се
от съзнанието за собственото си безсилие. Социалните противоречия са изострени и все
повече на преден план излизат несправедливостта на общественото устройство,
противоречията във вътрешния живот на хората.
„Престъпление и наказание” е „роман за самопознанието, величието и
терзанията на човешкия дух”[6]. Авторът бавно и постепенно води главния си герой към
духовно очистване на противоречивата личност, извършила убийство, към вътрешно
преодоляване на злото.
В центъра на романа „Престъпление и наказание” е Родион Разколников. Той
произхожда из средите на разорените дворяни – не от помешчиците, а от
чиновническото съсловие. Той няма финансови средства, поради което и напуска
университета; той гладува и студува, с една дума е „смазан от бедност” . Стаичката, в
която живее, прилича „повече на шкаф, отколкото на жилище”. Тапетите по стените са
отлепени и скъсани. Дрехите му са по-скоро дрипи. Но кварталът, в който живее, е
населен предимно с подобни дрипльовци, ето защо на никого не прави по-особено
впечатление.
Срещата му с непознатия му дотогава Мармеладов отначало го кара да изпита
„неприятно дразнещо чувство на отвращение към всеки чужд човек, който се
докосваше... до неговата личност”. Впоследствие Разколников влиза в разговор с
пияния, бивш чиновник. По-скоро слуша монолога му, слуша историята на един
пропаднал живот. Мармеладов с болка и сълзи в очите предлага на всеослушание своята
мъка. Неговото признание: „... такава ми е природата: аз съм си роден скот!”
предизвиква смях и псувни сред другите в кръчмата. Но Разколников продължава да го
слуша. Той знае, че е истина това, което твърди Мармеладов:”...бедността не е порок, ...
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но нищетата е порок... В бедността вие можете да запазите вроденото си благородство,
но в нищетата – никога и никой”.
Най-покъртителното в разказа на Мармеладов е историята за неговата дъщеря
Соня. Нищетата е тази, която я принуждава да стане проститутка, а голямата трагедия
идва от това, че няма друг изход. Една чистота е покварена пряко волята си. Разколников
слуша внимателно всичко и в душата му по-късно се разгаря ужасът, че това може да се
случи и със сестра му Дуня. Той е притеснен от писмото, което получава от майка си. От
него разбира за униженията и грубостите, които е била принудена да изтърпи от
господаря Свидригайлов и за униженията, които вероятно ще трябва да изтърпи, ако се
омъжи за Лужин. Чувството за обреченост и безизходност се засилва от малкото
приключение, случило му се на К- ския булевард – среща едно пияно младо момиче,
което вероятно също нищетата е довела до това състояние.
Тези потискащи мисли за бедност и нищета, са нищо в сравнение с раздиращите
го противоречия. Когато се крие от хазяйката си, понеже не си е платил наема, самият
Разколников си мисли „със странна усмивка”: „Какво съм замислил, а от какви дребни
работи се плаша!”.
Постепенно Достоевски ни представя ужасната дилема, която измъчва
Разколников. Той е под влияние на „неоформени” идеи, които се носят във въздуха”[6],
под влияние е на „наполеоновска” философска теория, според която личността застава
над обществото. „Свобода и власт, главно власт! Над всички треперещи твари, над целия
мравуняк!”.
Изгарящите помисли в главата на Разколников са толкова силни, че го докарват
до трескаво състояние. Той се затваря в себе си; усамотява се, няма желание да се
занимава с нищо. Дразнят го празните приказки и оплаквания. Дразни го лятната смрад
– „горещо, задушно, блъсканица”. От кръчмите, покрай които минава, се носи
„непоносима воня”, а пияните се срещат на всяка крачка. Младото му, фино лице се
изкривява в гримаса на безкрайно отвращение, но в миг той отново изпада в своята
дълбока отнесеност, без да забелязва нищо наоколо си.
Разколников е тръгнал при една старица, която е лихварка. Той е решен да я
убие. Според него тя е глупава, алчна, зла, чифутка. „Тя не е годна за нищо”, „Защо
живее тя?”, „Полезна ли е поне някому?”. С въпросите, които си задава, той сякаш иска
да оправдае мерзките си помисли.
В дълбините на живота се крият тайнствени и съдбовни неща. Постоянните
съвпадения, които се редят уж случайно, довеждат Разколников до страдание и мрачна
възбуда. Преди да се реши да извърши престъплението, той чува разговора между
семейство търговци и Лизавета, по-малката сестра на бабата лихварка, неговата бъдеща
жертва. Студените тръпки от ужас се засилват, когато по-късно в една бедна кръчмичка,
пак случайно, дочува да разговарят двама отново за набелязаната баба. Разколников
явно приема всички тези случайности, като че някой нарочно му помага и подтиква да
извърши замисленото престъпление.
Всички тези случайности обаче сякаш затвърждават постепенно, но трайно
впечатлението на Разколников, че е прав. С ограбените пари той ще помогне на майка си
и на сестра си – едната ще избави от бедност, а другата ще спаси от оскърбленията, на
които ще бъде подложена Дуня, след като се омъжи за Лужин.
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Мисълта, че ще стори убийство е ужасна, неморална. И той е потресен, че може
да се породи в главата му. Но ужасът от нищетата и най-вече идеята, че човекът е подлец
и нищожество, надделява. Той решава да извърши убийството, за да направи щастливи
близките си, а след това да бъде вече честен и да изпълни своя „хуманен дълг към
човечеството”, като по този начин заличи това, което е извършил.
Ако намеренията за убийство беше мотивирана от стремеж към богатство, то
романът би бил съвсем друг. Вероятно тогава нямаше да има и терзанията на главния
герой. Идеята да извършиш престъпление, защото си гладен и принуден от нищетата, е
някак си твърде опростена и лесно разбираема.
Болезнената чувствителност на Разколников се изражда в злобно презрение към
хората. С високомерна гордост той отрича нравствените закони.”Наполеоновските” му
идеи са изложени най-подробно в статията му, а за самата нея ние разбираме от
разговорите на Разколников със следователя Порфирий Петрович. Според нея „хората
по закона на природата се разделят въобще на два вида”. Едните са обикновените,
„нисшите”, които са само „материалът” и служат „единствено за зараждане на
себеподобни”. Тези обикновени хора са „длъжни да бъдат послушни”, защото това е
тяхното предназначение. Вторият вид хора са „необикновените”. Те стоят извън закона,
могат да го престъпват. „Първите запазват човечеството и го увеличават количествено;
вторите движат света и го водят към целта”.
Подтикван от цялата мизерия, бедност и нищета, която го заобикаля, и разкъсван
от мрачната теория, родена в болното му съзнание, Разколников се измъчва преди
убийството с трудните въпроси: „Подлец ли е човекът или не е подлец?”, „...въшка ли е
човекът”.
В крайна сметка избира да върви след своята „маниакална, фанатична и
егоистична амбиция” да бъде „силен” човек и да властва над съдбата.
Подготовката за самото престъпление е методично последователна. Всичко е
обмислено до последно, но извършено като насън – зашиването на гайката, подготвянето
на „залога”, вземането на брадвата.
Въпреки физическото си състояние – той е ужасен, трескав, ръцете и краката му
треперят – за него анализът на „нравственото разрешение на въпроса бе вече завършен:
казуистиката му се бе изострила като бръснач, сам той вече не намираше в себе си
съзнателни възражения...”.
Човешката природа е тайнство. Нея трудно можеш да разгадаеш. Гледаш на
пръв поглед нормален, млад, интелигентен човек, а какво се крие вътре – никой не знае.
Подбудите, които ни карат да действаме по един или друг начин са винаги
индивидуални. Страстите и противоречията, които се разгарят в нас, също са в
зависимост от нашия характер и воля. Всеки прави сам своя избор. За Разколников
„сякаш краят на дрехата му се бе закачил на колелото на някаква машина и тя бе
започнала да го повлича”. За да се освободи от излишните угризения и по-нататъшни
противоречия, той решава, че това „не е престъпление”.
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Крачката е направена. Ужасното престъпление е извършено. А дали ще намалеят
или дали ще спрат размислите на болното му съзнание, Достоевски ни дава отговор в
останалите пет части на романа.
Отделяйки само една (първата) част от романа си на Престъплението,
Достоевски сякаш ни дава формулата: понякога е по-лесно да извършиш замисленото
зло, отколкото да преживееш последствията.
Оказва се, че след Престъплението Разколников не получава душевно
спокойствие и облекчение. Престъплението не премахва, а засилва още повече самотата
и духовното отчуждение. Героят изпитва още по-големи страдания. Младият човек не
изпитва ни най-малък страх от самото правосъдие като институция. Даже напротив –
съзнателно върви сякаш срещу себе си и желае да бъде разкрит. Разколников се връща
към своето „нормално” състояние – дълбока тъга, недоверчивост, озлобление. Той знае,
че никога вече няма да е същият, защото съзнава, че е престъпник. Страданието оставя в
сърцето и душата му неизличими следи.
Разколников е млад и красив младеж. По този повод Соня казва: че „Бог го е
предал на дявола”. Но този млад и строен човек със своите огнени черни очи и бледо
лице внушава аристократична власт, независимо от своята бедност и унижение, и
поражда страхопочитание в околните. Въз основа на теорията си Разколников смята, че е
безполезно да съществува бабата – лихварка, дори вредно. Той зачерква живота й съвсем
леко и спокойно. Но в действителност той не отдава значение на факта ,че животът на
това никому ненужно същество е свързан с хиляди невидими нишки с други
себеподобни. И нейната смърт по някакъв начин рефлектира и върху техния живот.
И след признанието си пред Дуня той не се чувства победен и разкаян. Готов е
да отиде да се предаде в полицията; знае, че няма спасение, че всички са изумени и
неприемащи постъпката му и въпреки всичко той е с предишната горда вяра и сила в
убежденията си:”Повече от всякога не разбирам моето престъпление! Никога, никога не
съм по-силен и по-убеден от сега!”. Разколников не изпитва разкаяние:„И поне съдбата
да му беше изпратила разкаяние, палещо разкаяние, разбиващо сърцето, отпъждащо
съня... Ето единствено в какво виждаше той своето престъпление: само в това, че не го
бе понесъл и бе отишъл да си признае.”
В своята статия Разколников излага идеите си. Основният въпрос е кой е
критерият за добро и зло – науката ли, която открива законите и определя общата полза,
или вътрешният глас на съвестта, чувството за дълг. Как да се борим със злото и
насилието – само с дух или също с насилие? Разколников не осъзнава, че не гордият и
фанатичен разсъдък трябва да води постъпките и делата ни, а трябва да се вслушваме в
гласа на сърцето и съвестта си, за да не изменяме на нравствените канони, определящи
човешкия живот.
Световната история познава фанатични личности, политически сатрапи като
Наполеон, Хитлер, Сталин. Техните имена наистина остават и се помнят от потомците,
но за съжаление се помнят само с ужасните им престъпления срещу човечеството,
помнят се като мрачните „гении” на своето време. Страданието на Разколников е силно,
защото той осъзнава, че не може да бъде Наполеон. В него се поражда съмнение, че не е
„силна” личност и той се измъчва. Развитието на характера му достига до краен предел –
това е моментът, когато или личността загива, сама се обрича на гибел, или преминава
откъм човешката страна и тръгва по път, водещ към спасение.
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Последният изход на съгрешилите е разкаянието. Дори в затвора обаче за
Разколников няма разкаяние. Въпреки угризенията, които го разяждат, той продължава
да вярва в своята фанатична идея.
Животът ни изглежда сложнонеобясним, а той е такъв може би, защото се
състои от простички неща. Да превърнеш дума в чувство; да мислиш не толкова и
предимно за себе си, а да виждаш и живееш чрез някой друг. Да не абсолютизираш
своето Аз и да не издигаш в култ своята личност. Последното осъжда човек на
отчуждение от другите, дава му погрешна представа за реалността и оттам идва
неизменно и огорчението, озлоблението към хората, към обществото. И понякога
крачката към Престъплението е само една.
Тогава , рано или късно, но неизбежно идва Наказанието. Явно Престъплението
и Наказанието са две неразделими части на едно цяло – двете не могат да съществуват
едно без друго. Престъплението само по себе си е действие, което нарушава законите и
подлежи на наказателно преследване (Тълковен речник). Всъщност какво престъпва
Разколников, чий закон? И според чий закон извършва убийството? Дали според
установения, или според собствения си, индивидуално-морален закон? Престъплението
понякога се явява един вид бунт, и то индивидуалистичен. Човекът, извършващ
престъпление, негодува, протестира срещу някаква несправедливост.
Мисля си, че всеки, който е решил да извърши Престъпление, вътре в себе си е
наясно, че ще последва все някога и съответното възмездие. Най-вече то се явява като
наказание, което въздава съдебната власт. Но тук Престъплението на Разколников не е
провокирано от лични цели и облаги, предизвикано е от една „безумна” теория. В този
смисъл и Наказанието за Разколников не може да се въздаде така просто. Присъдата,
която му отреждат, изобщо не го вълнува. Съдебното наказание даже е снизходително,
защото се има предвид, „че престъпникът не само не искаше да се оправдава, но дори
като че проявяваше желание сам още повече да се обвини”. Наказанието на Разколников
е вътре в самия него. Най-голямото му наказание се оказват неговите терзания, съмнения
и най-накрая осъзнаването:„Не, онези хора иначе са направени; истинският властелин,
комуто всичко е позволено, разгромява Тулон, извършва клане в Париж... губи половин
милион души... и след смъртта му издигат паметник – а следователно и всичко му е
позволено. Не, такива хора явно не са от плът, а от бронз!”. Наказание е да не те
разбират. Да бъдеш самотен и чужд сред другите. Наказание е да не разбираш защо
другите не мислят като теб. Човекът е социално същество. За да живее пълноценно, е
задължително - без излишна гордост и самомнение - да бъде сред себеподобните си.
Няма по-страшен съд от този, който сами извършваме в душите си. Няма по-страшни
съдии от нас, когато ставаме съдии на самите себе си.
В затвора постепенно страдащият и отчужден Разколников сякаш започва леко
да се променя: „Но най-после много неща започнаха да го учудват и той някак по неволя
започна да забеляза това, за което преди не подозираше. Изобщо най-вече започна да го
учудва онази страшна, онази непроходима пропаст, която лежеше между него и всички
тези хора. Сякаш той и те бяха от различни нации”. Самото осъзнаване на отчуждението
от другите е началото на неговия преход към промяна. Едва когато Соня се разболява и
не идва на свиждането един ден, той забелязва как започва да я чака с безпокойство.
Мисълта за съществото, което безкористно отдава своите грижи и любов, започва да го
занимава. Разколников вече не мисли за себе си. Егоистичната мисъл, че не е разбран и
самотен, вече се трансформира. Той със сълзи, плачейки, се хвърля в краката й. И плачът
му е очистващ, на душата му става леко. Мисълта за всеотдайната Соня, за
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всеопрощаващата й любов, разтварят сърцето му: „Тях ги бе възкресила любовта,
сърцето на единия криеше неизчерпаеми източници на живот за сърцето на другия”.
В последните страници на романа ние намираме Разколников с Евангелието в
ръце. Той не го разтваря, но мисълта му вече е светла: „Нима могат нейните убеждения
да не бъдат сега и мои убеждения? Нейните чувства, нейните стремежи...”. Той вече е
минал своя преход към постепенното обновление, към постепенното прераждане, към
другия свят.
Още в ранно детство ние се научаваме (по-скоро ни научават) кое е зло и кое добро. После целият ни живот протича през подобни формулировки. И ние съобразяваме
своя свят с общоприетите неща и норми. Понякога се възмущаваме, понякога решаваме
„по съвест”.
Нашият народ е казал „има грешка – има и прошка”. А преди прошката е
покаянието. А покаянието е вътрешният съд на човека. Това е разговорът със себе си, с
мислите си, със съвестта си.
Сложна е човешката душа. Кой може да каже, че човекът е само добър и
праведен, а друг – само лош и зъл. Във всеки от нас доброто и злото са заплетени в една
неразрешима тайна. „Вечният спор между Ангела и Демона става в нашата собствена
съвест”[2] И най-високата съдебна инстанция не може да наложи необходимото
наказание, ако сам човек не го направи вътре в себе си. Когато разбърка всички малки
злобни нещица, които крие дори от себе си, и ги омеси със светлите и животворящи
мисли, дадени ни от Великата природа, тогава човек разбира своята същност.
„Книгите на Достоевски не трябва да се четат; те трябва да се преживеят,
изстрадат, за да се разберат. И след това те вече не се забравят”[2]
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НИЕ И НАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ: РЕЧЕВОТО НИ ПОВЕДЕНИЕ В
РАЗЛИЧНИТЕ СИТУАЦИИ
Кремена Николова, Красимира Георгиева
Бургаски свободен университет

WE AND OUR BEHAVIOUR: SPEECH THAT DETERMINES OUR
BEHAVIOUR IN DIFFERENT SITUATIONS
Kremena Nikolova, Krasimira Georgieva
Burgas Free University
Abstract: In the course of millenniums people have been performing various and leisure time
activities which involve communications. Consequently, good or bad communication has
caused either success or failure in every particular undertaking, which is a proof of people’s
dependence on each other.
Key words: communication, etiquette, speech behaviour
Да разгледаме първо думата „Ние”. В нея включваме всъщност следните групи
от хора – студенти, жени (дами), работещи хора. Но каквито и други групи да включим
в обобщеното „Ние”, речевото поведение все ще си остане визитната картичка при
общуването.
В продължение на хилядолетия хората извършват съвместни дейности,
общувайки помежду си винаги и навсякъде – в трудовата си дейност, в ежедневието си,
в свободното си време. Благодарение на общуването, или недоброто общуване помежду
си те успяват или се провалят в отделни свои начинания. Това е, защото хората са
зависими един от друг.
Чрез общуването:
•
изразяваме своето мнение
•
формираме отношение към действителността
•
защитаваме определени интереси и поемаме отговорността за това
•
ориентираме се в обстановката, проверяваме и коригираме своето
мнение и планове
•
координираме собствените си усилия с тези на другите хора.
•
Получаваме, осмисляме и предаваме информация
•
Мотивираме другите да участват в определено събитие
•
Влизаме в конфликти или разрешаваме конфликти
•
Активно градим (или разрушаваме) своя живот.
Посредством общуването се проявява пък от своя страна речевото поведение на
всеки един от нас.
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Речевото поведение е в зависимост от обстановката, в която протича разговорът.
В социолингвистиката речевата обстановка се нарича "комуникативен континуум". Той
е един от основните обекти за проучване от страна на общата социолингвистика и
особено на популярната през последните десетилетия теория на речевите актове. Редица
американски учени - Дж.Гъмперц , Д.Хаймс, С.Ървин - Трип и др., подчертават, че в
комуникативния континуум основна роля играе социалната характеристика на
участниците в речевия акт, но от значение е и темата, на която се води разговорът.
Значението на темата за характера на речевото поведение може да се провери по
един твърде лесен начин : достатъчно е да я сменим, като насочим вниманието на
събеседника към друга област на живота с по-висок социален статус и той ще започне да
употребява други конструкции и друга терминология. Едно е да говорим за времето и
съвсем друго - за производствените проблеми на предприятието, в което работи нашият
събеседник. Ако разговорът се прехвърли на политическа тема, веднага се появяват
публицистичните клишета, с които ни заливат медиите.
Темата и речевото поведение могат да се разглеждат като конкретни прояви на
общофилософските понятия "съдържание" и "форма". Темата изисква определена форма
и определя речевото поведение, както съдържанието предопределя формата.
Социалната роля на личността заедно с нейния социален престиж влизат в обема
на понятието социален статус на личността", което обединява и функционалната, и
оценъчната характеристика. Социалният статус показва положението, което заема един
индивид или група от индивиди по вертикалната скала на престижността, а в крайна
сметка това е свързано с положението в обществото, наричано най-често "обществено
положение". В социологическата литература обаче има опити да се разграничат
понятията "социален статус" и "обществено положение", като първото се приема
оценъчно, а второто - за атрибутивно, за принадлежност към дадена класа или към
дадено съсловие. Статусът се определя като съотносителен на понятието "социална
роля", показващо мястото на личността в системата от обществени отношения и
определената от тях система от социални функции на индивида.
С понятието
„социална роля”, назоваваме функциите на личността в
обществото. Изрази като „играя роля”, „изпълнявам роля” и др. Подобни, могат да ни
подведат да тълкуваме и социалните роли като умишлено предрешаване и представяне
за друг, като преструване и т.н. Сцената на речевия акт може да бъде тържествена,
официална, радостна, тъжна, непосредствена (немаркирана), интимна, афектирана и т.н.
Радостната обстановка довежда участниците в речевия акт до възбуда и се
отразява на темпото на речта, на речевата активност (повишена словоохотливост,
прекъсвания, употреба на междуметия и т.н.). Наблюденията показват, че възбудата е
причина за силно понижаване на самоконтрола: речта става по-близка до т.нар.
вътрешна реч с характерната й синтактична непълнота. На повърхността се появяват
аграматизми и спонтанната нередактирана реч. Вътрешният самоконтрол е особено слаб
и след употреба на алкохол: някои социолингвисти смятат, че именно в такова състояние
говорещите не се самоконтролират и проявяват истинското си речево поведение, а други
автори се отнасят с големи резерви към такава реч.

152

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

Сцената на речевия акт е от съществено значение за стилните особености и
затова се говори за скала на психологическия климат. Така например за българския
книжовен език се твърди, че речевите му особености са в пет тоналности: 1) висока
тоналност (общуване в официална, тържествена обстановка); 2) неутрална тоналност
(общуване в официални учреждения); 3) неутрално-всекидневна тоналност (общуване в
магазините, в средствата на градския транспорт и под.); 4) фамилиарна тоналност
(общуване в семейството или приятелските кръгове, т.е. в първичните социални групи);
5) ниска, груба, вулгарна тоналност (общуване най-често в нетрайните агрегати, които се
характеризират с липса на строг контрол от страна на говорещите поради висшата
степен на анонимност). В една своя студия американският учен Д.Хаймс говори за
"ключ на речевото поведение" като това указание е съществено и се отнася до цялостния
тон на отделните изказвания. Шеговитият тон например е благоприятна почва за поява
на повече елементи на мимиката и жестовете, които твърде често са част от човешкия
език.
Влиянието на индивидуалната реч върху речевото поведение на множеството е
подчинено на редица социолингвистични закономерности. Очевидно е, че лицата с повисоко обществено положение имат по-голяма възможност да упражняват влияние
върху кръга от свои подчинени, макар това да е твърде относително. Езикът на
началника по принцип е обект на внимание. Тази постановка е вярна, но от нея до
вулгаризацията има само една крачка. Достатъчно е да приемем, че езиковото поведение
на хората от най-висок политически и държавен ранг е най-правилно , и с това ще се
приобщим към множеството от вулгаризатори на социолинвистиката, които си
представят нещата опростено и в крайна сметка - невярно.
Високо поставеното лице е на показ: то говори публично, дава указания, държи
речи, редактира административни или политически текстове - като по този начин има
възможност да оказва влияние, но далеч невинаги е в състояние да реализира тази
възможност. Вече показахме случаи, в които началникът не удовлетворява очакванията
на подчинение си за престижно речево поведение. Правоговорните и правописните
правила в основни линии са известни на носителите на книжовния стандарт. През
определени степени на учбните заведения са преминали както началниците, така и
подчинените им. Човешко е да се греши, но човешкият манталитет е такъв, че не
допуска никакви смекчаващи вината обстоятелства по отношение на тези , които
управляват : достатъчно е началникът (политическият лидер, министърът, президентът)
да измества ударението само на една дума или пък да не си служи с книжовната лексика
съобразно с приетите значения на думите и авторитетът му силно ще пострада. Хората
около него не само, че няма да му подражават, но непременно ще намерят удобен
случай да му се присмеят или направо да му измислят прякор.
Да обърнем внимание на случаите, в които ставаме членове на временни и
нетрайни обединения. Достатъчно е да се огледаме наоколо, за да илюстрираме това,
което имаме да кажем тук: качваме се на превозно средство или се нареждаме на опашка
в магазин – вече сме членове на друго нетрайно обединение. Нетрайно, защото веднага
се разпада, след напускането на превозното средство или след излизането от магазина.
Представете си сега само през днешния ден на какви нетрайни обединения сте
членове, утре ще попаднете в други... Всеки внимава какво и кога ще каже, за да не
наруши приетата норма на съответната общност. И логично трайните реални обединения
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се обуславят с връзката ни с хора, с които общуваме всеки ден (или почти всеки), вкъщи,
в университета, на улицата... На тези трайни обединения се обръща по-специално
внимание, защото в тях фактически се осъществява т. нар. социализация на конкретния
човек: тук той усвоява умения, навици, за да е възможно неговото битие. Тук речта
играе първостепенна роля, защото има съвместни дейности, които не могат да се
изпълняват, без да се разменят мисли и без да се дават нареждания.
Речевото поведение на студента. Твърде често забравяме, че студентът не седи
по цял ден в университета и не разговаря само с преподаватели и колеги. Той е член и
на различни други общности, попада в нетрайни обединения от хора на улицата, на
стадиона, в киното, в различните заведения и магазини. Речевото поведение на студента
е съществена част от цялото му възпитание, като често срещан е дръзкия и вулгарен
речник. В смесена компания например младежът търси по грубата дума, за да се покаже
„по-мъжествен”. Към такива изрази прибягват и девойките, за да демонстрират
криворазбрана еманципация. Тук се нарушава една от основните забрани в нашата
речева традиция, а именно децата и жените да не си служат с типично мъжките
вулгаризми. Днес стана мода да се приказва без много задръжки. Всичко е подчинено на
експресията, на ефекта. Свидетели сме как някои хора и по често студентите се мъчат да
изглеждат много умни и много забавни чрез оригиналничене и употреба на неуместни
езикови конструкции.
В неофициална среда. Една от главните причини за разнообразието на
жаргонната лексика е стремежът у младия човек да търси нови експресивни езикови
средства, с помощта на които да смекчи или да засили впечатлението от казаното, да
наруши с известна претенция установения езиков стандарт, да демонстрира
пренебрежение към красивото празнословие. Често срещан в речевото поведение на
студента е жаргона. Той представлява мода, която непрекъснато се мени, като обогатява
и видоизменя лексикалният си състав. Знаете ли, че някои жаргонни думи от миналия
век напълно са изчезнали, например: зуне – (селянин) и т.н. Както се казва, това, което е
било актуално вчера, не е актуално днес! Има нещо вярно в този израз. И още един
пример. В последните години, както знаете, интернет технологиите превзеха света.
Днес вместо да кажем „играем на компютъра”, повечето използват скоро навлезлия
жаргонен израз – геймя, цъкам, джиткам, жицам и т.н.
Използването на думи от чужди езици като жаргонни показва общност на
лицата, използващи този език. В момента актуален е английският език и думи като
френд – приятел, фадър – баща, уейтвам - чакам.
Жаргонът едновременно разделя и приобщава хората. Разгледан от една страна
като мода, а от друга - като конфекция, жаргонът има както своите предимства, така и
своите недостатъци. За да се възползваме само от предимствата на тази двустранност,
ние трябва правилно да определяме и оценяваме речевата ситуация. Има ситуации, в
които наистина ще изразим нашите емоции, а има и други, в които употребата на
жаргонни думи е крайно неуместна. Но и твърде често забравяме, че студентът не стои
само в университета и не разговаря само с преподаватели и колеги. Младежите са
членове и на различни общности, попадат в нетрайни обединения от хора на улицата, на
стадиона, в различните заведения и магазини. В екстремна (напрегната) ситуация . Често
изпадаме в такава ситуация по време на изпит! За да постигнем своите цели, трябва да
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сме в състояние да убеждаваме останалите да изслушат и приемат нашето мнение и
предложение. Ние самите трябва да се съгласим с друго мнение, ако доказателствата и
аргументите са по-значими и важни от нашите.
Убежденията са трайно, устойчиво състояние на човешката психика, което
обхваща рационалната, емоционалната и волевата й сфера. Те мотивират изцяло
човешкото поведение и мислене. Ако можем да убеждаваме, значи можем да общуваме
ефективно, което е от голямо значение за нас в напрегната ситуация. Нека отбележим, че
смешен ще е все пак този събеседник, който и за най-обикновените неща говори с
високопарни слова, сам се любува на „красноречието” си и на „остроумието” си.
Напоследък се появиха и най-различни оратори, които в стремежа си да са интересни
говорят глупости и човек изпитва смущение и неудобство да ги слуша. Публичното
говорене изисква висока обща култура и езиковедски знания, а това ни е изключително
необходимо за конкретната ситуация.
Ние като дами – как да се държим адекватно и да правим добро впечатление?
Освен добре подбраните езикови средства, изискванията за поведение в различните
ситуации също са от значение за успехът и умението да се представим като дама със
стил. Когато сме на интервю за нова работа, когато изграждаме бизнеса си или искаме да
създадем нови приятелства поведението ни, маниерите, както и правилният подбор на
изразни средства ще ни помогнат за постигането на желаните резултати.
Ще разгледаме най-често срещаните ситуации, в които попадаме ежедневно:
• ние на обществени места;
• при запознанства;
• животът на работното място;
Като предпоставка за успешно представяне в дадена ситуация, от значение е да
обърнем внимание, както на външния си вид, така и на етикетът в движение.
И така, независимо дали става въпрос за заведение или църква, поведението
оказва влияние върху околните и ако искаме да оставим добро впечатление е нужно да
се придържаме спрямо основният етикет за даденото място. Защото колкото и
интелигентни, остроумни и очарователни да сме, неподходящото държание би
рефлектирало мигновено върху мнението на околните спрямо нас.
• Винаги да показваме уважение – трябва да се съобразяваме, ако в
заведението не се пуши. Не трябва да провеждаме разговори по мобилния телефон на
висок глас, грубите изрази са абсолютно забранени.
• Новите запознанства... Имали ли сте чувството, че на някои хора просто им
е вродено умението да общуват? Чувстват се чудесно, докато си говорят с другите и
винаги знаят какво да кажат. Спокойно, всичко се постига с умения и практика – освен
че богатата обща култура и речник биха ни били чуден помощник, да не забравяме и
основните положения при срещите и запознанствата и как би трябвало да общуваме ние
в такава ситуация.
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Винаги трябва да имаме готовност да представим себе си – нашето име е само
част от всичко това. Освен него трябва да включим и няколко подробности за нас самите
като личности.
Ако не сме сами, задължително трябва да представим и останалите около нас.
Основното правило е, че мъжете се представят на жените, младите - на по-старите, повисшестоящите - на висшестоящите... Когато запознаваме някого, ние казваме пълното
му име на човека и ако имат двамата нещо общо – трябва задължително да го споменем,
това значително помага за започване на разговора. Винаги, когато се запознаваме или ни
запознават с някого, отговаряме, че ни е изкючително приятно, като не изпускаме
контакта с очите на нашия събеседник. Тук главна роля има и езикът на тялото. Трябва
да се обърнем към събеседника, раменете – успоредни на неговите или нейните, трябва
да се държим открито, да не скръстваме ръце и да не ги слагаме в джобовете.
Усмивката също е важна – трябва да се усмихваме често – човек, който умее да
води разговор, умее и да се усмихва...
Външният вид може да бъде предпоставка за разговор, както и за непротичане на
такъв. Наистина той е способен да издаде какви хора сме.
Винаги да мислим къде отиваме и защо отиваме. Трябва да запомним: винаги е
по-добре да сме официални, от колкото да сме с дънки, там, където всички са с
официално облекло. Да избягваме ругатни или груби думи – в тях няма изтънченост или
капка интелигентност.
• Животът на работното място – Трябва да се запознаем и да спазваме
съществуващите стандарти по отношение на поведение в съответната компания.
• Винаги да запазваме спокойствие – дори да ни се иска да крещим– не
трябва. Фирмите и организациите имат дълга памет относно лошото поведение и
избухванията.
• Да бъдем дипломати – да изразяваме нашето несъгласие, като не
повишаваме тон и не използваме обидни епитети.
• При писането на бизнес имейли също да спазваме някои правила. Да бъдем
точни, да избягваме ненужни подробности, защото в повечето случаи се изпуска точно
най-важната информация. Трябва да пишем винаги кои сме, от коя фирма и какъв пост
заемаме, защото не всички ни познават. Да не се крием зад компютъра, да не избягваме
срещи на четири очи.
• Когато се налага да напуснем – колкото и да ни се иска да включим всички
недостатъци на компанията в молбата за напускане, трябва да запазим добрия тон. В
молбата за напускане трябва да има три основни пункта – дата на последния ни работен
ден, телефон за връзка (адрес) и подписа ни.
Но трябва да подберем добре момента за напускане, защото след пускането на
молбата вече не сме служител на компанията. Освен алтернатива за друга работа, да
вземем предвид и традициите на компанията спрямо служителите, които напускат (има
специфични срокове за предизвестие, трябва да се запознаем с тях предварително).
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Ако сме специалисти в дадена сфера, да не забравяме, че ще се срещаме с
бившите ни колеги, за това трябва да запазим добрите отношения с тях, защото никога
не се знае дали точно тях няма да потърсим за помощ някой ден.
• Да си тръгваме винаги с вдигната глава. Да не казваме нещо, за което покъсно бихме съжалили . Да не викаме, да не чупим собственост на компанията, да не
злословим пред клиенти на компанията – така само бихме създали отрицателно
отношение към себе си.
И остава етикетът в движение, защото, както знаем, етикетът създава рамките на
общуването между хората. Много е важно да покажем, че имаме правилните маниери на
поведение във всеки един момент.
• Вратите... когато приближаваме затворена врата – частен дом или офис – да
почукаме и влезем, когато ни поканят.
Когато не сме сами, най-младият, най-нисшестоящият или най-едрият би
трябвало да отвори вратата на по-възрастния, на по-висшестоящият или по-слабия.
Винаги да задържаме вратата, ако има хора и зад нас. Да изчакаме хората, които
са в стаята/ сградата да излязат, преди да влезем ние.
• Когато вървим по улицата – с приятел, той трябва да е между нас и уличното
движение, а когато ние вървим с деца, те остават от вътрешната страна – за да осигурим
безопасността им.
• Походката също е важна – винаги трябва да вървим с вдигната глава,
изправен гръб и рамене, но и да внимаваме къде стъпваме. Когато сме в група, да не
монополизираме тротоара, а да оставим пространство за минаване и на останалите хора.
• Яростните изблици на пътя са абсолютно забранени. За всеки шофирането
в натоварен трафик е изнервящо, но ругатните или засичането на други шофьори, както
и неприличните жестове с пръсти са не само грозни, но и ненужни. Когато попаднем в
такава ситуация, просто поемаме дъх и винаги предвиждаме повече време за път.
Етикетът е респектът, който проявяваме към себе си и към околните. Той извира
от собствената ни самоувереност и има за цел да накара хората да се чувстват
комфортно. Независимо в кое време НИЕ живеем, ако сме запознати с подходящото
поведение, ще можем да се отпуснем и забавляваме. А когато НИЕ се чувстваме
комфортно и другите ще се чувстват така, което води до едно приятно общуване.
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ТЕРОРИЗМЪТ – СЪЩНОСТ И БОРБА С НЕГО
к-т Димитър Александров Темелков, Академия на МВР

ТHE TERRORISM – ITS ESSENCE AND THE FIGHT AGAINST IT
Dimitar Aleksandrov Temelkov

Abstract: The report examines two basic problems - the essence of the terrorism and
approaches that oppose it. Different definitions of phenomenon terrorism are presented, its
aims and assignments, the different types of terrorist organizations and actions. The strategy
and the tactic of the fight against terrorism are disclosed, thе basic international normative
acts that they regulates are indicated..
Key words: terrorism, definition, aims, assignments, terrorist organizations and actions,
strategy and tactic

СЪЩНОСТ
Един от най-сериозните нерешени проблеми, свързани с безопасността, с които
човечеството навлезе в XXI век се оказа тероризмът. След трагичните събития от 11
септември 2001 г. светът вече не е същият. Терористичната атака в сърцето на Америка
и последвалите я атентати в Испания, Англия, Беслан и много други места по света
показаха, че заплахите и рисковете пред международната сигурност в началото на
новото хилядолетие са разнообразни и нетрадиционни, че заплахите са глобални и имат
трансграничен характер. В годините от 2001г. до днес терористичните действия се
активираха до степен на терористична война. Борбата срещу тероризма придоби
първостепенно значение в цял свят.
Тероризмът е ненавист към човека и към цялото човечество. Като специфично
обществено-политическо явление той има дълга история, без чието познаване не може
да се вникне в същността и да се очертаят съвременните му прояви и тенденциите в
неговото развитие. В същото време е изключително трудно да бъде анализиран, тъй като
през хилядолетното си съществуване коренно променя своя облик. Едни от първите
описани в историята прояви на насилие с характер на терористични актове са през
периода 73–66 г. пр.Хр., извършени от еврейската общност зелоти, бореща се срещу
римляните в автономната област Фесалони. През II век сл.Хр. в Юдея действа сектата на
Сикариите (сика означава кинжал, меч), чиято основна задача е да унищожава
продажните юдеи, т.е. онези, които сътрудничат на римляните. В средните векове до
политически терор прибягват и някои тайни общества в Индия и Китай. Оттогава е
известно тайното общество на удушвачите – религиозна общност, почитащо богинята на
разрушението Кали. Неговите членове използват при ликвидиране на жертвите си
единствено копринен шнур, чрез който ги удушават.
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Понятията тероризъм и терорист се появяват в края на XVIII век. За първи път
в изданието си от 1798 г. Речникът на Френската академия на науките дава
формулировка и дефинира тероризма, като "режим на насилие, осъществяван от дадено
правителство".
Определението на ООН за тероризъм прието през 1992 е: "Метод на
систематични насилствени действия използван от полу или нелегални групи, личности
или държавни представители, с особени криминални или политически цели, при което за
разлика от убийствата преките потърпевши от насилието не представляват основните му
цели."
Според държавния департамент на САЩ тероризмът означава:
"Предумишлено, политически мотивирано насилие, осъществявано срещу цивилни цели
от страна на нелегални групи или личности, обикновено целящо да повлияе на
обществеността.”
Пентагонът има свое собствено определение, дефинирано във военните устави.
То гласи: “незаконно използване на сила/заплаха за употреба на сила или насилие срещу
индивиди или материални ценности с цел да принуди или заплаши правителството или
обществото, обикновено за постигане на политически, религиозни или идеологически
цели”.
Руският федерален закон за борба с тероризма дава подробно определение за
тероризъм: "Насилие или заплаха за използване на такова по отношение на лица или
организации, също така унищожаване (повреждане) или заплаха за унищожаване на
имущества или материални ценности, създаващи опасност за живота на хора, с цел
оказване на въздействие върху властите за вземане на изгодни за терористите решения
или удовлетворяване на техни неправомерни имуществени претенции".
Британската дефиниция за тероризъм гласи: "Използването на насилие за
политически цели, посредством всяването на страх в населението или обществото".
На 28 декември 2001 г. Съветът на министрите на ЕС дефинира тероризма
като "преднамерено действие, което по своята същност или в някакъв контекст може
сериозно да навреди на държава или международна организация в смисъл, определен от
съответното вътрешно право".
От различните определения можем да изведем следната дефиниция:
Тероризмът е система за постигане на политически и социални цели с публично
използване на насилие или заплаха от насилие за оказване на психологическо
въздействие върху официални институции, социални групи и лица за изменение на
тяхното поведение в направление, желано от субекта на насилието.
Тероризмът може да се дефинира и като: политически мотивирано насилие
или заплаха, осъществявани срещу хора, организации или материални обекти от
отделни лица, терористични групировки или специални служби на държави за
постигане на техните цели.
"Терористичната дейност" се разглежда като практическа страна на тероризма,
характеризираща единството на нейните цели и задачи, сили и средства, обекти и
методи, а така също така и форми на проявление. "Терористичната дейност" като
практическа страна на тероризма представлява система от насилствени,
политически мотивирани, конспиративно осъществявани действия.”
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Субектите на тероризма могат да бъдат разделени на две големи групи: първо –
отделни политически партии и движения, които инспирират или подържат отделни
терористични организации, използвайки ги често за свои политически интереси; второ –
самите терористични или други организации, непосредствено осъществяващи
терористични акции.
Обектите на тероризма също могат да бъдат разделени на две групи: първата
група представляват общи обекти на посегателства - вътрешна и външна сигурност на
страните, международните връзки, основите на обществения строй, държавната власт и
нейните институции. Втората група обекти на терористичната дейност са живота,
здравето, свободата на конкретни лица.
Методите на тероризма са групирани в няколко основни групи: първа група това
са – преки физически увреждания на здравето и ограничение свободата на хората. Втора
група – това са методите на психологическо въздействие /психологически терор/. Трета
група методи са начините за организация на дейността на терористичните структури,
както и подготовката на терористични актове.
Проявления на тероризма
Проявленията на тероризма могат да бъдат групирани по няколко
критерия според:
• възможните цели, преследвани от терористите: физическо отстраняване на
политически опоненти; формиране сред населението на страх от насилие; терористични
акции на „възмездие“; дестабилизиране дейността на държавната власт; нанасяне на
икономически загуби; усложняване на междуетническата и международната обстановка;
провокиране на военни конфликти; промяна на формата на политическо управление;
• мащабите на терористичната дейност: терористични актове срещу
конкретни личности; терористични актове срещу конкретни общности от населението
(етнически, религиозни); масови убийства на невинни граждани; големомащабни актове
на насилие срещу човечеството; огромни разрушения;
• способите, използвани от терористите: огнестрелно оръжие; взривове и
палежи в големи населени места; ядрени взривни устройства и радиоактивни вещества;
биологично или химическо оръжие; унищожаване или отвличане на транспортни
средства; информационно психологическо въздействие; унищожаване или кражба на
компютърно програмно осигуряване, което може да доведе до нарушаване нормалната
работа на жизненоважни процеси, управлявани чрез компютри (например в атомни
електроцентрали), или на важни държавни институции - т.нар. кибертероризъм.
Цели и задачи на терористичните организации
¾
Генералната цел на терористичните организации е преди всичко
промяна на политическата система и публичната власт в дадена държава, създаване на
затруднения в управлението. Например лявоориентираните терористични организации
като германската „Фракция „Червена армия“ и италианската „Червени бригади“
извършват покушения (отвличания и убийства) над хора, обвинени от тях в
икономическа експлоатация и политическо насилие. Целта им е да привлекат
общественото мнение с оглед на избухване на марксистко-ленинска революция. От своя
страна пък религиозно мотивираните терористи, каквито са например членовете на
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„Хизбула“, „Хамас“, „Ислямски джихад”, извършват акции на насилие с цел
ликвидиране на светската власт и създаване на държава, управлявана по каноните на
тяхната вяра от религиозен водач.
Друга цел е промяна на вътрешната или външната политика на конкретна
държава. От една страна, целта е да се направи вътрешната политика на дадено
правителство по-твърда, като придобие дори авторитарни черти. От друга - убийството
на чужди официални представители може да предизвика изостряне на отношенията
между държавата, където е извършен терористичният акт, и тази, чиито представители
са убити.
Трета цел е отмъщение за историческа несправедливост.
¾
Задачите на терористичните организации са следните:
• Създаване на недоверие в държавните институции от страна на населението на
дадена държава – с извършване на много и в повечето случаи безразборни терористични
акции на насилие, чрез които да се докаже на обществото, че управляващите не са в
състояние да се справят с терористичната дейност.
• Постигане на политическа, икономическа и социална нестабилност в дадена
страна.
• Сплашване на определени лица, отделни части от населението или цялото
население.
• Получаване на достъп до средствата за масово осведомяване за пропагандиране
на своите идеи.
• Отстраняване на неудобни лица (политици, общественици, представители на
съдебната власт)
• Набавяне на финансови средства, чрез които поддържат дейността си. Това
става чрез обири или отвличания на лица с цел получаване на откуп, чрез проникване,
трайно овладяване и контрол над доходоносни сфери, традиционно контролирани от
организираната престъпност.
Видове терористични организации
¾
Според идеологическата легитимация и обосновка на дейността им
терористичните организации могат да бъдат диференцирани в две големи групи –
секуларни (освободени от религиозно влияние) и религиозно-политически. Към
секуларните спадат ляво- и дясноориентираните, както и етнонационалистическите
(сепаратистките) терористични организации.
• Лявоориентиран тероризъм. Най-известни леви терористични организации са
РАФ – фракция „Червена армия“, „Движение 2 юни“ и „Революционни ядра“ (в
Германия), „Червените бригади“ (Италия), „Пряко действие“ (Франция), „17 ноември“
(Гърция) и др. Тяхната дейност се характеризира преди всичко с марксистко-ленинската
си идейно-политическа насоченост и се вдъхновява от идеята да се унищожи
капитализмът. Тези идеи се изповядват предимно от младата интелигенция и студентите.
Като тенденция през последните години на ХХ век и началото на ХХI век се очертава
относителното намаляване активността на терористичните организации, изповядващи
крайно леви идеи.
• Дясноориентиран тероризъм. Той е непосредствена и най-активна форма на
екстремизъм и е насочен срещу ценностите на демокрацията (например равноправието
между расите), но от десни идейни позиции. Може да се разглежда като неофашистки и
неонацистки, етнонационалистически, сепаратистки и пр. Най-активни представители на
този вид тероризъм са „Федерация за национално и европейско действие“ (ФАНЕ) във
Франция, „Италианско социално движение“, „Юни 78“ (Гърция), „Сивите вълци“
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(Турция), и др. Характерен белег в дейността им е, че тяхната цел не е толкова да
отнемат човешки живот, колкото да постигнат публичен ефект и да привлекат
общественото внимание към своите идеи.
• Етноцентристки (сепаратистки) терористични организации. Те възприемат като
идеологическа легитимация на своята насилствена дейност етноцентристките идеи, в
чиито основи най-често стоят стремежи към откъсване на територии от държавата майка
и обособяването им като автономни области, т.е. сепаратистки идеи. Субекти на такава
дейност са преди всичко представители на миноритарни общности, отличаващи се от
мажоритарното общество по етническата си принадлежност. Най-ярки представители са
ЕТА, различните ирландски, кюрдски и чеченски организации.
• Конфесионално-политически терористични организации. В своята дейност те
са мотивирани от религиозни (верски) подбуди. Крайната им цел е създаването на
теократична държава, управлявана от „богопомазан цар“, в която ще живеят единствено
предано вярващите му последователи – „Ислямски джихат”, „Джемна Исламия”, „Ал
Кайда”.
¾
Според териториалния обхват на дейността на терористичните
организации:
• Вътрешни терористични организации, които развиват дейност единствено на
територията на страната, където е изградена тяхната структура /„Ирландска
републиканска армия“ и ЕТА/.
• Международни терористични организации, чиито актове на насилие са на
територията на няколко държави, а не единствено в тази, в която са възникнали и се
намира основаната им структура. Схемата на дейността им е следната: подготовката на
терористичния акт се извършва на територията на една държава, а осъществяването му –
на територията на друга.
¾
Според средствата за осъществяване на терористичния акт:
В този аспект тероризмът може да бъде диференциран като насилствена
дейност, осъществявана чрез използването на оръжия за масово поразяване (ОМП) и на
конвенционални оръжия /огнестрелно оръжие, взривни устройства/. Въпреки че при
съвременните условия нараства опасността от използването на ОМП, все още
конвенционалните остават предпочитано средство.
Структурно-функционален анализ на терористична организация
Важни особености на съвременния тероризъм са изключително добрата
структурираност и организираният му характер. Терористичните организации създават
свои ръководни органи (щабове), имат перфектна система за управление, подчинена на
единен замисъл и плановост. За формирането на морално-психологически ефект и
обществен резонанс сред населението те изграждат информационно пропагандни звена.
Прецизна е тяхната работа за подбор на нови кадри. Особено голямо внимание се
обръща на подготовката на кадрите, която не е само техническа, но и психологическа –
терористът отива на самоубийствена акция едва след доведена до съвършенство
психологическа обработка на неговото съзнание.
Организационната структура на терористичните организации е подчинена на
високата степен на конспиративност и са включени различни звена – нелегални бойни
групи, звена за разузнаване и информация, психологическо звено, подразделения за
материално-техническо осигуряване, а на върха е щабът. Изследователите на тероризма
наричат тази структура клетъчна, като съставът на всяка клетка е от пет-шест до деветдесет души. Участниците в тях имат псевдоними и не знаят истинските имена на
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останалите, както и не познават членове на други звена от същата организация (освен
ако изпълнението на конкретна задача не го изисква). Някои терористични организации
са с централизирана структура, но други с оглед на запазване боеспособността на своите
единици имат и децентрализирана структура, като много често ръководните органи се
дублират. Броят на членовете на терористична организация рядко надвишава 100 души.
Взаимоотношенията между членовете се характеризират с мнителност, постоянни
проверки за лоялност, при постъпване на нов член той бива „посвещаван“, а
провинилите се биват наказвани жестоко, включително със смърт. Извън структурата на
терористичната организация има лица, които могат да бъдат наречени симпатизанти. Те
се използват за осигуряване на финансови средства на организацията, набиране на нови
членове, за прикритие след извършване на терористичен акт, за оказване на политическа
подкрепа и пр. Средната възраст на членовете на терористични организации е 22–
25 години. Членовете на терористичните организации са предимно мъже.
Видове терористични акции
¾
Според целта:
• Основни операции, чиято цел е постигане на политически резултати чрез
ликвидиране или отвличане на конкретни лица (предимно политически или обществени
дейци), чрез всяване на страх сред населението, чрез взривяване на сгради и пр.
• Спомагателни операции, като целта в случая е снабдяване с оръжие и
финансови средства.
• За освобождаване на съмишленици
¾
Според обекта на конкретната терористична операция те могат да бъдат
категоризирани така:
• Обект са политически опоненти на терористите. Обикновено това са
политически лица, които биват ликвидирани, но не са редки случаите, когато, преди да
бъдат убити, те са държани като заложници, а терористите поставят конкретни искания
(например за освобождаване на съмишленици, за предприемане на конкретни
политически стъпки от страна на управляващите, за откупи и пр.). Може би найпоказателен пример е случаят с министър-председателя на Италия Алдо Моро.
• Обект са правоохранителните и правораздавателните институции и
въоръжените сили.
• Обект е населението. При това хората не са преки противници на терористите,
а са само средство за осъществяване на целите им – формиране на страх, паника,
несигурност сред населението и създаване на затруднения в управлението на държавата.
Показателен в това отношение е кървавият 11 септември 2001 г. в Съединените щати.
• Обект са официални чужди представителства и/или намиращи се там
служители.
В тактически аспект терористичните актове протичат в три етапа:
подготвителен, организационен и технически. Подготвителният етап се състои в
придобиване на разузнавателна информация за обекта, за евентуалната му охрана,
наситеността с хора, дори за спецификата на времето (метереологично и часово) и за
деня, за който е планиран терористичният акт. Организационният етап включва анализ
на придобитата от първия етап разузнавателна информация, разработване на план и
тактика, определяне на най-добрия за целта способ, средства и лица. Третият етап се
изразява в самото осъществяване на терористичния акт.
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В тактиката на терористичните организации се разграничават четири типа
операции според способа, който използват за постигане на целите си:
• Взривяване (заплаха с взривяване) или прилагане на общоопасни средства.
Характерно е, че подобни действия се извършват от новосформирани терористични
групировки или в случай, че службите за сигурност са в състояние да попречат или
неутрализират дейността на терористи, използващи други тактически похвати.
Терористите прибягват до самовзривяване, когато обектът е силно охраняван.
• Засада. Провежда се спрямо подвижни обекти (най често лица в автомобил). В
случая се формира група най-малко от пет души, като двама-трима стрелят по обекта,
двама-трима прикриват групата и осигуряват нейното оттегляне. Класически пример за
засада и отвличане е случаят с министър-председателя на Италия Алдо Моро, където
участват около шестдесет терористи от „Червените бригади“. Цялата операция
продължава 23 секунди, при което охраната на Алдо Моро няма възможност да реагира
и е ликвидирана.
• Атакуване и временно овладяване на сгради или превозни средства.
• Обстрелване на обект от дистанция.
При изброените тактически похвати терористите винаги се стремят да избегнат
пряк сблъсък със службите за сигурност на съответната държава. За целта те често
използват взетите заложници като жив щит при оттеглянето си.
Ислямски тероризъм
В самото начало на 21век настъпва рязък и качествен скок в целите на световния
тероризъм, като на първо място стои ислямският начело с Ал Кайда. Правейки оценка на
терористичните заплахи в световен мащаб, ислямският тероризъм се явява безусловен
приоритет. Той представлява частно проявление на религиозния тероризъм, но в
сравнение с броя на ислямските терористични организации, останалите религиозни
терористични структури имат малка относителна тежест. Когато днес се говори не
просто за религиозен тероризъм, а за тероризъм въобще, обикновено се има предвид
ислямският тероризъм и борбата с него се очертава като най - сериозното
предизвикателство пред международната общност в началото на новото хилядолетие.
Основен фактор за възхода на ислямския тероризъм след разпадането на биполярния
свят е наличието на мощна идеология в лицето на ислямския фундаментализъм. Днес
понятието „ислямски фундаментализъм” представлява събирателно за означаване на
разнородна смес от радикално настроени и по - умерени течения, които често дори
проявяват враждебност помежду си. Условно може да се обобщи, че за ислямския
фундаментализъм е характерно представянето на исляма като универсално средство за
решаване както на проблемите в обществото и държавата, така и на личните проблеми.
Основен аргумент за правилността на тезата са времената на ранния ислям, когато
мюсюлманската общност е била единна и е заемала господстващо положение по
отношение на заобикалящия я свят. Следователно всеки обществен модел или социална
практика извън тази ранна традиция е пагубен. Реално зад религиозния сблъсък се крият
изключително сериозни чисто икономически проблеми. Ислямският фундаментализъм е
традиционно идейно течение, съпътстващо историята на религиозната общност от
зараждането й през VІІ в. Най-общо, той е повик за “завръщане към истинския ислям”
чрез абсолютизиране на мединската умма като идеал-образец за обществен живот по
предписанията на Корана. За фундаменталистите причината за упадъка на ислямския
свят е в отдалечаването, неспазването и извращаването на нормите на ранния ислям.
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Във вътрешен план фундаменталистките организации преследват :
9
завземане на политическата власт и замяната й директно или в прикрита
форма с теократична ;
9
подмяна на гражданското законодателство с нормите на шериата;
9
разпускане на политическите партии като източник на конфликти в
обществото.
Външнополитическите аспекти са насочени към :
9
развитие на междуислямското сътрудничество и изглаждане на
съществуващите противоречия между мюсюлманските държави ;
9
отхвърляне на настоящата система на международни отношения като
причина за социалните проблеми в света ;
9
световна ислямска революция и създаване на обща ислямска държава
В основата на съвременния тероризъм стои понятието джихад. Всъщност то
означава нещо съвсем друго - “полагане на усилия по пътя на Аллах”, но с течение на
времето думата е придобила и значението на “война срещу неверниците”. Смисълът вече
е изкривен до неузнаваемост от най-радикалните проповедници. Затова срещу всяко
посегателство на исляма и мюсюлманските страни се обявява джихад. Десетилетия
унижения мотивират акциите на фундаменталистите. Мюсюлманският свят се дразни от
съществуването на еврейска държава, което се смята за посегателство срещу религията.
Една от светините на исляма - джамията “Ал Акса” в Ерусалим, е под израелска
окупация. Затова мишена на международния ислямски тероризъм са еврейският народ и
САЩ, които стоят зад Израел.
След победата над съветските “неверници” в Афганистан “Ал Кайда” насочи
мерника си към израелски и американски обекти: първият атентат срещу Световния
търговски център, атаката срещу американския крайцер “Коул” в Йемен, взривът в
американската база “Дахран” в Саудитска Арабия и разрушаването на американските
посолства в Дар-ес-Салаам и в Найроби. Към тях се добавят срутените хотели с
израелски туристи в Кения и в Таба (Египет). След войната срещу Ирак през 1990-1991
година и особено след окупацията на страната от коалиционните сили ислямистите
разшириха полето на джихад срещу всички “кръстоносци” християнските държави,
чиито войски са стъпили на територията на една ислямска .
Противодействие на тероризма
Още преди Втората световна война (1937 г.) под егидата на Лигата на нациите са
разработени Конвенция за предотвратяване на тероризма и наказване за терористична
дейност и Конвенция за създаването на международен съд. Въпреки че тези документи
не са приети, в тях залягат основни понятия, свързани с борбата с тероризма.
В края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ век световната демократична
общественост е поставена пред необходимостта да активизира противодействието на
международния тероризъм. В основата на съществуващата международна практика са
залегнали редица универсални международни документи в сферите на корабоплаването,
въздухоплаването, борбата срещу наркотрафика, незаконната търговия с оръжие,
финансирането на тероризма, защитата на ядрените материали.
На базата на международното законодателство се оформя схващането на
експертите по противодействие на тероризма, че борбата срещу него трябва да бъде
глобална и да се основава на солидарността на цялата световна демократична
общественост. Това становище под формата на много международни инициативи
намира все повече поддръжници сред политиците. Много от тях излагат идеята да бъде
създаден международен антитерористичен орган по подобие на Интерпол.
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Важен документ, регламентиращ основните принципи в борбата с
международния тероризъм, е Резолюция № 1269 от 19 октомври 1999 г. на Съвета за
сигурност на ООН. Съветът за сигурност на ООН апелира към всички държави в
контекста на сътрудничеството и координацията в борбата с тероризма да предприемат
следните мерки:
• взаимодействие помежду си главно чрез двустранни и многостранни
споразумения и спогодби
•предотвратяване и осуетяване посредством всички позволени от закона
средства на подготовката и финансирането на всякакви актове на тероризъм;
• отказ на убежище за тези, които планират, финансират или извършват
терористични акции;
• предприемане на подходящи мерки съгласно разпоредбите на националното и
международното законодателство преди предоставянето на бежански статут с цел
гарантиране, че искащият убежище не е замесен в терористични акции;
• обмен на информация и сътрудничество за предотвратяване на терористични
актове.
Изключително ценни за антитерористичната борба международни нормативни
документи са: Резолюция 1373 на Съвета за сигурност на ООН, приета на 28 септември
2001 г. С резолюция 1377, приета на 12 ноември 2001 г., Съветът за сигурност
декларира, че актовете на международния тероризъм представляват заплаха за всички
държави. За предприемане на мерки срещу тероризма през 2002 г. е приета резолюция
1390 на Съвета за сигурност, а през 2003 г. са гласувани резолюции 1455 и 1456. На 6
март 2004 г. на съвещание на Контратерористичния комитет е приета Виенската
декларация, в която се изразява решителност за продължаване на работата му във връзка
с усъвършенстването на сътрудничеството в борбата срещу тероризма.
Стратегия и тактика на борбата с тероризма
Стратегията е съвкупност от способи, които изискват очертаването на далечни
и дълготрайни цели. Стратегията означава широк мащаб на тези цели и на
съответстващите действия, а понятието „стратегически план“ включва не само
собствените действия, но и тези на партньорите и противниците.
В най-общ план антитерористичната стратегия следва да бъде разработена в
няколко аспекта: политически, икономически и военен.
¾
Политическият аспект на антитерористичната стратегия има
изключително превантивна насоченост, проявяваща се в областта на дипломацията,
правото, политиката и други.
¾
Икономическият аспект на антитерористичната стратегия намира израз
в налагането на икономически ограничения спрямо държави, подкрепящи
международни терористични организации; икономическа подкрепа за държави, активно
участващи в борбата с международния тероризъм.
¾
Военният
аспект
на
антитерористичната
стратегия
е
в
предотвратяването на терористична дейност, включително и чрез унищожаването на
терористични организации (пример за това е операция „Пустинна буря“ в Персийския
залив, операция „Трайна свобода“ в Афганистан);
Българската антитерористична стратегия ще има малко по-други измерения на
политическите, икономическите и военните аспекти, но все пак те следва да се проявят в
нея. Основните направления са:
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•Ранно сигнализиране, т.е. очертаване тенденциите за извършване на
терористична дейност.
•Недопускане изграждането на терористични организации на наша територия и
извършването от тях на терористична дейност у нас и в други държави.
•Действия на държавните институции в кризисни ситуации, предизвикани от
извършването на терористични актове с цел минимализиране проявяването на синдрома
на последиците от насилието.
•Съобразяване на националната ни антитерористична стратегия с
международното законодателство;
•Съответствие между задачите, правомощията и ресурсното осигуряване на
компетентните да противодействат на тероризма държавни и неправителствени звена;
•Вариативност на антитерористичната стратегия;
•Съгласуваност на действията с международни и регионални антитерористични
структури, както и между компетентните национални държавни и неправителствени
звена в рамките на България;
•Прецизиране компетенциите на службите, призвани да противодействат на
терористичната дейност, и очертаване рамките на координацията и взаимодействието
между тях.
След очертаване насоките на антитерористичната стратегия и особеностите, с
които тя следва да бъде съобразена, е необходимо да изведем и нейната цел. Тя е
недопускане на терористична дейност на територията на България, както и
неутрализиране на последиците от вече извършен в страната ни терористичен акт,
включително и неутрализиране проявите на синдрома на последиците от насилието.
Тактиката се свежда до конкретни практически действия за реализация на
стратегията, представлява конкретен план. Тя е част от самата стратегия.
Изключително дискусионен в практически аспект е въпросът за прилаганата
тактика срещу терористите – твърдост или изпълняване на исканията им. В световната
практика се оформят два подхода: първият предвижда ликвидиране на терористите при
всякакви обстоятелства, дори това да предизвика смъртта на задържани лица като
заложници; вторият подход предвижда изпълнение на някои от желанията на
терористите с оглед на минимализиране на последиците от тяхната дейност (т.нар.
гъвкав подход). Водещите в световен мащаб служби за сигурност (ЦРУ и ФБР на
Съединените щати, МОСАД на Израел и др.) се придържат към твърдия подход.
¾
Тактиката на твърдия подход при противодействие на международния и
вътрешния тероризъм се основава на следните главни принципи:
• Да не се допуска каквато и да било договореност на службите за сигурност с
терористични организации (отделни терористи) или поддаване на изнудване и шантаж.
• Третиране на терористите като особено опасна категория криминални
престъпници с политически цели, които настъпателно да бъдат преследвани от
законовите разпоредби.
• Получаване на всестранна информация за държави, които по един или друг
начин подкрепят международни терористични организации, и стриктно спазване на
предвидените санкции срещу тях в редица международноправни документи.
• При получаване на сигнал за подготвян терористичен акт следва незабавно да
се предприемат действия за неговото предотвратяване.
По своята същност твърдият подход предвижда безкомпромисно отношение към
терористите и тяхната дейност и на тази основа изграждане на различни силови системи
от мерки за противодействие.
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¾
При конкретни случаи е допустимо да бъде прилаган и т.нар. гъвкав
подход, чиято същност е в решаване на възникналия проблем чрез политически средства
(преговори и компромиси). В тази насока не липсват и примери, но като цяло
съвременните доктрини за борба с тероризма се придържат преди всичко към твърдия
подход.
Ролята на специалните служби в борбата с тероризма
В САЩ в антитерористичната борба са привлечени редица ведомства, найзначимите сред които са ЦРУ, ФБР и Министерството на отбраната. В американската
антитерористична структура Държавният департамент е водещата и координираща
структура. Други водещи в борбата с тероризма разузнавателни служби са израелските
МОСАД /външно разузнаване/, Шин Бет /вътрешно разузнаване/, АМАН /военно
разузнаване/. Във Великобритания службата за сигурност е MI-5, а SAS е
антитерористична структура със задача да провежда антитерористични операции. В
Германия службата за вътрешно разузнаване е ФСЗК, а за външно – БНД, а ГСГ-9
провежда антитерористични операции. В Русия разузнаването се осъществява от
Федералната служба за сигурност. В Йордания най-значимата разузнавателна служба,
осигуряваща стабилността на кралството, е „Мухабарат ал Ама“ (Служба за общо
разузнаване).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ако в миналото тероризмът е насочен срещу конкретни хора, възприемани от
терористите като преки врагове, днес техен враг е цялото демократично общество.
Необявената война на тероризма срещу целия свят все повече носи белезите на
непредсказуемост. Без излишен фатализъм можем да кажем, че тероризмът е едно от най
големите заплахи за човечеството с което тепърва то трябва да се бори, а доброто
познаване на противника е преимущество във войната.
Литература:
1. Досев Н., Сандев Г. – Тероризъм и противодействие /учебник за
дистанционно обучение/
2. Дърмов, М. Радикалният ислямски тероризъм. – Международни отношения,
2001, № 2.
3. Мгимова, Ю. Зарубежное военное обозрение, 1994
4. Проданов, В. Пос. съч.
5. Станков, Б. Организирана престъпност. С., 2000
6. Kumamota, R. Diplomacy from Below: International Terrorism and American
Foreign Relations 1945–1962. New York, 1991
Научен консултант: доц. д-р Юрий Търкаланов
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИМПУЛСНИ ФУНКЦИОНАЛНО
ДИФЕРЕНЦИАЛНИ УРАВНЕНИЯ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА
ПРОЦЕСИ В НЕВРОННИ МРЕЖИ
Румен Дянков Дянков, Кръстю Данчев Дудинов
Информатика и компютърни науки, Бургаски Свободен Университет

APPLICATION OF IMPULSIVE FUNCTIONAL DIFFERENTIAL
EQUATIONS FOR MODELING OF PROCESSES IN NEURAL
NETWORKS
Rumen Dyankov Dyankov, Krastyu Danchev Dudinov

Abstract: In this paper impulsive functional differential equations are used as an apparatus
for modeling processes in neural networks.
Key words: Neural networks; Delay; Impulses

1.
Увод
Необходимостта от изучаването на импулсни функционално-диференциални
уравнения се дължи на факта, че тези уравнения са полезни математически средства при
описването на много процеси и явления изучавани в теорията на оптималния контрол,
биология, механика, биотехнология, медицина, електроника, радиотехника, икономика и
т.н.
Процеси, които се характеризират както със скокообразна смяна на тяхното
състояние, така и с факта, че разглежданите процеси зависят от тяхната предистория във
всеки момент от време, могат да бъдат адекватно моделирани чрез импулсни
функционално-диференциални уравнения.
Следващият пример дава по-конкретна представа за процеси, протичащи в
невронна мрежа със скокообразно изменящо се състояние и зависимост от предходните
състояния на процеса.
Леон Чуа и Лин Янг [4, 5] дефинират математически модел на клетъчна
невронна мрежа като обширна нелинейна аналогова верига, която произвежда сигнали в
реално време. Математическият модел на една клетъчна невронна мрежа се
характеризира с клетъчната динамика, законите, които представят връзките между
елементите (невроните) и началните условия.
Невронните мрежи притежават някои ключови свойства и имат важни
приложения в такива области като сигнални процеси, отразени процеси, разпознаване на
образи и др. Големите възможности за приложение обуславят интензивното развитие на
теорията на клетъчните невронни мрежи в последните няколко години.
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От съществено значение е изучаването на невронни мрежи със закъсняващ
аргумент. Отчитането на миналите състояния на процесите, протичащи в невронната
мрежа, е важно за техните приложения [2, 3, 6, 7, 8, 11].
Разглеждаме клетъчна невронна мрежи със зависещи от времето закъснения:
(1.1) x& i ( t ) = − c i x i ( t ) +

n

n

j =1

j =1

∑ a ij f j ( x j ( t )) + ∑ bij f j ( x j ( t − τ j ( t ))) + I i ,

където i = 1, 2,..., n ; n е броят на елементите в невронната мрежа; xi (t ) е състоянието
на i − тия елемент (неврон) в момента от време t ; f j ( x j (t )) е активационната функция
на j -тия елемент; aij , bij , I i и ci са константи; aij е теглото на j –тия елемент,
което определя значимостта му относно i − тия елемент в момента t ; bij е теглото на

j –тия елемент, което определя значимостта му относно i − тия елемент в момента

t − τ j (t ) ;

Ii

описва външното отклонение на

трансмисионното закъснение на състоянието на

i − тия

елемент;

τ j (t )

е

j –тия елемент и удовлетворява

условието 0 ≤ τ j (t ) ≤ τ ( τ = const ); ci са константи, които характеризират нивото след
което i − тия елемент ще постави своя потенциал в следващо състояние на изолация, в
което е изключен от мрежата и от външния източник.
Глобалната експоненциална устойчивост на системата (1.1) е изследвана в
работата [11].
Невронните мрежи често са обект на кратковременни смущения в определени
моменти от време, поради които те претърпяват бързи изменения. При математическото
моделиране на такива невронни мрежи времетраенето на тези бързи смени се
пренебрегва и се предполага, че процесът се изменя скокообразно. Бързите изменения
могат да се дължат на променливи превключвания, внезапни шумове, електрически
импулси при придвижване по мрежата и др. [1, 9, 10]

t

Ако в резултат на импулсно въздействие в момента k състоянието на i − тия
елемент на невронната мрежа е изменено, то адекватен математически модел на
разглеждания по-горе процес ще бъде импулсното функционално-диференциално
уравнение с променливо закъснение
n
n
⎧⎪ x& (t ) = −c x (t ) + ∑
a ij f j ( x j (t )) + ∑ bij f j ( x j (t − τ j (t ))) + I i , t ≠ t k ,
i
i i
( 1.2) ⎨
j =1
j =1
⎪⎩
x i (t k+ ) = x i (t k ) + Pik ( xi (t k )), k = 1, 2, ...,
x i ( t k ) описва състоянието на i − тия елемент
където i = 1, 2,..., n , n ≥ 2 , t ∈ R ,

преди импулсно въздействие в момента от време t k , а xi (t k+ ) описва състоянието на

i − тия елемент след импулсно въздействие в момента от време t k , Pik са функции,
които характеризират изменението на състоянието на i − тия елемент в момента от
време t k .
С помощта на модел от вида (1.2) могат да се изследват въпросите за оптимално
управление и синхронизация на тези системи. Импулсите в случая играят ролята на
контрол.
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Предварителни бележки и дефиниции
n

Нека R n е n - мерното Евклидово пространство и || x ||= ∑ | x i | е нормата на вектора
i =1

n

x ∈ R . Нека

R+ = [0, ∞) ,

R = (−∞,+∞) ,

t0 ∈ R

и

t 0 < t1 < t 2 < ...t k < t k +1 < ... ,

lim t k = ∞ .

k →∞

Ще предполагаме, че bi , f i , k i , hij

са неотрицателни непрекъснати функции, g ik са

неотрицателни константи.
В последващия анализ ще използваме само такива начални функции, които принадлежат
на класа от ограничени непрекъснати функции.
Нека BC = BC[(−τ , t 0 ], R n ] е клас от ограничени непрекъснати функции от (− τ ,t 0 ] в

R n . Ако x(t ) е една n − мерна функция върху (− τ , β ) , дефинираме
нормата

x(t ) τ

= sup || x( s ) || .
s∈(t −τ ,t ]

Нека ϕ ∈ BC[(−τ , t 0 ], R n ] . Означаваме с x(t ) = x(t ; t 0 , ϕ )
удовлетворява началните условия
⎧ x (t ; t 0 , ϕ ) = ϕ i (t ), t ∈ ( −∞ , t 0 ] ,
(2.1) ⎨ i
x i ( t 0 + 0 ; t 0 , ϕ ) = ϕ i (t 0 ) .
⎩

решението на (1.2), което

Константният вектор x * ∈ R n , x * = ( x1* , x 2* ,..., x n* ) T се нарича равновесно положение
(равновесно решение, еквилибриум) на система (1.2), ако удовлетворява равенствата
n

n

j =1

j =1

ci xi* = ∑ aij f j ( x *j ) + ∑ bij f j ( x *j ) + I i ,

Pik ( xi* ) = 0 , i = 1, 2,..., n , k = 1, 2,... .
Въвеждаме следните условия:
Н1. Функциите f i (x i ) са ограничени в R и f i (0 ) = 0 , i = 1, 2,..., n .
Н2. Съществуват положителни константи Li такива, че

f i (u ) − f i (v ) ≤ Li u − v
за всички u , v ∈ R , t ≠ t k , k = 1,2,... , i = 1, 2,..., n .

( )

Н3. Функциите Pi (x i ) са непрекъснати в R и Pi x i* = 0 , i = 1, 2,..., n .
H4. t 0 < t1 < t 2 < ... и lim t k = ∞
k →∞
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Ще използваме следната дефиниция за експоненциална устойчивост на равновесното
положение x * = x(t ; t 0 , x * ) на система (1.2).
Нека ϕ : (− τ , t 0 ] → R n , t 0 ∈ R е непрекъсната начална функция и нека x(t ) = x(t ; t 0 , ϕ )
е решението на (2) при t ≥ t 0 , отговарящо на начални условия
x i (t ; t 0 , ϕ ) = ϕ i (t ), t ∈ (−τ , t 0 ],
x i (t 0 + 0 ; t 0 , ϕ ) = ϕ i (t 0 ) .
ДЕФИНИЦИЯ 2.1. Решението x(t ) = x * се нарича глобално експоненциално устойчиво,
ако
(∃ λ > 0) (∀ε > 0) (∃ δ = δ (ε ) > 0) ⎛⎜ ∀ t 0 ∈ R : ϕ (t ) − x * τ < δ ⎞⎟ ⇒
⎝
⎠

|| x(t ) − x * ||< ϕ (t ) − x *
3.

τ

e − λ (t −t0 ) , t > t 0 .

Основни резултати

В този параграф ще дадем достатъчни условия за глобална експоненциална
устойчивост на равновесното решение x(t ) = x * на система (1.2). При доказателството на
тези теореми е използван директния метод на Ляпунов.
Въвеждаме класът V 0 от всички функции V : [t 0 , ∞ ) × R n → R+ , които са
непрекъснати и локално Липшицови по втория си аргумент при t ≠ t k , k = 1,2,... ,
съществуват и са крайни границите
lim V (t , x) = V (t k − 0, x) ,

lim V (t , x) = V (t k + 0, x)

t →t k
t <t k

t →t k
t >t k

и е в сила равенството V (t k , x ) = V (t k − 0, x) при всяко k = 1,2,...
За t ≠ t k , k = 1,2,... и V ∈V0 дефинираме функцията
1
D +V (t , x(t )) = lim sup [V (t + σ , x(t + σ )) − V (t , x(t ))] .
σ →0 +

σ

В теорема 3.1 са получени достатъчни условия за експоненциална устойчивост
на равновесното решение на система (1.2).
ТЕОРЕМА 3.1. Нека са изпълнени следните условия:
1. Изпълнени са условия Н1-Н4.
2. Параметрите на системата a ij и bij (i, j = 1,2,..., n ) удовлетворяват условието
n
⎛
⎞
⎛ n
⎞
min ⎜⎜ c i − Li ∑ a ji ⎟⎟ > max⎜⎜ Li ∑ b ji ⎟⎟ > 0 .
1≤ i ≤ n
i
n
1
≤
≤
j =1
⎝
⎠
⎝ j =1
⎠
3. За всяко i = 1, 2,..., n и k = 1,2,...

(

)

Pi (x i (t k )) = −γ ik x i (t k ) − x i* ,

0 < γ ik < 2 .
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Тогава решението x(t ) = x * на система (1.2) е глобално експоненциално
устойчиво.
При друг избор на функцията на Ляпунов в теорема 3.2 са получени достатъчни
условия за експоненциална устойчивост на нулевото решение на система (1.2).
ТЕОРЕМА 3.2. Нека са изпълнени следните условия:
1. Изпълнени са условия Н1-Н4.
2. Параметрите на системата a ij и bij (i, j = 1,2,..., n ) удовлетворяват условието

( (

)

)

n
⎞
⎛ n
⎛
min ⎜⎜ 2c i − ∑ L j a ij + bij + Li a ji ⎟⎟ > max⎜⎜ Li ∑ b ji
1≤ i ≤ n
j =1
⎠ 1≤i ≤ n ⎝ j =1
⎝
3. За всяко i = 1, 2,..., n и k = 1,2,...

(

)

Pi (x i (t k )) = −γ ik x i (t k ) − x i* ,

Тогава решението x(t ) = x

*

⎞
⎟ > 0.
⎟
⎠

0 < γ ik < 2 .

на система (2.1) е глобално експоненциално устойчиво.
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РАЗХОДИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКА ФУНКЦИЯ
НА ДОМАКИНСТВАТА В БЪЛГАРИЯ
Илияна Иванова, Анита Борисова
Счетоводство и контрол, Бургаски свободен университет

CONSUMPTION SPENDING AND CONSUMPTION FUNCTION OF
HOUSEHOLDS IN BULGARIA
Iliyana Ivanova, Anita Borisova
Accounting and Control, Burgas Free University
Abstract: This paper analyzes consumption expenditure of Bulgarian households over the
period 1999-2008. A comparative analysis with the EU member states is presented. In
addition, we estimate the consumption function of a Keynesian type that is the link between
consumption spending and disposable income.
Key words: consumption expenditure, Keynesian consumption function, disposable income
Според един от фундаменталните модели в икономическата теория –
Кейнсианския модел – стимулирането на съвкупното търсене и по-специално
потреблението на домакинствата е фактор за повишаване на производството, дохода и
заетостта. Последователите на Кейнс препоръчват в период на криза индивидите да
харчат, а не да се спестяват дохода си, за да може икономиката по-бързо да се придвижи
към пълна заетост. Поради това, предмет на изследване са потребителските разходи на
българските домакинства. Разработката цели да се изведе потребителската функция от
Кейнсиански тип за България т.е. зависимост на между разходите за потребление и
разполагаемия доход на домакинствата в периода 1999-2008г.
Потребителските разходи са част от бюджета на домакинствата. Бюджет
наричаме планираните приходи и разходи за даден период от време. Както държавният
бюджет е затворен в определени рамки, така ограничен е и семейният, макар и в помалки величини. Колкото и големи да са доходите на едно домакинство все пак те са
вместени в определени параметри.
В зависимост от месечния си доход и предпочитанията си, индивидите така
разпределят своите ресурси, че да получат максимална полезност и удовлетвореност при
възможно най-малко разходи.
В условията на финансова криза бюджетът на много от домакинствата се свива
допълнително чрез съкращаване на работна сила, загуба на доходи от наеми,
възможности за допълнителна работа на друго място. Промените в месечните доходи на
домакинствата налагат промени и в потреблението на стоки и услуги. Семействата
ограничават разходите си, за да могат да оцелеят. На първо място стоят неотложните
плащания към съответните институции. Следват нещата от първа необходимост –
облекло, храна и др. Това, което семейството може да си позволи да изразходи
допълнително и от което може да се лиши в условията на криза, са разходите за
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развлечения, почивки, пътувания. Тези ограничения може да са временни, но може да
продължат и по-дълго от очакваното. Независимо от големината на бюджета на едно
домакинство и от външните фактори, които му влияят, приоритет е правилното му
планиране, така че семейството да може да задоволи основните си потребности.
І. Роля на потребителските разходи според Кейнс. Мултипликатор
1.

Разходи за потребление

Какво представляват потребителските разходи? Разходите за потребление са
разходите, които домакинствата правят за покупка на материални блага и услуги.
Разходът на домакинството представлява всички средства, изразходвани от него и
неговите членове през периода на участие в наблюдението на домакинските бюджети.
Разходите биват общи и парични. Паричният разход включва потребителските разходи
за храна и безалкохолни напитки, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облекло и
обувки, жилища, вода, електроенергия и горива, жилищно обзавеждане и поддържане на
дома, здравеопазване, транспорт, съобщения, свободно време, културен отдих и
образование, други стоки и услуги, както и разходи за данъци, социални осигуровки,
регулярни трансфери към други домакинства и други непотребителски разходи. Общият
разход включва паричния и остойностените натурални разходи. Националният
статистически институт представя тези показатели средно на домакинство и на лице и
като структура в даден момент.

Фигура 1. Потребителска функция
Разходите на домакинствата зависят от обема на разполагаемия доход.
Домакинствата използват разполагаемия доход по две предназначения: за потребление
(C) и за спестявания (S). Следователно потреблението ще зависи не само от размера на
дохода, но и от това как домакинствата разпределят този доход за потребление и
спестявания. Кейнсианското разбиране за функционирането на макроикономиката се
гради върху следната основна връзка: „Хората са склонни, като правило, да увеличават
своето потребление с растежа на дохода, но не в същата степен, в която расте доходът”.
Същото е вярно и за спестяванията. Това е така, защото всеки допълнителен доход,
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получен от домакинствата, се използва частично за потребление и частично за
спестявания.
Зависимостта между потребителските разходи и разполагаемия доход е
функцията на потреблението. Тя е описана графично на фигура 1. Кривата има
положителен наклон т.е. с увеличаване на дохода растат разходите за потребление и
обратно.
2. Мултипликационни ефекти и мултипликатор на разходите
Към потребителските разходи трябва да споменем и ефектът на мултипликатора.
Той представлява възможността на единица от автономните компоненти на съвкупните
разходи да предизвиква по-голямо от единица изменение на равновесното равнище на
производството и дохода. Това изменение се описва количествено чрез мултипликатора.
Той е коефициентът, който показва съотношението между промяната в дохода
(производството) и предизвикалите тази промяна изменения в някои от автономните
компоненти на съвкупните разходи. Мултипликаторът показва колко пъти абсолютното
изменение в дохода е по-голямо от предизвикалите го изменения в абсолютния размер
на съвкупните разходи. Той е равен на:

Където:
M – Мултипликатор
∆AE – промяна в съвкупните разходи
∆Y – промяна в дохода
Мултипликационният ефект играе централна роля в кейнсианската
икономическа теория и анализите на икономическата политика. Той показва, че
икономиката има в себе си ускорител, който може да трансформира незначителни
колебания в автономните компоненти на съвкупните разходи в значителни колебания на
произвеждания национален продукт.
Този мултипликатор, който показва съотношението между промените в дохода и
предизвикалите тази промяна изменения в потреблението, инвестициите или
държавните покупки, се нарича мултипликатор на разходите.

Като се има предвид, че MPC + MPS = 1, тогава той е равен още и на:

От формулата за измерване на мултипликатора можем да направим един
съществен извод. Вижда се, че всяко повишаване на желанието да се спестява ще намали
мултипликатора. При равни други условия това ще доведе до намаляване на
националния продукт и дохода, а намаляващият доход ще намали спестяванията. Тоест
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спестовността предизвиква намаляване на спестяванията. Мултипликаторът показва, че
ако стопанската политика се обърне с лице към потреблението, развивайки склонността
към потребление, тя ще стимулира производството. Един от методите за излизане от
кризата.
Познаването на механизма на колебанието в равнището на производството има
една много важна практическа страна. Установяването на причината за колебанията
създава условия да се ограничава тяхната амплитуда, като се противодейства на
съкращаването на производството по време на рецесия и се ограничава растежа, когато
икономиката се приближава или преминава тази точка, зад която този растеж поражда
инфлация. В основата на механизма на „изглаждане” на колебанията стои възможността
за въздействие върху величината на съвкупните разходи. За да можем да предвидим с
колко ще се промени равнището на производството в резултат на промени в съвкупните
разходи, трябва да знаем величината на мултипликатора преди промяната в разходите.
Върху величината на съвкупните разходи влияят и чистите данъци. Затова
промените в чистите данъци също могат да предизвикат мултипликационен ефект.
Чистите данъци намаляват разполагаемия доход, а оттам и разходите за
потребление. Намалението на разходите за потребление обаче не е равно на размера на
данъка, защото данъкът намалява не само потреблението, но и спестяванията. Влиянието
на чистите данъци върху разходите за потребление, а оттам и върху съвкупните разходи,
зависи от пределната склонност към потребление – MPC.
ІІ. Потребителски разходи: структура и сравнителен анализ
Както дефинирахме още в началото на темата разходите се делят на общи и
парични. Общият разход включва паричния и остойностените натурални разходи.
Показателите са представени средно на домакинство и на лице и като структура. Делът
на потребителските разходи в дохода може да бъде представен чрез средната склонност
към потребление (APC).
Средната склонност към потребление представлява съотношението на частта от
дохода за текущо потребление (C) към целия доход (Y). Изчислява се по формулата:

Където:
C – разходи за потребление
Y – разполагаем доход
Графиката по-долу (фигура 2) представя дела на потребителските разходи в
общия доход на българските домакинства в периода 1999-2008г. Вижда се, че този дял е
относително постоянен. Той варира между 67.4 и 74.2%. Данните потвърждават
предвижданията на Кейнсианския модел, че потреблението (за разлика от
инвестиционното търсене) е сравнително постоянен и предвидим компонент на дохода.
На това предположение се основава и идеята за мултипликатора на разходите.
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Фигура 2. Дял на разходите за потребление в общия доход на домакинството
Както вече обяснихме разходите на домакинствата са разходите, които правят за
закупуване на материални блага и услуги. В таблица 1 са отразени данни за структурата
на разходите за потребление на домакинствата за периода 1999 – 2005 година в ЕС15 и
България, според данни на НСИ.

ЕС15
1999
13,9
2,7
6,2

ЕС15
2005
13,5
2,2
5,8

България
1999
48,2
4,8
6,1

България
2005
31,5
3,8
3,1

1. Храна и безалкохолни напитки
2. Алкохолни напитки и тютюневи изделия
3. Облекло и обувки
4. Жилища, вода, електроенергия и горива за
27,6
28,4
13,8
34,7
битови нужди
5. Жилищно обзавеждане и поддържане на
дома
6,8
5,8
3,9
3,0
6. Здравеопазване
3,2
3,2
3,5
4,3
7. Транспорт
13,4
12,8
6,6
5,0
8. Съобщения
2,4
2,8
2,5
4,6
9. Свободно време, културен отдих и
9,8
9,1
3,3
2,9
образование
10. Образование
0,8
1,0
0,6
0,5
11. Ресторанти и хотели
6,1
6,0
3,5
3,6
12. Разнообразни стоки и услуги
7,1
9,6
3,3
3,1
Таблица 1. Структура на разходите за потребление на домакинствата: сравнителен
анализ между България и ЕС-15*
*

EС15 вкл. Австрия, Германия, Белгия, Люксембург, Великобритания, Италия,
Испания, Португалия, Швеция, Финландия, Гърция, Франция, Холандия, Ирландия,
Дания.
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През 2005 година най-голям дял при домакинствата от Европейския съюз заемат
разходите за жилища, вода, електроенергия и горива за битови нужди; на второ място
това са за храна и безалкохолни напитки заедно с разходите за транспорт. С по-малки
дялове са разходите за разнообразни стоки и услуги, свободно време, ресторанти и
хотели, облекло и обувки, здравеопазване, съобщения, алкохолни напитки и тютюневи
изделия, образование.
През същия период в България най-голям дял също заемат разходите за жилища,
вода, електроенергия. Сравнени с 1999-та обаче най-голям процент имат разходите за
храна и безалкохолни напитки следвани от тези за жилища. Друга промяна спрямо 1999та до 2005 за България това е делът на разходите за транспорт и съобщения – покачили
са се с 3 %. В останалите раздели също се наблюдават изравнявания в процентите
спрямо тези с Европейския съюз.
Вижда се, че структурата на потребителските разходи на домакинствата в
България се приближава до тази в развитите страни в Европа. Основна причина за това е
нарастващият разполагаем доход в нашата икономика, от една страна и по-ниските
ценови промени, и сравнително постоянната консумация на хранителните продукти, от
друга страна. Данните в проценти за България могат да се видят ясно на следната
графика (фигура 3):
.
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%
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-100.0
Храна Алкох. Облек Жили
и
нап. и ло и
ща
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-21.1

-49.6

151.4

Рестор
Образ
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. и Разноо
ование
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орт щения Време
хотели бр.
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-19.3
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Фигура 3. Промяна в дела на потребителските разходи в България между 1999 и
2005г
След преживения срив на доходите на населението в периода 1996-1997 г.
следва покачването им в периода след 1999 г. От графиката виждаме, че доходите растат
с постоянен темп. Покупателната способност също се покачва, съчетана с ниска
инфлация. С по-малко заделени средства от заплатата си хората могат да си позволят да
купуват повече хранителни продукти от преди.
Голямо покачване на стойностите се наблюдава в разходите за покупка на
жилища, както и за ел. енергия и горива за битови нужди. Интересен факт е, че
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българинът е склонен да вложи средствата си за закупуване на ново жилище, отколкото
да похарчи парите си за поддръжка и обзавеждане на настоящото.
III. Извеждане на потребителската функция на българските домакинства
Последната част от изложението е свързана с изчисляване на функцията на
потребление, която има вида C = Ca + b*Yd. Използваме месечни данни за
потребителските разходи на домакинствата и за разполагаемия доход. Използваме
вградената функция в Excel за изчисляване на тренд по дадени реални данни. По оста Х
е разположен паричния доход на домакинствата (за него има месечни данни).
Зависимостта се вижда на фигура 4.
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Фигура 4. Потребителска функция на домакинствата в България
Получаваме, че Кейнсианската функция на потребление на българските
домакинства за периода 1999-2008г. е от вида:
C = 18.24 + 0.77 * Yd,
където C е потребителският разход средно на домакинство в лв., а Yd е
паричният доход средно на домакинство в лв.
Автономното потребление (това, което не зависи от равнището на дохода) е
18.24 лв. То е възможно за сметка на отрицателни спестявания. Пределната склонност
към потребление (MPC) е 0.77. Стойността ù показва, че при повишаване на
разполагаемия доход с 1 лв., потребителските разходи на домакинството са нараствали
средно с 0.77 лв.
Трябва да отбележим, че са правени изчисления на потребителската функция за
периода 1992-2006г., като пределната склонност към потребление се оценява на 0.82.
Считаме, че това напълно се покрива с дадената от нас стойност 0.77 за периода 19992008г. по две причини:
1. Двете стойности са близки и съвпадат с очакваните стойности на MPC, която
теоретично е над 0.70.
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2. В изследвания от нас период равнището на дохода на домакинствата нараства
в реално изражение и е нормално MPC да е по-ниска, т.е. от всяко нарастване на дохода
с 1 лв. да се отделят по-малко средства за потребление, отколкото при по-ниски равнища
на дохода.
Знаейки MPC, може да изчислим опростения мултипликатор на автономните
разходи по формулата: M = 1/(1-MPC) = 4.33. Той показва, че при нарастване на
съвкупните разходи в икономиката с единица, се очаква равновесното равнище на
дохода да се повиши с 4.33 единици. Напълно според очакванията ни, стойността на
мултипликатора е число по-голямо от единица. Това означава, че е възможно
стимулирането на съвкупното търсене в период на криза да доведе до ръст в дохода,
производството и заетостта.
IV. Заключение
В съответствие с Кейнсианския модел потребителските разходи на
домакинствата заемат съществен и сравнително постоянен дял в разполагаемия доход на
българските домакинства. Между 1999 и 2005г. структурата им значително се променя,
като се доближава до тази в развитите европейски страни.
Налице е значима положителна зависимост между промяната в разполагаемия
доход и разходите за потребление и в резултат е изведена по-голяма от единица
стойност на опростения мултипликатор на разходите.
Според резултатите Кейнсианската функция на потребление е подходяща за
моделиране на потреблението на българските домакинства в последното десетилетие.
Стойността на опростения мултипликатор показва, че политиката на насърчаване на
съвкупното търсене и разходите в период на икономическа криза е удачна за
стимулиране на производството, дохода и заетостта.
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ПРОГРАМЕН И ЛИЧНОСТЕН ПРОФИЛ НА ТУРСКОТО РАДИО
„KRAL FM”
Инджисер Бехчет Мухтар, БСУ

PROGRAMME ANDR PERSONABLE PROFILE OF THE TURKISH
RADIO “KRAL FM”
Injiser Behchet Muhtar, BFU
Abstract: In the present text I introduce analys about the Turkish radio “Kral Fm”.It has
been made characterization of the speaker`s profile and about all round the radio.
Key words: Kral Fm, Radio speakers, Radio`s format, Succsess of the radio, Audience
Рождената дата на радио "Kral FM" е 01.10.1993г. Малко след това то става едно
от най-слушаните радия в Турция, за което получава многократно призове. Създателите
на радиото особено много се гордеят с това, че то взема участие в много от
благотворителните кампании в държавата като афишират, че това не е само радио, а
близък приятел на слушателите си.
Официалното мото на радиото е: "İlaç Gibi Radyo", което означава: „радио, което
лекува”. С тази фраза се има предвид, че радиото е развлекателно, не натоварва, а
успокоява с музиката си и откъсва слушателите от забързаното им ежедневие. „Krаl Fm”
много бързо набира скорост и става едно от най-слушаните радия в Турция (Виж Фигура
1).
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Фигура 1
Има 31% слушаемост, следвано от „Пауъртюрк” (12%), „Супер Фм” (10%),
„Шоутюрк” (8%) и националното радио „Трт Фм” (8%).
Мисията на „Крал Фм” е да забавлява аудиторията си, да я развлича.
Радиото става най-обичаното в Турция. Слушателите му са на възраст между 15
и 55 години, без значение от социалния си статус могат да намерят по нещо за себе си
във формата на радиото.
То предава от Истанбул, може да се слуша на територията на цялата страна,
както и онлайн, а също и от мобилен телефон. Предава се в 37 области: Адана, Aнкара,
Анталия, Айдън и т. н., някои от които са посочени в Таблица 1.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ADANA
ANKARA
ANTALYA
AYDIN
AYDIN
BALIKESİR
BOLU
BOLU
BURSA
CORLU
DENİZLİ
DİYARBAKIR
DUZCE
ERZURUM
ESKİSEHİR
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MERKEZ
ALİHOCALI
MERKEZ
DİKMEN
MERKEZ
KEPEZ
KUSADASI
PİLAV DAGI
MERKEZ
MERKEZ
BAGLAR TEPE
MERKEZ
GEREDE
MERKEZ
GUNDOGDU
MERKEZ
MERKEZ
MERKEZ
TELA TEPE
MERKEZ
MERKEZ
GAZİLER MAH.
MERKEZ
KOZ KAYI KOY
Таблица 1

FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM
FM

105,4
102,4
90,2
104,5
88.2
98.1
92
104
92
100,3
92
92
92
91,8
88,6

Предаванията според техния тип са 25% монотематични и 75% политематични.
Набляга се на разнообразието и динамичността. Съществуват постоянни и „плаващи”
рубрики. Постоянните са:”Kral FM здраве”, което е в сутрешния блок на Кадирхан;
рубриката «Kral Fm” новини, която се намира в почти всяко предаване; „Албумът на
седмицата”, който съобщава Каан; заедно с ”Чарта на Kral Fm”; „Песен и певец на
седмицата”; ”Незабравимите”, което излъчва Утку. Предаването му е посветено на
незабравимите хитове, на незабравимите турски певци. Също така и рубриките „Печатът
днес”; ”Столицата днес”; „Преглед на жълтата преса”. Успехът на радиото до голяма
степен зависи от екипа му, който се състои от млади и енергични хора. Това са
журналисти и диджеи, които аудиторията обича и слуша всеки ден с удоволствие.
Един от първите радио водещи е Али-африканеца, който споделя, че още от
ранни години се е интересувал от радио предаване, няколко години по-късно неговата
мечта се сбъдва и той започва да учи в престижно учебно заведение в Турция, след което
е приет в екипа на "Kral FM". Предаването, което той води всеки ден в ефира на радиото
е почти изцяло музикално, с новини и коментари за хайлайфа и звездите на Турция, с
пряко включване на слушатели в ефир. Бедрихан Гокче е единственият радио-спикър,
който няма завършено висше образование. Той се смята за голям късметлия, че е в найслушаното и харесвано радиo и работи точно с този екип от колеги. Казва още, че
безкрайно много вярва в съдбата и е сигурен, че неговата е била за бъде част от радиото
„номер 1” в Турция. Неговото предаване е почти изцяло музикално, с новини и
коментари за хайлайфът и звездите на Турция, също и всеки вторник онлайн интервюта
с известни личности.
Предаването на Енгин е едно от най-интересните и нестандартните в ефира на
радиото, той разговаря със случайни минувачи от областта, от която е избрал да излъчва.
Той смята, че е репортер и не може да бъде друг, затова избира този формат.
Завършва разследваща журналистика в чужбина, но се връща в своята родина, тъй като
не успява да свикне да е далеч от нея.”Изключително интелигентен и ерудиран човек е”
- казват колегите му. Изслушва различни мнения по различни въпроси. Друг водещ е
Гезеген Мехмед, който не говори особено много за себе си, а предпочита да изслушва
събеседниците си, а за най-добра компания смята хубавата музика. Ето защото неговото
предаване е "часът на слушателя".
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Предаването на Гезеген Мехмед е "часът на слушателя". Той води разговори и
коментира теми, които са избрали слушателите. Излъчва популярна музика. Всяка
седмица му гостуват известни личности, към които слушателите да задават въпроси и с
които заедно да коментират настоящи проблеми. Тъй като Турция е страна с
патриархален модел на поведение, следва да има ограничено дамско присъствие. Една от
перлите в радио ефира е „Доброто момиче” или „Харби къз”. Тя споделя за себе си, че е
момиче със стил във всичко, което прави. Обича да изглежда добре, а нейна страст е да
посещава все повече нови и нови места, където да се запознава с различните култури и
нрави. Предаването, което тя води, разкрива клюки и новини от света на Хайлайфа и
коментари на водещата и слушателите, придружени с разнообразна музика от целия
свят.
Предаването на Каан е почти изцяло музикално, защото той преди всичко е Диджей. За себе си казва, че е най-малкия от 4 деца и е единственото момче. Не е
загадъчен, напротив, много е прям и открит. Намира себе си в музиката и работи отскоро
в радиото. Кадирхан споделя, че още от малък е мечтаел да стане радио водещ, все още
учи по професията в един от престижните университети там. Казва още, че обожава това
радио, тъй като има свободата, която му е нужна и се чувства като у дома си.
Предаването му е колкото музика, толкова и коментари и новини на водещия, а също и
поздрави на слушателите.
Утку е почитател на популярния в Турция стил – арабеск, поради тази причина
съсредоточава предаването си изцяло върху този стил, като редува по-стари (нарича ги
незабравимите) хитове и по-актуалните. Включва слушатели в ефир за поздрави. Още от
ранни години се е интересувал от радио предавания. Неговото предаване е почти изцяло
музикално, с новини и коментари за хайлайфа и звездите на Турция, всеки вторник
прави онлайн интервюта с известни личности. Завършва разследваща журналистика в
чужбина, но се връща в своята родина, тъй като не успява да свикне да е далеч от нея.
Кадирхан споделя, че още от малък е мечтаел да стане радио водещ, все още учи по
професията в един от престижните университети там. За да достигне сегашният си висок
рейтинг, рaдио “Kral Fm” изцяло се подчинява на предпочитанията и интересите на
слушателите. Цели да ги развлича от забързаното им ежедневие. Добре подбраната
музика и квалифицираният екип също до голяма степен допринасят за разрастването и
успеха на турското радио.
Конкуренцията на радиостанциите в Турция е жестока. Радио „Kral Fm” е
успешно, тъй като форматът е отворен, гъвкав и адаптивен към слушателските вкусове.
От гледна точка на съотношението музика – информация, радиото търси баланса.
Стремят се да излъчват много добре подбрана музика и развлекателна информация и да
засягат само теми, които биха били интересни за слушателската аудитория. В основата
на стратегията е да се отглеждат професионални програмни екипи.
Що се отнася до рекламата в радиото, тя е по-евтина, а медията е ефективен
рекламен канал, защото гарантира по-голяма повторяемост на рекламния спот. Въпреки
това, радиото работи с много големи и лоялни клиенти, което също ги поддържа на
челните места. Имат все повече нестандартни рекламни кампании, които отговарят на
индивидуалните нужди на клиентите им. От своя страна, предлагат все по-иновативни
идеи. Друг много интересен факт за радиото е, че от около 3 години насам се излъчва и
радио “Kral avrupa”, за който все още няма особено много информация в интернет
пространството, или европейският еквивалент на представеното до тук от мен радио.
Излъчва и ТВ канал „Kral”,който има сходна структура с радиото и се харесва
изключително много на зрителите си.
Сайтовете дават възможност за визуализиране на радиото по начин, който прави
медията по-достъпна за повече слушатели. Така радиото става по-атрактивно.
Възползват се и от наскоро нашумялата интернет мрежа фейсбук, където повечето
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радиоводещи имат свои страници, както и фен страница на радиото. То се радва на
широк зрителски интерес.
В интернет страницата на радиото има много интересна и разнообразна
информация. Ради- и телевизионният канал може да се слуша онлайн, както и телевизия
„Кral” може да се гледа онлайн. Има линк за фейсбук, има реклама за гостите на
седмицата, линк за водещите на радиото, в дясно се вижда и класацията за седмицата,
като всеки един хит може да се прослуша. Програмата за деня също е разположена в
началната страница, както и анкети с различни въпроси, линкове и реклами на други
така наречени приятелски сайтове. Радиото е възможно да се слуша и с мобилна връзка,
на телефоните посочени тук. На висящото меню, най-горе в сиво с червени букви са
изписани отделните менюта, където можем да открием информация за радиоводещите;
за темите, които задължително се засягат в ефира или постоянните рубрики в различните
предавания; за програмата за деня; за честотите в различните градове; за певците; за
контакти.
В първото меню има информация за някои радиоводещи от европейския и от
азиатския вариант на “Kral Fm”.Поставени са само имената на тези спикъри, които са
получили призове и награди, както и информация за тях самите, която вече споменах.
Такива са Бедрихан Гюкче; Кадирхан, Харбикъз и Енгин от азиатското радио.
Във второто меню са изнесени постоянните рубрики, в азиатския вариант на
радиото са:”Kral FM здраве”,което е в сутрешния блок на Кадирхан; Kral Fm” новини,
рубриката, която взима участие в почти всяко от предаванията ;”Албумът на
седмицата”,който съобщава Каан; заедно с ”Чарта на Kral Fm”;”Албумът на седмицата”;
”Песен и певец на седмицата”;”Незабравимите”, което излъчва Утку. Предаването му е
посветено на незабравимите хитове, на незабравимите турски певци. Също така и
рубриките „Печатът днес”;”Столицата днес”;Преглед на жълтата преса”; В третата
клетка, стои меню-програмата на деня. Тук както се предполага е илюстрирана
програмата за седмицата. Като тя е различна всяка седмица, според темите, които са си
избрали някои от радиожурналистите. Следващото меню показва радиочестотите в
различните градове.
В меню- Певци има информация за звездите на Турция, които са гостували като
най-напред е изнесена автобиографията на този, който ще гостува за седмицата. А в
последното меню се предлага информация за адреси, телефони, факс и имейл за
свързване с радиото.
Най-важното за успешния старт на едно радио е изборът на формата и
създаването на добре работещ екип. Стратегическото планиране на всички етапи от
неговото развитие е решаващо за по-бързото или по-бавно навлизане на пазара.
Обективната оценка на пазара, определянето на реално постижими цели, доброто
управление на ресурсите са най-важните фактори, които влияят върху успеха на всяко
радио.
Литература:
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2. Манева, М. Телевизионната програма – носител на информация за
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3. http://www.kralfm.com.tr/
Научен консултант: ас. Мария Манева

186

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАЩИТАТА НА
КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ (ДОКУМЕНТАЛНА
СИГУРНОСТ) В НАТО, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
Кристиян Горянов Горянов
ІІІ курс, Академия на МВР, Защита на националната сигурност

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROTECTION OF CLASSIFIED
INFORMATION (DOCUMENTARY SECURITY) WITHIN NATO, THE
EUROPEAN UNION AND BULGARIA
Christian Gorianov Gorianov
Abstract: Protection of classified information is a complex activity, an element of national
security, set with numerous regulations. Included is a detailed examination and analysis of the
Law on protection of classified information in Bulgaria, the legislation in the EU and NATO,
national and international law
Key words: classified information, EU, NATO, national and international law, Bulgaria,
Constitution
Прилагането на утвърдени способи за защита на класифицираната информация,
като фактор определящ за надеждността на националната сигурност в сферите свързани
с отбраната, външната политика и международните отношения на Република България,
като член на НАТО и Европейския съюз е с важно значение за осъществяването на
политиката за защита на класифицираната информация защитаваща гражданските
институции, реализирането на интересите на нейните граждани и успешното
функциониране на държавата.
Според Концепцията за национална сигурност на Република България,
националната сигурност на една държава се определя от състоянието на самата държава
и нейното гражданското общество, при което са защитени основните права и свободи на
човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверенитетът на
страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските
институции. Националната сигурност в една правова държава, се постига въз основа на
принципа на законност. В Република България принципа на законност се спазва чрез
съблюдаване на основния закон- Конституцията, международните договори, приети с
указ на Народното събрание и на действащото българско законодателство.
С договорната обвързаност поета от България при присъединяването и към
Европейския съюз и НАТО, тя се съгласи да хармонизира своето законодателство със
стандартите на колективните системи за сигурност. През 2002 г. Народното събрание
прие Закон за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) обн., ДВ бр. 45 от
30.04.02 г. По този начин се постига един от приоритетите, прогласен в Концепцията за
национална сигурност на Република България – гарантиране със специален закон на
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защитата на държавния информационен ресурс от изтичане на важна за страната
информация.
ЗЗКИ урежда обществените отношения, свързани със създаването,
обработването и съхраняването на класифицирана информация, както и условията и реда
за предоставянето на достъп до нея. Целта на закона е защитата на класифицираната
информация от нерегламентиран достъп, който би създал опасност за или би увредил
интересите на Република България, свързани с националната сигурност, отбраната,
външната политика, защитата на конституционно установения ред или друг правно
защитен интерес. С понятието “класифицирана информация” се обхващат три категории
информация: държавна тайна, служебна тайна и чуждестранна класифицирана
информация.
За нуждите на анализа на документалната сигурност се формулират задачи,
които се определят от поставената цел, а именно за защита на класифицираната
информация в областта на документалната сигурност в следните етапи за решаване на
проблемите на изследването до достигане и извеждане на изводи:
Да се проучи и анализира регулаторната рамка в областта на документалната
сигурност, съгласно ЗЗКИ и ПЗЗКИ, Решението на Съвета на Европейския съюз за
приемане на регламентите, относно сигурността и Директивата за сигурността на
информацията на НАТО.
Да се анализира и съпостави нормативната база, регламентираща защитата на
документалната сигурност в Република България, ЕС и в НАТО.
Сигурността на Република България и сигурността на НАТО и ЕС са неразривно
свързани помежду си. Основните цели на сигурността са:
- защита на класифицираната информация от шпиониране, компрометиране или
нерегламентирано разкриване;
- защита на информацията, обработвана в комуникационните и
информационните системи и мрежи, от рискове, свързани с нейната цялост и
достъпност;
- защита на съоръженията, в които се намира класифицираната информация, от
саботажи или злонамерено и умишлено повреждане;
- в случай на повреда да се направи оценка на причинените щети, да се
ограничат последствията от тях и да се приемат необходимите изправителни мерки.
Защитата на класифицираната информация в Република България се реализира
посредством прилагане на мерките, съдържащи се в нормите, описани в ЗЗКИ, целящи
реализиране на различните видове сигурност, а именно - физическа сигурност;
документална сигурност; персонална сигурност; криптографска сигурност.
Маркирането с гриф за сигурност на документите и материалите, съдържащи
класифицирана информация, е указание за трети лица, че информацията е
класифицирана. От степента на грифа произтичат и възможните и препоръчителни
мерки за сигурност.
Предмет на изследването е съпоставянето на основните аспекти на
документалната сигурност, съгласно българското законодателство, регламентите на ЕС
и Директивата за сигурността на информацията на НАТО.
Преглед на документалната сигурност по ЗЗКИ и ППЗЗКИ на Република
България:
- определение на понятието “документална сигурност” се съдържа в чл. 80, ал. 1
на Раздел ІІ от ЗЗКИ. Според цитираната разпоредба документалната сигурност се
състои в система от мерки, способи и средства за защита на класифицираната
информация при създаването, обработването и съхраняването на документи, както и
организирането и работата на регистратури за класифицирана информация. Правила,
относно прилагането на закона в областта на документалната сигурност са подробно
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уточнени в Раздел V на ППЗЗКИ, (обн., ДВ, бр. 115/ 10.12.2002 г.) Приложението на
мерките за документалната сигурност са дефинирани и изведени от самия закон и
неговия правилник.
Документ по смисъла на ЗЗКИ е всяка записана информация(ръчно или
машинно написан материал, програми за обработка на данни, печати, карти, таблици,
снимки, рисунки, оцветявания, гравюри, чертежи или части от тях, скици, чернови,
работни бележки, индигов лист, мастилени ленти или възпроизвеждане чрез каквито и
да било средства или процеси на звук, глас, магнитни записи, видеозаписи, електронни
записи, оптични записи и др.) Понятието “класифициран документ” е много широко и
правилата на документалната сигурност трябва да намерят приложение за всякакъв вид
записана информация.
Документалната сигурност на класифицираната информация се състои
включително и в регистрирането на постъпилата информация.
Тя основно обхваща дейността по класифициране на информацията, условията и
реда за маркиране и обозначаване на класифицираната информация, регистриране и
отчет на материалите, съдържащи класифицирана информация, копирането и правенето
на извадки от документи, съдържащи класифицирана информация, условията за
пренасяне и приемане на класифицирана информация.
Начини за класифициране на информация:
Класифицирането на информацията е дейност, при което се установява дали
дадена информация би могла да се окачестви като държавна или служебна тайна. По
определение в ЗЗКИ се посочва за необходимо да се окачестви една информация като
държавна тайна при: Съществуваща заплаха отнасяща се до информация, свързана с
отбраната на страната; информация, свързана с външната политика и вътрешната
сигурност на страната; информация, свързана с икономическата сигурност на страната.
Също така трябва да са налице обществени интереси, подлежащи на защита чрез
класифициране на информацията като държавна тайна.
Информацията, подлежаща на класификация като служебна тайна, се определя
със закон. Въз основа на това ръководителят на организационната единица обявява
списък на категориите информация “служебна тайна” за сферата на дейност на
организационната единица. Необходимо е да са налице в съвкупност и предпоставките,
характеризиращи класифицирането на държавната тайна.
Определящо при разделянето на държавната от служебната тайна е
съдържанието на дадената информация.
Маркиране и обозначения на класифицираната информация:
Маркирането на дадена информация означава, че е създаден материал,
съдържащ класифицирана информация получил съответстващото му ниво на секретност.
Всяка класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, се
маркира, като върху документа или материала се поставя съответен гриф за сигурност.
От определянето на нивото на класификация на информацията зависи и нейният гриф за
сигурност. Грифът за сигурност се определя от лицето, което има право да подписва
документа, съдържащ класифицирана информация или удостоверяващ наличието на
класифицирана информация в материал, различен от този документ.
Съобразно указания в чл. 39 от ППЗЗКИ относно начина на оформяне на
документите, съдържащи класифицирана информация, грифът за сигурност се поставя в
горния десен ъгъл на документа на видно място. Грифът може да бъде поставен чрез
напечатване, принтиране, написване, изобразяване, поставяне на етикети, стикери или
по друг начин, трайно, ясно, четливо, разбираемо и без съкращения. Той съдържа:
нивото на класификация, датата на класифициране, датата на изтичане на срока на
класификация. Нивата на класификация и съответните им грифове за сигурност са:
“Строго секретно”, “Секретно”, “Поверително” и “За служебно ползване”. От грифа за
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сигурност се определят и сроковете за защита, съответно 30, 15, 5 и 2 години.( 1. за
информация, маркирана с гриф за сигурност "Строго секретно" - 30 години;
2. за информация, маркирана с гриф за сигурност "Секретно" - 15 години;
3. за информация, маркирана с гриф за сигурност "Поверително" - 5 години;
4. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2007 г.) за информация, класифицирана като служебна
тайна - 6 месеца.
С решение на ДКСИ, когато националните интереси налагат това, сроковете по
ал. 1 могат да бъдат удължени, но с не повече от първоначално определените).
Работата с материали, съдържащи класифицирана информация, извън
съответните зони за сигурност може да се извършва само с разрешение на служителя по
сигурността на информацията (§ 1 на Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ, т. 4
"Служител по сигурността на информацията" е физическо лице, назначено от
ръководителя на организационната единица за осъществяване на дейността по защита на
класифицираната информация в организационната единица"), който определя и
съответните мерки за сигурност при пренасянето, ползването и съхраняването им.
Дейността на регистратурата и служителите в нея се ръководят от завеждащ
регистратурата, който е пряко подчинен на служителя по сигурността на информацията.
Завеждащият регистратурата и работещите в регистратурата трябва да притежават
разрешение за достъп до най-високото ниво на класификация на информацията, с която
ще се работи в регистратурата.
Материалите, съдържащи класифицирана информация, се регистрират след
окончателното им изготвяне с уникален регистрационен номер, който не се променя
през времето на тяхното съществуване.
Материали, съдържащи класифицирана информация, които се изпращат на
други организационни единици се изготвят най-малко в два екземпляра. Предаването на
материали, съдържащи класифицирана информация може да се извършва чрез
Специална куриерска служба (СКС); чрез куриер от организационната единица; чрез
автоматизирани информационни системи (АИС) или мрежи; по пощата; чрез военна
пощенска свръзка при обявено военно положение или положение на война. Документи с
ниво на класификация “Строго секретно”, се пренасят само със СКС. “Поверително” и
“Секретно” се пренасят по реда изреден по-горе с изключение на пощата.
Чуждестранната класифицирана информация се пренася в зависимост от предвиденото в
международен договор, по който Република България е страна.
Описите за предадени и получени пакети с материали съдържащи
класифицирана информация се съхраняват три години, след което се унищожават.
Документална сигурност, съгласно Решението на Съвета на Европейския
съюз за приемане на регламентите, относно сигурността:
На 25 април 2005 г. в Люксембург се сключва Споразумение между Република
България и ЕС за процедурите за сигурност за обмен на класифицирана информация. С
него се уреждат въпросите относно защитата на обменяна информация между двете
страни, определяне правото на източника да обозначава с ниво на секретност според
собствените си разбирания и защитата от страна на получаващия.
Мерките за сигурност са предназначени за откриване на лицата, които поради
длъжността, която заемат, биха могли да застрашат сигурността на класифицираната
информация и на важни съоръжения, в които се намира класифицирана информация.
Мерките за сигурност гарантират, че разпространението на класифицираната
информация става единствено при спазване на принципа “необходимост да се знае”,
който е решаващ за всички аспекти на сигурността.
Класифициране на информацията на ЕС:
Терминът “класифицирана информация на ЕС” означава всяка информация и
материал, нерегламентираното разкриване, на които би увредило в различна степен
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интересите на ЕС или на една или повече Държави-членки, трети страни или
международни организации. Информацията се класифицира само при необходимост.
Класификацията се обозначава ясно и правилно и се поддържа само за периода, през
който информацията се нуждае от защита. Отговорността за класифицирането на
информацията и за всяко последващо понижаване на класификацията или премахване на
класификацията се носи единствено от лицето, създало документа или материала,
съдържащ класифицирана информация. Броят на лицата, на които е разрешено да
създават документи с ниво на класификация “ЕС Строго секретно”, се свежда до
минимум, а имената им се включват в списък, съставен от Генералния секретариат на
Съвета, всяка Държава-членка, а при необходимост, и от всяка децентрализирана
агенция на ЕС.
Нивата на класификация на ЕС според Правилата за сигурност са следните:
“ЕС Строго секретно” – тази класификация се прилага само за информация,
чието нерегламентирано разкриване може да причини изключително сериозни
последици за съществени интереси на ЕС или на една или повече от неговите държавичленки.
“ЕС Секретно” – тази класификация се прилага само за информация, чието
нерегламентирано разкриване може сериозно да увреди съществени интереси на ЕС или
на една или повече от неговите държави-членки.
“ЕС Поверително” – прилага се само за информация и материали, чието
нерегламентирано разкриване може да увреди съществени интереси на ЕС или на една
или повече от неговите държави-членки.
“ЕС За служебно ползване” – прилага се само за информация и материали, чието
нерегламентирано разкриване може да се отрази неблагоприятно на ЕС или на една или
повече от неговите държави-членки.
Класификацията на документа се определя в зависимост от нивото на
чувствителност на информацията, която се съдържа в документа. Класификацията на
документи на ЕС може да бъде понижена или премахната само с разрешението на
лицето, създало документа, а при необходимост, и след обсъждане с другите
заинтересовани страни.
Маркиране на класифицирана информация на ЕС:
Върху всеки документ с ниво на класификация за ЕС се поставя уникалният
регистрационен номер на документа и датата. Върху документите с ниво на
класификация “ЕС Строго секретно” и “ЕС Секретно” този номер се поставя върху всяка
страница.
Разпространение на класифицирана информация на ЕС:
Класифицирана информация на ЕС се предоставя само на лицата, които имат
необходимост да знаят и са преминали през съответстващо проучване за надеждност от
гледна точка на сигурността. Първоначалното предоставяне на информацията се
определя от създателя на информацията.
Реда за предаването на документите с ниво на класификация “ЕС Поверително”
или по-високо от това е уреден по същия начин като в българския ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
Материалите с ниво на класификация “ЕС Поверително” и по-високо от това ниво се
пренасят от една Държава-членка в друга с дипломатическа или военна куриерска
служба. Разрешава се, обаче, лично пренасяне на материал с ниво на класификация “ЕС
Секретно” и “ЕС Поверително”, ако са налице мерки по време на пренасянето, които
гарантират, че той няма да попадне в ръцете на неупълномощено лице.
Регистратури за класифицирана информация на ЕС:
Регистратурите за информация с ниво на класификация “ЕС Строго секретно” се
създават с цел да се осигури отчитане, обработка и предоставяне на документите с ниво
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на класификация “ЕС Строго секретно” в съответствие с регламентите относно
сигурността.
Централните регистратури изпълняват функциите на главен орган по
получаването и изпращането на информация в Държавите-членки, Генералния
секретариат на Съвета и децентрализираните агенции на ЕС, в други институции на ЕС,
международни организации и трети страни, с които Съветът има споразумение.
Служителят по контрола е отговорен за физическото съхранение на всички
документи с ниво на класификация “ЕС Строго секретно”, съхранявани в
регистратурата.
Документална сигурност, съгласно Директивата за сигурността на
информацията на НАТО:
Директивата за сигурността на информацията е издадена от Комитета по
сигурността на НАТО. Директивата е обвързваща и задължителна за Държавите-членки
на НАТО, техните Генерални щабове и агенции.
Правилата за документалната сигурност са подробно разписани именно в
Директивата за сигурността на информацията AC/35-D/2002–REV2 на Комитета по
сигурността на НАТО. Тя е предназначена за ползване предимно от Националните
органи по сигурността, определените органи по сигурността, Стратегическите командни
органи и Службата на НАТО по сигурността.
Основни видове класифицирана информация на НАТО:
- Създадена от НАТО.
- Създадена от Държава-членка и предоставена на НАТО.
- Създадена от Държава-членка и предоставена на друга Държава-членка във
връзка с работа по програма, проект или договор на НАТО.
Класификация и маркиране на информацията на НАТО:
Класификацията на документа се определя в зависимост от нивото на
чувствителност на информацията, която се съдържа в документа.
Видове:
“Космик Строго секретно” – тази класификация се прилага само за информация,
чието нерегламентирано разкриване би могло да причини изключително големи вреди
на НАТО;
“НАТО Секретно” – нерегламентираното разкриване на информация с такава
класификация би могло да причини големи вреди на НАТО;
“НАТО Поверително” – нерегламентирано разкриване би могло да причини
вреди на НАТО; и
“НАТО За служебно ползване” – нерегламентирано разкриване би могло да бъде
вредно за интересите или ефективността на НАТО.
Информацията се класифицира само на базата на собственото си съдържание
както при класифицирането в ЕС и РБ.
Контрол и обработка на класифицираната информация на НАТО:
Във всяка Държава-членка трябва да бъде създадена система от регистратури,
отговаряща за получаването, отчета, обработването, разпространението и
унищожаването на отчетна информация(според директивата на НАТО отчетна е
информацията – “Космик Строго секретно” и “НАТО Секретно”)
Провеждат се периодични внезапни проверки на всяка регистратура. Веднъж
годишно всяка регистратура следва да извършва инвентаризация на цялата информация
“Космик Строго секретно”, за която тя отговаря. Регистратурите и контролните
пунктове трябва да докладват резултатите от годишната инвентаризация пред
отговорната Централна регистратура “Космик Строго секретно”.
Класифицираната информация на НАТО следва да се съхранява в съответствие с
изискванията на Политиката по сигурността на НАТО – Приложение D и Директивата
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по физическа сигурност. Съхраняването може да се извършва на микрофилми или на
компютърни носители, при условие че те се защитават по същия начин като
оригиналната информация. Информация, с ниво на класификация “НАТО За служебно
ползване”, трябва да се съхранява по начин, който предотвратява нерегламентиран
достъп, например в заключено бюро, шкаф или стая, до които достъпът е контролиран.
Разпространение и предаване на класифицирана информация на НАТО:
Разпространението на класифицирана информация на НАТО трябва да бъде при
спазване на принципа “необходимост да се знае”. Разпространението на информация с
ниво на класификация “НАТО Поверително” или с по-високо трябва да бъде ограничено
само до лица, които имат необходимия сертификат за достъп.
Пренасянето на класифицирана информация се извършва чрез военна или
правителствена куриерска служба, по пощата, оторизирана търговска куриерска служба,
при спазване на изискванията за опаковане и чрез личен пренос – при условия не помалко строги от националните. Редът и условията са същите като при РБ и ЕС.
От описания най-общо състав на организацията на документалната сигурност се
наблюдават много общи черти и това ,че в основата на българското законодателство са
заложени европейските и северноатлантически стандарти, но също така се срещат и
разлики.
Задължителните указания улесняват процеса на унищожаване на класифицирана
информация на НАТО, тъй като режима за унищожаване на документи на НАТО е доста
по-улеснен от този предвиден от ЗЗКИ и подзаконовите му нормативни актове за
националната класифицирана информация. В края на цикъла на съществуване на
класифицираната информация на НАТО, тя следва да бъде преразглеждана с оглед
нейното запазване, архивиране, понижаване или премахване на нивото на
класификацията й, или унищожаване. Тази, която повече не е необходима за служебни
цели, се унищожава по начин, непозволяващ нейното възстановяване изцяло или
отчасти.
Друго основно различие се открива по отношение на понижаването или
премахването на нивата на класификация на документите. Според разпоредбите на
Раздел III, чл. 10 от Решението на Съвета на ЕС, авторът при възможност трябва да
отбелязва върху класифицирания документ дата или период, след който може да се
понижи или премахне нивото на класификация. В останалите случаи и съгласно чл. 4 от
Директивата по сигурността на НАТО, документите се преразглеждат на всеки пет
години поне веднъж, за да се гарантира необходимостта от класификация, т.е. тук няма
срокове за защита на класифицираната информация, каквито са определени в чл. 34, ал.
1 от ЗЗКИ.
Документите на ЕС и НАТО обаче се преразглеждат по същество, т.е. за всеки
конкретен материал, съдържащ класифицирана информация се прави анализ и се дава
определена оценка, относно необходимостта от защита. Сроковете указани в ЗЗКИ се
прилагат и по отношение на чуждестранна класифицирана информация, освен ако
международен договор, по който Република България е страна не предвижда друг срок.
Изводът е, че системата за класификация и защита на документи и материали на ЕС и
НАТО е доста по-гъвкава в сравнение с разпоредбите на ЗЗКИ и подзаконовите актове
по прилагането му.
В някои отношения обаче, ЗЗКИ дава по-голяма свобода в сравнение с
регламентите на Съвета на Европейския съюз. Пример за това е управлението на
класификацията или по-конкретно кои са лицата носещи отговорност за
класифицирането на информацията.
Относно правилата за маркиране на класифицираните документи на ЕС и НАТО,
грифът за сигурност се поставя горе и долу в средата на всяка страница като всяка от се
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номерира, докато съгласно чл. 39 от ППЗЗКИ, регламентиращ правилата за оформяне на
класифицираните документи, грифът за сигурност се поставя само горе в дясно.
Заключение
Като страна членка на ЕС и на НАТО България има право да предоставя и
получава класифицирана информация по силата на международните споразумения
обхващащи условията за класифицирана информация. За да бъде обмена
невъзпрепятстван поради спънки в законите уреждащи документалната сигурност, е
препоръчителна хармонизация на националното законодателство с Регламентите на ЕС
и Директивите на НАТО.
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сигурността на информацията.
12. Задължителни указания, относно разкриване и функциониране на
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ДОН КИХОТ И ХАМЛЕТ - ЛИТЕРАТУРНИ И МЕДИЙНИ
СЪПОСТАВКИ
Дияна Юлиянова Грозева
Бургаски Свободен Университет

DON QUIXOTE AND HAMLET - LITERARY AND MEDIA
COMPARISONS
Diyana Yuliyanova Grozeva

Abstract: Don Quixote and Hamlet are great Renaissance figures, who are go out of the
chains of book and time. Between them have many similarities and differences. Now Don
Quixote and Hamlet are presented differently. In many newspapers have articles about them.
They are transformed in media stars.
Key words: Don Quixote, Hamlet, newspaper, media stars, similarities, differences, article,
adventures, conceptual comparisons, press.
Знаменитата двойка Дон Кихот и Хамлет са предизвиквали интереса на хората
от различни епохи. Датският принц и обеднелият идалго вълнуват и съвременния човек.
Учени често са търсили сходства и различия между тях. На пръв поглед
високообразованият принц и рицарят, загубил разсъдъка си от четене на рицарски
романи, не си приличат. Всъщност Дон Кихот и Хамлет са близки по житейска
философия, морални възгледи и действия. Те са личности на една историческа епоха късния Ренесанс. Това е времето, когато идеята за човешкото у човека е в криза.
Както Хамлет, така и Дон Кихот е носител на висшите ренесансови идеали, но
реалността не им позволява да ги осъществят. Това ги трансформира в трагически герои,
неразбирани и представени за луди през погледа на останалите хора. Обществото ги
възприема по различен начин: от Дон Кихот хората не се страхуват, а му се смеят и
подиграват, докато Хамлет не го възприемат. Дон Кихот действа без да мисли, без да
има точна преценка за реалността и в своето безумие е сигурен, че ще осъществи целта
си. Хамлет с престорена лудост, а рицарят с откровена, се борят срещу неправдата,
стремят се да възвърнат хармонията в живота, за да успее човекът да изпълни земния си
дълг към човешкото.
В цялата Шекспирова трагедия главният герой не спира да задава въпроси, да се
терзае. Неговите въпроси се превръщат във вечни и нестихващи дилеми. Контрастно на
мнителния и колеблив Хамлет, Дон Кихот е авантюрист, вярващ в себе си. Идалгото е
човек на действието, докато Хамлет действа чрез мисълта си. Макар да не се решава
бързо на отмъщение в името на бащината си чест, той се бори не по-малко яростно от
Дон Кихот, но не с действия и подвизи, а чрез аналитичността на ума си. Хамлет и
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рицарят на печалния образ са сами. Те са самотни мечтатели и мечтаещи самотници.
Затова стремежите им остават неосъществени.
Героят на Шекспир провежда своята борба вътре в себе си. Датският принц
търси отговори на въпросите, а рицарят - приключения. Обеднелият идалго избира да
действа, но не съобразява с това, че средствата, които използва, са архаични. Хамлет,
завърнал се от Витенберг, не може да се примири с неправдите, но съзнава, че не е
възможно до промени света сам. През погледа на принца Елсинор е тъмница, убежище
на подлост, братоубийство и открива спасение единствено зад красиво изрисуваната и
удобна маска на лудостта.
В безумието на Хамлет и Дон Кихот се крие дълбокомислие. Слушайки Хамлет,
Полоний прави следния извод: „...това е лудост, но има система в нея.” След случката с
лъвовете Дон Диего де Миранда е длъжен да направи признание, че всичко в размислите
на идалгото е премерено „на везните на самия разум”. Границите между разсъдък и
безумие не са диференцирани нито у Хамлет, нито у Дон Кихот. Именно по този начин
Сервантес и Шекспир оставят на света най-ценните идеали: доблест, красота, честност.
Дон Кихот прави точно обратното на това, което прави Хамлет - той „слага”
възвишени и красиви маски на реалните неща. Докато отказът на Хамлет е да участва
деятелно в един маскиран свят, който той ясно вижда, отказът на Дон Кихот е да вижда
ясно света, в който участва.
Докато Хамлет е човекът, вгледан в ужасното лице на хората и света, Дон Кихот
е човекът, вгледан в прекрасната маска. Единият, както и другият погледи, са твърде
крайни и поради това са отхвърлени като „лудост”.Най-скъпа за Дон Кихот е свободата:
„Свободата, Санчо е едно от най-ценните блага, с които небесата са дарили хората...”.
Според идалгото моралните добродетели трябва да определят мястото на човека в
обществото, защото „кръвта се наследява, а добродетелта се придобива и струва сама по
себе си много повече от кръвта”.
Рицарят и принцът не отмъщават за злото, а го наказват. Наказанието се
осъществява от името на човечеството. Хамлет е засегнат - убит е кралят, неговият баща.
Въпреки това той не бърза да отмъщава, а да размишлява. Чрез симулираната лудост и
разиграната постановка Хамлет проверява подробностите, за да е сигурен, че Клавдий е
виновен. Призракът на краля говори на архаичен език, защото според принца на Дания
величието е в миналото, а реалността е пошла. В контраст на Хамлет, Дон Кихот не
проверява обстоятелно всичко. Той действа според своите благородни правила за живот.
Идеите на знаменития идалго и принца далеч изпреварват времето, в което те
живеят и затова ги чувстваме като съвременници и учители. Дон Кихот и Хамлет
подтикват човека към размисъл и самооценка спрямо вечния въпрос за доброто и злото,
за порива към съвършенство. Това са творби, излезли от рамката на книгата и оковите на
времето. Дон Кихот идва в света, за да покаже на хората, че човекът може да обича, без
да бъде обичан, че човекът може да бъде герой и когато няма нужда от героизъм, че
човекът може да има чест и когато всички му се смеят.
Рицарят на печалния образ и датският принц умело изиграват ролите си за
времето, в което живеят. Както е казал Шекспир: „Целият свят е сцена и всички ние сме
актьори на нея - влизаме, излизаме и за своето време всеки от нас играе различни
роли...”.

196

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

Концептуални съпоставки на двамата герои са направени от Ницше, Антъни
Бърджис, Максим Горки, Мигел де Унамуно и Тургенев. Ницше в „Раждането на
трагедия от духа на музиката” казва: „...Дионисовият човек прилича на Хамлет. И
двамата са прозрели истинската същност на нещата, стигнали са до познание и се
отвращават от действията, защото действието с нищо не може да промени вечната
същина на нещата. Очакването, че точно те ще наместят отново излезлия от бреговете си
свят, им се струва смешно или позорно. Познанието убива действието...”. [1]
Относно Дон Кихот Мигел де Унамуно в „Животът на Дон Кихот и Санчо”
пише, че „... Покорността на Дон Кихот пред божиите повели е едно от нещата в неговия
живот, които трябва да проследим с най-голямо внимание и на които трябва най-много
да се възхищаваме. Неговата покорност е съвършена, сляпа, защото и през ум не му
минава да спре, да се замисли дали е по силите му срещнатото приключение...”. [2]
Думите на Максим Горки възхваляват Дон Кихот - “Да се нарече човек Дон Кихот, това
значи да се каже най-хубавото, което може да бъде казано за човека”. От своя страна
„...Хамлет всъщност изобразява въздействието на личността от типа на Монтен върху
един суров свят на власт и интриги...” (Антъни Бърджис, „Шекспир”). [3]
Според Тургенев: „Хамлет е скептик - постоянно е зает не с дълга си, а със
състоянието си. Той не може да се задоволи само с това, което открива у себе си; той
признава своята слабост, а всяко самопризнание е сила...Хамлет страда болезнено, сам
се изтезава с двуострия меч на анализа. Всеки му съчувства, защото почти всеки намира
в него свои собствени черти: но да го обикнеш е невъзможно, защото и сам той никого
не обича. Хамлетовците са заети всякога само със себе си; те са самотни, а толкова и
безплодни.” и „Когато изчезнат такива хора като Дон Кихот, нека се затвори завинаги
книгата на историята! В нея няма да има повече какво да се чете...” [4]
Съвременните медийни съпоставки на знаменитите герои са насочени към
превъплъщенията им в други форми на изкуството.
Д. Боджаков за филма „Авантюрата Хамлет”: “ Искам да започна с един въпрос,
на който лично аз не успях да намеря отговор. Има ли подобни филми в световното
кино? Защото за мен това е не просто "филм за филма", а уникален опит за самоанализ
на една несъстояла се творба. Дори нещо повече – това е филм за непостижимостта на
човешката мечта.” (Сп. „Кино”, Брой 4, 2008). Л. Дякова: „Няколко пъти гледах филма
„Авантюрата Хамлет” и, признавам си, с желание да открия и неща, които да извикват
съпротивата ми, но не се случи, напротив, някои неща, които не бях доловила, не бях
усетила, ми се наместиха при поредното гледане.” (Сп. „Кино”, Брой 4, 2008). [5]
Интересно е присъствието на Дон Кихот в пресата. „Българската преса нарече
„Дон Кихот” на софийска сцена значимо културно събитие, поради високо
художествено въплъщение и заради адекватността на цялостното внушение”. (в.
„Култура”, 13 март, 2009). [6]
„Най-прочутият идалго в света- Дон Кихот, е бил герой в какво ли не - от балет
през мюзикъл до театрална постановка. За присъствието му в световното кино да не
говорим. Но Дон Кихот вече пее и в опера.” (статията „Дон Кихот стана и оперен
герой”, Деси Тодорова). [7] На страниците на в. „Стандарт” (Брой 5879, 27 май ) се
появява заглавието „Доня Маргарита аплодира Дон Кихот”: „Доня Маргарита бе сред
ВИП гостите, които аплодираха български и руски звезди в пищния спектакъл „Дон
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Кихот”. [8] Балетната критичка, поетесата Ана Александрова изповяда пред
"Литературен форум": "От 1969 г. гледам "Дон Кихот" и винаги се радвам. Изпитвам
удоволствие от прекрасното съчетание на музика, движение. Сегашният спектакъл
покорява с прекрасни компоненти – режисура, хореография, сценография,
изпълнители...” (Литературен форум, Брой 32). [9]
В репортаж по БНТ Леон Даниел изказва мнение, че: „Хамлет си е Хамлет, както
и театърът си е театър-колкото повече остаряват, толкова по-нови стават”.
Дон Кихот и Хамлет са симбиоза от страсти и страхове, жизненост и кроткост,
двама актьори, отказали се да бъдат такива, каквито е решила съдбата и дръзнали да
напишат свой собствен сценарий за живота. Те се превръщат в медийни звезди, но по
посока от литературното към виртуалното пространство.
Литература:
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7.
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Фридрих, Ницше. Раждането на трагедия от духа на музиката. 1872
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Бьрджис, Антьни. Шекспир. 1983
Тургенев, Иван. Статията „Дон кихот и хамлет”. 1860
Сп. „Кино”, Брой 4, 2008
Пламенов, Петьр. в. „Култура”, 13 март, 2009
Тодорова, Деси. в. „Сега”, 29.12.2005
Пьрванова, Людмила. в. „Стандарт”, Брой 5879, 27 май
Берякова, Ваня. Литературен форум, брой 32, 2001
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СЕКЦИЯ
IV КУРС, МАГИСТРИ И ДОКТОРАНТИ
ДЪЛГООЧАКВАНИТЕ РЕФОРМИ В ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА
(ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕН АНАЛИЗ НА ПУБЛИЦИСТИЧЕН
ТЕКСТ)
Яна Емилова Колегова
Журналистика, Курс 4, Бургаски свободен университет

THE LONG-AWAITED REFORMS IN THE TAX SYSTEM
(THE LINGUO-STYLISTIC ANALYSIS OF JOURNALISTIC TEXT)
Yana Emilova Kolegova
Abstract: The linguo-stylistic analysis was made on Valeri Naydenov’s article “VAT falls
again – the first boot trod. The lexical, morphological and syntactic levels of the text, together
with their peculiarities and characteristics, were examined.
Key words: linguo-stylistic, analysis, lexical, morphological and syntactic levels
Анализираната статия е със заглавие „ДДС пак пада – тупна първият ботуш” с
автор Валери Найденов, публикувана във вестник „24 часа” в рубрика „Мнения” от
27.12.09 год. Тя се изследва на лексикално. Морфологично и синтактично равнище (
Ватева 2003, стр. 48-53, Маровска 1998).
Темата на публицистичната разработка е лицемерието и безпринципността на
политическата класа от най-новата ни история. Авторът разсъждава върху лошия навик
на българските политици да обсипват избирателите с примамливи обещания по време на
избори и да не ги изпълняват, когато получат властта. Обект на изследването е
обещанието за намаление на ДДС, чиято реализация е може би най-дългоочакваната от
населението. Повод за анализиране на този проблем е поредното обещание от поредния
политик. Според автора желанието на сегашния министър-председател да намали ДДС
със 17% е първата смислена антикризисна идея, но той е песимист по отношение на
нейното осъществяване. Внушението за повтаряемост на политическия феномен
обещание - забрава е осъществено още в заглавието на статията чрез наречието „пак”. А
за подсилване на въздействието, публицистът е използвал разговорния глагол „тупна”. А
невъзможността да бъде разрешен този наболял проблем по естествен и цивилизован
начин личи от подзаглавието, което категорично заявява, че: „само революция” може да
свали ДДС.
Валери Найденов използва като отправна точка за своите разсъждения стар
анекдот за миньор, който се прибирал в полунощ от смяна, хвърлял тежките си ботуши
на пода и събуждал съседа отдолу, който пък ставал рано за работа. Един ден съседът го
помолил да спре да го буди, миньорът се извинил и обещал. Вечерта се върнал в 12,30 ч.
уморен и леко пийнал, свалил левия ботуш и го тупнал шумно, но точно тогава се сетил
за съседа и поставил втория ботуш мно-о-о-го внимателно. После заспал, но към 3 ч. се
събудил от удари отдолу и викове: "Хайде сваляй и втория ботуш бе, човек! От чакане
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цяла нощ не мога да мигна!". Авторът превръща шумното събуване на ботушите в
метафора. Свалянето на първия ботуш символизира обещаването, а на втория –
изпълнението на обещанието. Метафорите „тупна първият ботуш” в заглавието и
„държавата все чака втория ботуш” в началото на статията недвусмислено внушават
безизходността на ситуацията. Авторът проследява историята на проблема чрез
ретроспективен анализ на обещанията за намаляване на данъка от различни политически
партии. Предизборните намерения са окачествени като „кьорфишеци”. Чрез използвания
разговорен турцизъм Найденов разобличава безскрупулните лъжи на политиците. Все
пак се оказва, че и двата ботуша могат да тупнат едновременно, т.е. обещанието да бъде
изпълнено, но, разбира се, само при едно условие – да облагодетелстват елита. Чрез
поредица от въпроси и отговори авторът очертава пред читателя полюсното разделение
на нацията- тъй наречения елит , издържащ се от финансови операции и близък до
властта, и обикновеното население, за което двата ботуша „са безкрайно раздалечени
във времето”.
За да внуши абсурдността на българската политическа класа, Валери Найденов
прави паралел между данъчното облагане в Европа и у нас по време на икономическата
криза. Като си служи с конкретни статистически данни и множество метонимии
(„Хърватия намали”, „Турция пък свали”) за редица европейски страни, той илюстрира
загрижеността на техните правителства за икономиката и стандарта на живот на
населението. Чрез образната метафора „българският политик е готов да умре от кокоша
слепота” и ироничното сравнение на България с ”остров на високото ДДС сред морето
от облекчения” авторът внушава апатията и нежеланието на нашите политици да
подпомогнат най-потърпевшите – бедните слоеве и средната класа. Ситуацията в
държавата е пресъздадена чрез оксиморона „болен, който първо трябва да оздравее, за да
може да си вземе лекарството. Но пък ако не го вземе сега, няма как да оздравее”. Чрез
този парадокс авторът отново внушава липсата на изход при сегашната икономическа
идеология, нещо като параграф 22. Това внушение се подсилва от сравнението, в което е
използвана метонимия, „пицата ще стане колкото копче за риза”, от фразеологизма
„строителният балон се спука” и от експресивния епитет в израза ”хроническа криза”.
Със сравнението, което авторът прави за джиповете: „с луксозните джипове,
които масово са регистрирани като баничарки”, отново се показва тежката
действителност в страната ни. Действителност, която е налудничава, но напълно реална.
Абсурдността в поведението на държавниците е разкрита и чрез хиперболата
„велик ентусиазъм”, проявяван най-вече при гласуването на съмнителни и ненужни
закони. Освен множеството тропи и фигури, които авторът използва за засилване на
въздействието, в своята статия , той си служи и с абревиатури, тъй като те са често
употребими, не са изписани целите ( „ ДДС”, „ЕС”, „КАТ”, „НДСВ”; ”БСП”, ”СДС”), в
текста са употребени икономически термини –„плосък данък”, „ ДДС”, „бюджет”,
„инвестиции”, „рецесия”,”макроикономика”, ‘брутен продукт”, юридическите термини –
„кодекс”, „закон” , политическият термин – „референдум”.
Заключението на статията връща читателя към образната метафора „първият
ботуш”, символизираща празните обещания, а многоточието, с което завършва, засилва
песимистичното усещане, че всичко ще се повтаря отново и отново, докато не бъде
проявена „революционна смелост”. Конотативно най-активно е лексикалното равнище
на текста. В по-слаба степен това се отнася за морфологичното и синтактичното
равнище.
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Има няколко транспозиции по морфологичните категории лице, число и време.
Авторът използва 3л. ед .ч. вместо 3л. мн. ч. в израза: „българският политик”, което
създава усещането за обобщеност, т.е. всички български политици. С противоположно
значение е трансопозицията 1 л. мн. ч. вместо 3 л. мн. ч. в изразите : сме постигнали
абсурдното 1:4„ и „сме въвели…”, в които вината на политиците се вменява на цялото
общество.
Категоричното бъдеще време, с което завършва статията, също подчертава
убедеността на автора, че обещанието отново ще присъства във всички предизборни
програми.
Честата употреба на минало неопределено време („е намерил”, „е изпреварила”,
„сме постигнали”) на морфологично равнище внушава липса на отговорност и
неопределеност на вината. Употребата на бъдеще време в миналото („щеше да се
компенсира”) и условно наклонение („биха дали”) внушават пропуснатите възможности.
Авторът използва страдателен залог вместо деятелен: ( „ се забеляза”, „е доказано”, ” са
регистрирани”, „да се стимулира”, „да се приветства”) с цел да изведе резултатите на
преден план и да покаже, че извършителят на действието не е чак толкова важен.
Синтактичното равнище допринася по-слабо за емоционалността на текста.
Авторът използва именни изречения ( „Просто и ясно”, „Чуждестранни инвестиции?”),
за да засили въздействието върху читателя. Характерно е редуването на въпроси и
дадени от автора отговори ( „ Кои ботуши са безкрайно раздалечени във времето? Тези,
които обещават някакви придобивки за населението.”; Що е кризата? Много просто
нещо...) , а също и задаването на реторични въпроси ( „Защо ще се намалява ДДС чак от
2011 г., нали рецесията е днес? „;Откъде ще вземе Симеон Дянков този милиард?) .
Пряка реч и възклицателни изречения с глаголи в повелително наклонение са
използвани в анекдота за подсилване на емоционалното въздействие върху читателя.
Литература:
1.
2.

Ватева 2003: В. Ватева. Функционална стилистика. Б., 2003.
Маровска 1998: В . Маровска. Стилистика на българския език. П., 1998.
Научен консултант: доц. д-р Веселина Ватева

ПРИЛОЖЕНИЕ
ДДС ПАК ПАДА - ТУПНА ПЪРВИЯТ БОТУШ
Публикувана: Неделя, 27-ми Декември 2009, автор: Валери Найденов
ИМАШЕ анекдот за миньор, който се прибирал в полунощ от смяна, хвърлял
тежките си ботуши на пода и събуждал съседа отдолу, който пък ставал рано за работа.
Един ден съседът го помолил да спре да го буди, миньорът се извинил и обещал.
Вечерта се върнал в 12,30 ч уморен и леко пийнал, свалил левия ботуш и го тупнал
шумно, но точно тогава се сетил за съседа и поставил втория ботуш мно-о-о-го
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внимателно. После заспал, но към 3 ч се събудил от удари отдолу и викове: "Хайде
сваляй и втория ботуш бе, човек! От чакане цяла нощ не мога да мигна!"
Напоследък и държавата май е в това състояние - все чака втория ботуш.
Прокуратурата, МВР, Яне Янев, а напоследък и Волен Сидеров все ни обещават големи
разкрития я другата седмица, я другия месец. Но дотогава тупва първият ботуш на нов
скандален сюжет и всички забравят за предишния. Може би най-дългото чакане между
двата ботуша е падането на ДДС. Още през 2001 г. това бе част от предизборните
кампании на СДС и НДСВ, после пак през 2005 г., когато за кратко се включи и БСП, а
ето че онзи ден лично Бойко Борисов обеща през 2011 г. ДДС да стане 17%. Остава само
1 година чакане. През 2004 г. намалението на ДДС даже мина на първо четене. Тогава
парламентът хвърли няколко кьорфишека, като например по-демократичен избирателен
кодекс, закон за референдумите и други подобни. Вторите им ботуши още се чакат.
Даже се забелязва една закономерност. Кои ботуши тупват едновременно и
тихо? Тези, които облагодетелстват елита. Например плоският данък от 10% се случи
най-неочаквано. Докато го обявят и стана. В предизборните програми на две от трите
партии нямаше и помен от подобно събитие, а НДСВ предлагаше 16%. Кои ботуши са
безкрайно раздалечени във времето? Тези, които обещават някакви придобивки за
населението.
Отдавна е доказано, че косвените данъци, сред които ДДС е първенец, ощетяват
с предимство бедните и средните слоеве, както и дребния бизнес. Но те са изгодни за
този елит, който се издържа предимно от финансови операции и е най-близко до властта.
За всеки случай той е намерил хиляди начини да замаскира своето потребление като
инвестиции - вижте само примера с луксозните джипове, които масово са регистрирани
като баничарки, за да избегнат ДДС.
По света съотношението между преки и косвени данъци варира от 3:1 до 1:1.
Само в България сме постигнали абсурдното 1:4, тоест ние сме въвели данъчен
механизъм, при който бедните бавно, но сигурно се превръщат в просяци, а средната
класа обеднява и се стопява. Затова при нас кризата е хроническа, тъй като самата
данъчна система произвежда криза.
Що е кризата? Много просто нещо - лакомията на богатите толкова е
изпреварила възможностите на населението, че то вече не може да плаща. Затова
единственият лек е да се стимулира потреблението, т.е. у хората да останат малко повече
пари. Ето защо обявеното от г-н Бойко Борисов желание да намали ДДС с цели 3%
трябва да се приветства - това е първата смислена антикризисна идея на новата власт.
Досегашните мерки, като намалението на осигурителната тежест за бизнеса,
бяха прокризисни. Само че България е в ситуацията на болен, който първо трябва да
оздравее, за да може да си вземе лекарството. Но пък ако не го вземе сега, няма как да
оздравее. Защо ще се намалява ДДС чак от 2011 г., нали рецесията е днес? Логично бе
това да го стори кабинетът на г-н Станишев през 2007 - 2008 г., когато кризата се
очертаваше на хоризонта, а в бюджета имаше достатъчно излишъци. През 2008 г. това
вероятно би лишило бюджета от около 1 млрд. лв., но може би щеше да се компенсира
от увеличената събираемост на данъците. Според макроикономическите науки 1 млрд.
лева, оставени в населението, биха дали поне 2 млрд. допълнителен брутен продукт през
следващата година, т. е. днес. Уви, 2008-а бе годината, в която богатите празнуваха
лакомията си с изложения на луксозни стоки и яхти за милиони.
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Откъде ще вземе Симеон Дянков този милиард? Всички прогнози сочат
допълнително намаление на брутния продукт с около 2-3 на сто през 2010 г.
Постъпленията в бюджета ще се свият още, а пицата ще стане колкото копче за риза.
Чуждестранни инвестиции? Строителният балон се пукна и няма да започне да се надува
още поне 10 г. Повечето трайни чужди инвестиции по-скоро източват пари от
населението и намаляват потреблението още повече. Устойчиви източници на растежа у
нас не се забелязват. Ето защо намаляването на ДДС би изисквало революционна
смелост и преди всичко тотално скъсване с досегашната официална икономическа
идеология. Кажи-речи в цяла Европа държавите облагат с много по-ниска ставка
масовите потребителски стоки като храни, лекарства, билети за кино, книги, вестници и
списания и т. н.
Миналата година Хърватия намали ДДС за вестниците с 10%. Турция пък свали
ставката за храните и за туристическите услуги от 18 на 8%. Повечето наши съседки
облагат с по-ниска ставка и компютрите. В Черна гора ставката е 17%, а храните,
туризмът, лекарствата, вестниците се облагат със 7%. В Гърция храните и лекарствата се
облагат с 9%, а книгите и вестниците - с 4,5%. В Румъния повечето стоки за широка
употреба се облагат с 9%, а в момента има голям натиск храните да се намалят на 5%.
Какво означава това за България като остров на високото ДДС сред морето от
облекчения? Много просто - все повече български компании и частни потребители ще
изнасят реализацията на добавена стойност към съседите. Нашата данъчна система
привлича спекулантите, тяхната засмуква нашето потребление. Просто и ясно. Но
българският политик е готов да умре от кокоша слепота. Когато през март ЕС прие
директива, която насърчава диференцирано намаляване на някои ставки, българското
правителство се обяви против. Днешното парламентарно мнозинство пък дружно
отхвърли частичното сваляне на ДДС за лекарствата, но затова пък с велик ентусиазъм
вдигна глобите на КАТ. Затова по-реалистичната прогноза е, че падането на ДДС няма
да се случи нито през 2011, нито през 2012 г. Но затова пък през 2013-а ще бъде във
всички предизборни програми. Тогава отново ще тупне първият ботуш...
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АКАДЕМИЧНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Росица Василева Робева
4 курс, Финанси, БСУ

THE ACADEMIC ENTREPRENEURSHIP
Rositsa Vasileva Robeva
Abstract: One of the most striking developments of the post World War II decades has been
the growing prominence of academic research in contributing to economic performance of the
advanced industrial countries. This development might be called ”academic
entrepreneurship”. We use this term in a broad generic sense to refer to a variety of ways in
which academics go beyond the production of potentially useful knowledge. They also
undertake a variety of initiatives to facilitate the commercialization of that knowledge, that is
to say, they become active participants in designing new marketable products and take some
sort of leadership role in ensuring successful commercialization.
Nowadays, academic entrepreneurship also looms large in the public discussion. This is quite
natural given the recent ’scientification’ of technology; in particular, the most rapidly growing
and wealth-creating industries such as biotechnology, computers and telecommunications are
progressively more science based. Furthermore, since the production of scientific results to a
large extent takes place at universities, the interface between universities and industry
necessarily comes into sharper focus. Policymakers in many developed countries have also
responded, notably by erecting an extensive infrastructure that is intended to facilitate the
commercialization of scientific research. This phenomenon has not evolved uniformly across
countries.
Key words: Academic Entrepreneurship, Research and Development, Economics of Science,
Science and Technology Policy, University
Въведение – академично предприемачество и икономика на знанието
Едно от най-забележителните развития в десетилетията след Втората световна
война е нарастващото значение на академичните изследвания, допринасящи за
икономическото развитие на напредналите индустриални страни. Това развитие може да
се нарече "академично предприемачество". На Запад този термин има широко значение,
а отдавна и приложение. Към него се отнасят различни начини, чрез които
университетските преподаватели излизат извън производство на потенциално полезни
знания. Организират се различни инициативи за улесняване на комерсиализацията на
тези знания – превръщането им в активен ресурс.
Днес, академичното предприемачество е обект на широк интерес и дебати в
публичното, икономическото и академично пространство. Това е съвсем естествено
следствие от последните постижения на научите технологии, високата възвращаемост на
индустриите, пряко свързани с науката – биотехнологии, компютри и комуникации.
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Тъй като производството на научните резултати до голяма степен се извършва в
университетите, взаимодействието между университетите и бизнеса е в пряка връзка и
зависимост. Държавната политика в развитите страни също е част от този процес, като
създава своеобразна инфраструктура, предназначена да улесни комерсиализацията на
научните изследвания. Целият този процес би могъл да се нарече феномен на
преминаването и реорганизация на приоритетите от индустриална икономика към
икономика, базирана на знанието и науката. Разбира се, този феномен търпи различна
степен на развитие в различните страни.

АКАДЕМИЧНО

УНИВЕРСИТЕТИ

ДЪРЖАВНА
ПОЛИТИКА

ПРЕДПРИЕМАЧЕ
СТВО

БИЗНЕС
СЕКТОР

ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО
Икономиката на знанието е понятие, което обхваща напредъка в науката и
технологиите и въздействието, което те оказват върху икономическия и социалния
живот. Това е икономика, в която информацията и знанието са основен продукт и
ресурс. Ключово за нея е, че знанието и образованието се разглеждат като бизнес
продукт - актив, който може да произвежда стойност. Основна характеристика на
икономиката на знанието е създаването, запазването, разпространението и използването
на полезно знание за постигане на ускорени темпове на растеж и по-голяма
конкурентоспособност.
Новата икономика, наричана още информационна, е основана на
производството, разпределението и използването на знанието, а нейна инфраструктура е
световната информационна мрежа. В това се състои смяната на парадигмата на
икономическото развитие, при което съществено се намаляват материално ресурсните и
производствените ограничения на "границите на растежа".
Научните изследвания – ключ към бъдещето
През 2000 г. в Лисабон лидерите на Европейския съюз си поставиха
амбициозната задача да превърнат Европа в “най-конкурентната и динамичната
икономика базирана на знанието”. България, като член на ЕС трябва да даде своя принос
в Лисабонската стратегия, да създаде кадри, приложими с потенциала си в новата
действителност.
Неприятният, но реален факт е, че днес България изостава значително от
средните европейски равнища по основни икономически и социални показатели. Още
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по-тревожно е и нещо друго – липсата на подходяща държавна политика е причината не
само да не наваксваме, но и да задълбочаваме разликите в особено важни сфери като
финансирането на научните изследвания например. В други области като образованието,
макар и да имаме традиционно добри постижения, ние все повече вървим назад и губим
своите конкурентни предимства. Това означава, че на първо място и приоритетно трябва
да съобразим своята икономическа политика с общата политика, възприета в ЕС. В
областта на икономиката и социалната сфера България трябва да се съобразява в
максимална степен с изискванията на Общата рамка на икономическата политика и с
Лисабонската стратегия.
Разходи за НИРД – по света и в България
Докато в ЕС се изразходват 2% от БВП за наука и тези средства непрекъснато
нарастват, като целят да достигнат 3% от БВП, то в България се отделя около 0.5%.
Нещо повече – само през 2 от последните 7 години е имало минимално увеличение на
тези разходи в сравнение с предходната година. Страни като Швеция, Финландия
изразходват над 3, 4% от БВП, а България и Румъния са страните в ЕС с най-нисък дял,
отделен за НИРД. Особено притеснителен, но и обясним е фактът, че научната кариера
става все по-малко привлекателна за младите хора [10].
Разходи за R&D 1998 ‐ 2008г (% от БВП)
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Развитието на академичното предприемачество изисква силна наука, а тя се
нуждае от инвестиции и подходяща мотивация, както за инвеститорите, така и за
академичните среди. Дългогодишното подценяване на науката и особено на нейните
приложни аспекти нанесе своите тежки поражения. За съжаление днес професията на
учения не е достатъчно престижна. Едва 5 от 1000 души в работоспособна възраст в
България се занимават с научна и развойна дейност. Това означава, че конкурентно на
всеки български учен работят почти по двама негови колеги от Централна Европа и по
3-ма учени от всяка страна в западната част на континента. Много по-малкият
относителен брой учени у нас съвсем не се компенсира с по-високи разходи.
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Разходи за R&D сектор Висше образование 1998 ‐ 2008г(% от БВП)
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Изграждането на висока иновативна култура и капацитет и повишаването на
конкурентоспособността на българската икономика следва да формират основния фокус
на икономическата, образователната и научната политика на България през следващите
години. Този абсолютен приоритет следва да бъде подкрепен със съответните
законодателни, административни и финансови инструменти.
Трябва да запазим и развием съществуващия научен потенциал. Това означава
значително повишаване на средствата за наука, които в рамките на три до четири години
да достигнат 1% от БВП (половината от сегашното равнище на ЕС). Тези разходи следва
да се правят за ясно дефинирани научни приоритети и на конкурентен принцип. За да се
повиши тяхната ефективност, държавният бюджет трябва приоритетно да гарантира
съфинансирането на проектите, които са одобрени и финансирани по линия на
рамковите програми за наука на ЕС, каквито са шеста и седма рамкови програми за
научни изследвания и техническо развитие.

Разходи за R&D бизнес сектор 1998 ‐ 2008г(% от БВП)
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Изключително важно е да се стимулира интереса на бизнеса към иновации и
финансиране на приложни изследвания. Това може да стане както чрез финансови
стимули, така и чрез създаването на високо технологични бизнес инкубатори в
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университетите и научните институти, които да подпомагат разработването и
реализацията на иновативни продукти. Съществува много добър опит в Европа при
създаването и функционирането на подобни технологични инкубатори.
Ако направим една съпоставка със Швеция, ще видим, че България инвестира 8
пъти по-малък дял от БВП в НИРД. Бизнесът ни не показва интерес към науката, като
едва 0,15% са отделени за изследвания през 2008г, а в Швеция те са 2,78%. В
образователния ни сектор, разходите за НИРД са едва 0,05%, при нива за Швеция от
0,8% [10].
Разходи за R&D по сектори за България и Швеция 2008г
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От друга страна, Европа в амбицията си да догони САЩ, не се представя
особено убедително. Най-крупният инвеститор в НИРД е Япония с 3,44% от БВП,
следва САЩ с 2,62%, а ЕС е инвестирал 1,86%. Бизнес сектора в Япония отделя 2,68%
от БВП за иновации, в САЩ 1,88%, а в ЕС отделяме 1,19%. Процентите за
образователния сектор са близки, като единствено сред тях ЕС измества САЩ. Изглежда
по-ниските стойности за Евросъюза се дължат на една основна причина - инвестициите
от страна на бизнеса. За Европа техния дял е 55%, за Америка 64%, за Япония 75% [10].
Разходи за R&D по сектори за САЩ, Япония и ЕС 2007г
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Научноизследователската и развойна дейност, особено в областта на новите
технологии, e ключът към бъдещия икономически растеж и създаването на нови работни
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места. Целта на ЕС е да инвестира повече в научни изследвания, за да достигне
Съединените щати и Япония по разходи за НИРД.
Българската икономика и предприемачество трябва да са насочени към знанието,
образованието и информацията. За да бъде една икономика просперираща,
предприемачите (оформящи демократичната икономика) трябва да са успешни. А в
динамиката днес и в утрешния ден, успешният предприемач е комплексен продукт на
икономиката на знанието.
Знанието само по себе си е обществено благо. Знанията могат да допринесат за
висока икономическа възвращаемост само когато "работят", т.е. когато в рамките на
иновационните процеси се конвертират в нови технологии за традиционните отрасли и
сектори на икономиката - от тежкото машиностроене до леката промишленост и
туризма. В тази връзка ключова задача на икономическата политика на България е
стимулирането на иновациите като инструмент на "проникване" на секторите на
икономиката на знанието в традиционните отрасли. Увеличаването на инвестициите в
НИРД ще даде нови шансове за развитие на българската икономика и повишаване на
нейната конкурентоспособност.
Академичното предприемачество
През последните години в развитите индустриални страни, а напоследък и в
България, на бизнес сцената излиза една нова група предприемачи – т. нар. “академични
предприемачи”. Това са представители на националните изследователски институции и
университетите, които стартират свой собствен бизнес. Предприятията, които създават,
са предимно малки. Ролята на академичното предприемачество нараства поради
характера на задачите, които то се опитва да реши. Това са успешното комерсиализиране
на собствените изследователски резултати и участието в (подпомагането на) процеса на
иновации в сектора на МСП. Възможността за сътрудничество между университетите и
научноизследователските институти, от една страна, и МСП от друга, в процеса на
комерсиализацията на нови идеи и изследователски резултати, е важна и за двете страни.
За учените и изследователите то може да служи като източник на допълнителни
институционални средства и персонални финансови възнаграждения. За МСП подобно
сътрудничество прави възможно въвеждането на нови високотехнологични продукти и
услуги, улеснява, ускорява и поевтинява процеса на иновация. Възможността за
сътрудничество в областта на технологичното развитие чрез обединяването на МСП в
т.нар. “клъстери”, им позволява да постигнат необходимата критична маса при
разработването на нови проекти, да споделят рисковете, експертните разходи, да
постигнат икономии от мащаба и да намалят времето за появата на нови продукти и
услуги на пазара. Известен е опитът на т. нар. “spin off” фирми, създадени от различни
академични институции, изследователи и известни водещи фирми, които са активни
участници при развитието на високите технологии в редица индустриални страни.
Въз основа на проведени през последните години проучвания и анализи, могат
да се синтезират следните характерни черти на явлението академично
предприемачество:
¾ то е специфична форма на дребен и среден бизнес;
¾ налице са тесни, обективни връзки между предприемача, академичната
общност и академичната институция;
¾ дейността на академичните предприемачи е съсредоточена предимно в
сферата на услугите, консултирането и тясно специализираното производство,
основаваща се на наличните специализирани знания и умения, придобити в
академичната (изследователската) институция;
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¾ високо интелектуално съдържание на самата дейност, а също и на
продуктите/услугите, резултат на академичното предприемачество – респ. генериране на
по-висока добавена стойност;
¾ академичното предприемачество играе важна социално-икономическа роля
като значим канал за трансфер на нови за страната технологии към реалния сектор както
от българската академична среда, така и от чужбина;
¾ доминиращо положение в бизнеса има личността на академичния предприемач
(повече, отколкото при традиционните малки фирми);
¾ фирмите на академичните предприемачи се позиционират в рамките на
вторичния и най-вече на третичния сектор на икономиката;
¾ налице е преимуществена ориентация към вътрешния пазар на тези фирми;
¾ налице е нееднородност на академичното предприемачество – в смисъл на
обособяването на две големи групи – технологично базирани и хуманитарно
ориентирани академични предприемачи (предимно медици, икономисти и юристи) [1;3].
Когато говорим за академично предприемачество е добре да се поучим от опита
на развитите страни, където това явление не е новост, а отдавна е съзряна възможността,
която дава.
САЩ активно стимулират комерсиализацията на науката и участието на учените
на пазара, като са предоставени права на собственост върху изобретенията, федерални
субсидии и автономност на академичните институции. По този начин се постига и силна
конкуренция между университетите. Швеция залагат на централизиран модел,
съсредоточен върху изследователската работа, като пряко се инвестира в научни
изследвания в академичните институции и се предлагат стимули за бизнеса с цел
комерсиализацията им. Във Великобритания и Финландия все по-честа практика на
университетите е съвместното им участие с бизнеса по различни проекти. Те виждат в
академичното предприемачество възможност за подобряване на имиджа на
университетите, привличане на студенти и изследователи, развитие и приходи [4;9].
За съжаление, у нас обаче, в продължение на 90 години участието на учени в
търговски дружества беше официално забранено в БАН. Това ставаше неофициално.
Вследствие на тази забрана, възвращаемостта на научните институции беше много помалка, тъй като легално не можеше да се случи. Това предопредели забавянето в
развитието ни в областта на академичното предприемачество. Освен това в Бълагрия,
нагласата, че наука означава фундаментални изследвания все още е много силна, поради
което голяма част от изследванията трудно могат да бъдат комерсиализирани.
През последните години в България се забелязва развитие на бизнес
инкубаторите, като реални и добри резултати се наблюдават в центровете към
техническите университети. Останалите бизнес инкубатори работят със съкратени
функции и не биха могли да бъдат наречени инкубатори. От там произхожда и тяхната
неефективност.
Като фактори за развитие на академичното предприемачество могат да се
обособят:
¾ Стимулирането на предприемаческо поведение чрез учебни програми;
¾ Използване на знания и опит (патенти и лицензии, “спин-офф” и стартиращи
компании);
¾ Създаване и участие в среда за насърчаване на академичното
предприемачество (академичен инкубатор, технологичен парк, достъп до фондове)[2].
Проблеми, които стоят пред академичните предприемачи в България са:
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¾ Националната икономика в момента не е способна да отговори адекватно на
нуждите на академичните предприемачи от специални суровини, материали,
полуфабрикати и др.
¾ Липсват
възможности
за
целево,
рисково
финансиране
на
високотехнологичен бизнес на предприемачите.
¾ Няма реална помощ от страна на академичните институции към
академичните предприемачи – налице е едно неутрално до негативно отношение към
последните [1].
В резултат на казаното дотук, можем да очертаем следните насоки за развитие на
академичното предприемачество:
¾ Необходими са стабилни механизми за подкрепа на пазарната реализация на
научните резултати чрез бизнес инкубатори и високотехнологични паркове.
¾ Трябва да има ясна политика по отношение на правата на интелектуална
собственост на равнище университет, департамент и изследовател.
¾ Нужно е да се намерят институционални мерки за трансфер на научните
разработки към индустрията и пазара, което ще се отрази върху конкурентоспособността
на българската икономика.
¾ Да се увеличат обществените разходи за научни изследвания и технологично
развитие в области от съществено значение за конкурентоспособността на сектора на
МСП.
¾ Да се повишава качеството на научноизследователската база по начин,
позволяващ участието на националната система за научни изследвания в международни
проекти за изследване и технологично развитие в приоритетни, представляващи интерес
за националната икономика, области.
¾ Университетите и научноизследователските институти да бъдат стимулирани
ефективно да създават и разпространяват нови знания.
¾ Да се повиши конкуренцията на изследователските организации (от частния
и обществения сектор) при възлагането на договори за научни изследвания,
бенефициент на които е секторът на МСП.
¾ Да се подобри разпространението на резултатите от финансираните с
обществени средства научни изследвания и технологично развитие и да се подпомага и
насърчава сътрудничеството между университетите, научноизследователските
институти и МСП.
¾ Да се осигурят стимули за университетите и научноизследователските
институции да комерсиализират резултатите от изследователската си дейност.
¾ Да се отстранят пречките, затрудняващи създаването и участието на
университетите в подпомагащи изследователската им дейност фирми.
¾ Да се подпомага дейността на съществуващите и да се насърчава създаването
на нови центрове за развитие на предприемачеството към водещите университети.
Випускниците им, наред с технологическите си познания, трябва да притежават
иноваторски и предприемачески качества, култивирани в процеса на обучение.
¾ Да се модернизира системата за получаване, запазване и правна закрила на
правата върху интелектуалната собственост.
¾ Необходима е целева (селективна) подкрепа за академичните предприемачи,
насочена към стартиращи технологичнобазирани МСП (създаване на “spin-off” фирми),
особено с участието на млади преподаватели и докторанти.
¾ Да се подпомогне участието на академичните предприемачи в европейски
програми и проекти за изследване и технологично развитие [3].
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БСУ, нека бъдем академични предприемачи!
БСУ е изключително модерно и отворено към иновациите учебно заведение.
Конкурентните предимства на университета, като висококвалифицирани и доказали се
преподаватели, материалната база, стратегическото местоположение позволяват
развитието на подобна инициатива. Предпоставка и възможност за нас са развитият
предприемачески дух, присъщ за района ни, множеството МСП, стартиращи или
развиващи дейност.
Ние – студентите и академичното общество на страната сме тези, които трябва
да вдъхнат новата идея в бизнеса и икономиката. А основната задача на икономическата
политика е да осигури условия за ефективно използване на иновационните и
интелектуалните продукти и услуги в цялата икономика, да създаде работеща система на
взаимодействие на съответните сектори на новата икономика с потребителите.
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АДАПТИВЕН АЛГОРИТЪМ ЗА ИНТЕРПОЛАЦИЯ НА ЦИФРОВИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Александър Димитров Иванов, Владимир Стоянов Стоянов
Бургаски Свободен Университет, Специалност КСТ, 4ти курс

ADAPTIVE ALGORITHM FOR INTERPOLATION OF DIGITAL
IMAGES
Alexander Dimitrov Ivanov, Vladimir Stoyanov Stoyanov
Burgas Free University, Computer systems and technologies Major, IV year
Abstract: Image interpolation is a fast developing aspect of the image processing techniques.
Nowadays image processing has a key role in many areas with big ecological impact, like
collecting important meteorological and seismic data, space objects exploration, etc.
Interpolation also has more commercial use in photographic and image processing software.
The goal of this paper is to design new adaptive technique for image interpolation, which can
provide images with better quality. The algorithm is based on some existing approaches, which
are described below. For comparison there are some alternative interpolation algorithms
presented.
Keywords: image interpolation, adaptive algorithm, edge detection
I.Увод
В съвременното общество в много случаи правилното разбиране на
информацията зависи от изчислителната техника и нейната правилна работа.За това е от
изключителна важност да бъдат развивани все по-добри методи за обработка на
информацията, която уредите предоставят. Обработката на изображения е ключов
момент във интерпретацията на визуалните данни, използвани за анализ на сеизмична
активност, атмосферни промени, космически обекти и явления, медицинско сканиране и
др. Освен това , в много комерсиални софтуерни продукти се появяват инструменти за
подобряване на изображения, които предоставят професионални възможности за
цифрова фотография, графичен дизайн и мултимедия. В настоящата публикация е
представен дизайнът на нова адаптивна техника за интерполация на цифрови
изображения. Представеният алгоритъм е итеративен и предлага увеличение на
изображенията със запазване на качеството. Алгоритъмът е способен да открива
контрастни обекти в изображението и да запазва в голяма степен тези контрасти. Тази
способност на увеличението на изображения се нарича откриване на ръбове (Edge
Detection). Към момента на разработка на алгоритъма , способността за увеличение е
само 50%. Разработката на алгоритъма за по-голямо увеличение е обект на следващи
проекти. В математиката интерполацията се състои в намирането на неизвестни
стойности на функция на база на известни такива. Това се прави като се замести
таблично зададена функция с аналитично зададена, такава че стойностите на аналитично
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зададената да съвпадат със стойностите на таблично зададената в съответните точки.
Остава проблемът с единствеността на аналитичната формула, която да обясни
табличните стойности. В зависимост от степента на аналитично зададената функция,
самата интерполация може да е линейна (от 1ва степен), квадратна (2ра степен), кубична
(3та степен), и др. В обработката на изображения, болшинството методи работят с
изображения в скалата на степени на сивото. При този подход всяка степен на сивото е
стойност на функцията на яркостта (интензитета). На всеки пиксел от изображението
съответства единствена стойност на яркостта. При този подход изображението се
трансформира в числова матрица. При увеличението на изображението, матрицата се
трансформира в по-голяма и възниква проблема за намиране стойностите на яркостта в
новите пиксели. Именно там е приложението на интерполацията. При обработка на
цветни изображения, най-често се прави разбиване на оригиналното изображение на три
съставящи изображения, представящи матрицата на яркостта на съответния цветен
филтър (зелено, синьо, червено). Една или няколко интерполационни техники се
прилагат към всяко съставящо изображение, след което трите се наслагват отново , за да
се получи цветна интерполация. По-подробното описание на методите за интерполация
на цветни изображения не е обект на тази статия.
II.Съществуващи методи за интерполация на цифрови изображения
Съществува голямо разнообразие от интерполационни техники. В следващите
редове са изложени по-популярните от тях. Най-простият метод за интерполация е
пикселната репликация. При нея входно изображение с размерност n x n се
трансформира в изображение с размерност kn x kn, където к е коефициентът на
увеличение. Това се реализира като стойността на всеки пиксел се копира в матрица с
размерност к х к. При този метод няма повишаване на детайлността на обектите,
съответно води до много ниско качество на изходното изображение. Методът сe
използва много широко в цифровите фотоапарати, тъй като простотата му изисква
минимални изчислителни ресурси и реализацията му е лесна и евтина.

фиг.1
Друг щироко рапространен метод за интерполиране е линейната интерполация.
Нека функцията, която ще интерполираме, се нарича f(x). Отсечката от тази функция
[X0 ; X1] се заменя с линейна функция, стойностите на която при X=X0 и X=X1
съвпадат със стойностите на дадената функция f(X0) и f(X1). Тоест в отрязъка [X0;X1]
имаме два възела на интерполация X0 и X1, а интерполационният многочлен е от първа
степен. Означаваме f(X0)=Y0, f(X1)=Y1, f(X)=Y. Интерполиращата линейна функция се
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намира, като се напише уравнението на права, минаваща през две точки (X0,Y0) и
(X1,Y1):
Един от добрите методи за интерполиране е кубичната интерполация. Нека
. и функция

имаме точките
достатъчно гладка в интервала

, която е

.
, който интерполира функцията в

Търсим кубичен слайн
тези точки.
Т.е изпълнени са следните условия за

:

и
са все още неизвестни, но после ще ги определим, така че да е
Тук
изпълнено сплайн функцията да има непрекъснати производни до 2ра степен
включително. Т.е. това което правим е да параметризираме стойностите на първата
) за да може И втората производна да се получи равна. Ако
производна (чрез
фиксираме някакви конкретни стойности ще стане като в предишната точка.
Тъй като горе написаната система е интерполационна задача на Ермит, остава да
и
, за да получим
сметнем разделените разлики във възлите
коефициентите на
И така, полиномът

има следния вид:

Фиг.2

фиг.3

Адаптивни методи за интерполиране.
Процедурата е сумирана в псевдокод в таблица .Първо описваме алгоритъма при
работа със скалата на сивото, с цел простота факторът на увеличението. Алгоритъмът
работи на 4 последователни етапа, описани по-надолу.
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Първи етап : Просто увеличение
Първият етап е най-семплият и изисква да се разшири входното n x n
изображение в регулярна решетка с размерност (2n-1) x (2n-1).По-точно, ако S(i,j)
представя пикселът във i-тият ред и j-тата колона на входното изображение, а Z(l,k)
представя пиксела в l-тия ред и k-тата колона в увеличеното изображение, разширението
е описано като изображение E : S -> Z в съответствие с уравнението :
E(S(i,j))=
Z(2i - 1, 2j - 1), i,j = 1, 2, …, n;
Изображението Е оставя неопределени стойностите на всички пиксели в Z с
поне една четна координата
Втори етап: попълване на дупките 1 част
Във втория етап алгоритъмът сканира ред по ред пикселите на Z с две четни
координати (т.е. пикселите , обозначени със сиви точки и с означение Х във фиг.4а). В
съответствие в следващото описание ще използваме главните букви А, В, С и D, както
във фиг.4а, за означаване на околните на Х пиксели, които вече имат присвоена стойност
при предходен етап (черните точки). С буквите a,b,c и d обозначаваме стойността на
яркостта на пикселите A,B,C и D съответно. За всеки пиксел Х се проверяват следните
взаимноизключващи се условия и се предприемат последователно действията:
•
Еднаквост:
ако |range(a, b, c, d)| < T1, стойността (a+b+c+d)/4 се присвоява на пиксел Х.
•
Ръб по посока югозапад североизток: ако a - d > T2 && |a-d|>|b-c|, стойността (b+c) се присвоява на X
•
Ръб по посока северозапад югоизток:ако |b-c|>T2 && |b-c| > |a-d|, стойността (a+d)/2 се присвоява на X
•
Ръб по посока север-юг:
ако |a-d|>T1 && |b-c|>T1 && (a-d)*(b-c)>0 , стойността (a-b)/2 се присвоява на
H1 , а стойността (c+d)/2 - на H2;
стойността на X
остава неопределена
•
Ръб по посока изток - запад: ако |a-d|>T1 && |b-c|>T1 (a-d)*(b-c)<0,
стойността (a+c)/2 се присвоява на V1, стойността
(b+d)/2 се присвоява на V2, а стойността на X остава
неопределена.
Т1,Т2 обозначават подходящи прагови стойности , които са описани в Секция
3.На края на този етап може да останат няколко Х,H1,H2,V1,V2 пиксела с неопределена
стойност. Следващо сканиране на увеличеното изображение ще попълни тези "дупки"
Трети етап: запълване на дупките 2 част
На трети етап се сканира увеличеното изображение Z в търсене на пиксели с
неопределена на предходен етап стойност и с поне една четна координата. Това са
пикселите, обозначени със сива точка и с етикет Р във фиг. 4b,4с. Илюстрираните два
случая на двете под картини ще бъдат третирани по същия начин в следващата дискусия.
За съответствие ще използваме буквите А и В, както във фиг.4б, за обозначаване на
пикселите отгоре и отдолу (отляво и отдясно съответно) на пиксела
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Р и на тези , на които са присвоени стойности при предходния етап(черните
точки). Забележете , че стойностите на пикселите Х1 и Х2 може и да са, може и да не са
уточнени на предходния етап. Ако са били уточнени, ще бъдат означени с х1 и х2.
Съгласно с това алгоритъмът разглежда два случая и предприема следващи действия:
•
Х1 и Х2 са без присвоени стойности: в този случай алгоритъмът проверява
дали |a-b|<T1, със същия праг Т1 от , използван в предходния етап.Ако условието е
изпълнено, стойността на пиксел Р става (a+b)/2, в противен случай стойността на Р
остава неопределена.
•
и Х1 и Х2 имат присвоени стойности: в този случай алгоритъмът проверява
за съществуването на вертикални или хоризонтални ръбове. Възникват следните под
случаи:
ако съществува ръб по посока Х1Х2 (т.е. |a-b|>T2 и |a-b|>|x1-x2|, на пиксел Р
се присвоява стойността (x1+x2)/2)
ако съществува ръб по посока АВ (т.е. |x1-x2|>T2 и |x1-x2|>|a-b| ) на Р се
присвоява стойността (a+b)/2
никое от изброените: в този случай стойността на Р остава неопределена
В края на трети етап всички пиксели, чиято пространствена зависимост от
"съседите" е проста, имат присвоена стойност. Използвайки придобитата дотук
информация, в следващия етап останалите "дупки" се запълват.
Последен етап: Rebinning
На последния етап алгоритъмът сканира още веднъж изображението Z в търсене
на пиксели, останали с неопределена стойност и попълва дупките със подходящо
избрана теглова стойност, както е описано по-надолу. Предварително скалата на
степените на сивото (с обичаен обхват от 0 до 255) е подразделена на по груба скала от
256/q клетки Bi, където q е подходящо избрана от потребителя целочислена стойност тата клетка включва стойности на сивото от интервала от q(i-1) до qi-1. Алгоритъмът
първоначално търси всеки пиксел Х с две четни координати и с неопределена стойност.
В този случай, пикселите A,B,C,D, заобикалящи X както на фиг.4а попада в поне една и
максимум 4 клетки Bj. Представителните стойности (обикновено по медианите) са
осреднени за да се получи стойността на Х .Забележете че по този начин по-често
срещаните стойности са с по-малко тегло; този трик гарантира, както е показано в
експеримента, по-добро запазване на детайлите в уголеменото изображение. С цел
запазването на визуалната острота е от фундаментално значение, за да се намалят
операциите. Също така е важно да се отбележи, че стойностите, взети за получаване на
Х, идват от оригиналните стойности на входното изображение и не са повлияни от
изглаждащите операции в предходните 3 етапа.
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фиг.4
III. Разработка
Разработваният алгоритъм притежава функция за откриване на грешки. За да е
възможно това, се взима предвид пространствената зависимост на всеки интерполиран
възел (пиксел) от неговите съседи. За целта, за всеки неизвестен пиксел се проверяват 6
разлики в яркостта на 4 негови съседи с известни стойности. 6-те разлики отговарят на
6-те възможни направления за съществуване на ръб (ярък контраст между 2 обекта).
След като бъдат изчислени тези разлики, алгоритъмът намира минималната от тях.
Случаите, когато съществуват няколко разлики с еднаква стойност, е отразен при самата
интерполираща процедура. В общия случай, когато съществува единствена минимална
разлика, се взима предвид и разликата между останалите 2 пиксела. Двете разлики се
съпоставят с предварително избрана прагова стойност. За всяка възможна ситуация на
отношение на двете разлики спрямо праговата стойност, се дефинира двойка
коефициенти на влияние. Тези коефициенти съответстват на двете двойки пиксели (тези
с минималната разлика и останалите два). Общата формула за интерполация е следната :
X=[c1(comp1(dmin)+comp2(dmin))+c2(comp1(drest)+comp2(drest))]
(2(c1+c2))
В тази формула, с1 и с2 са съответните коефициенти на влияние, dmin и drest са
двете изчислени разлики, comp1 и comp2 са двете компоненти на съответните разлики.
Коефициентите на влияние са потребителски дефинирани величини, които биват
определени преди изпълнението на алгоритъма. От техния подбор зависи качеството на
интерполираното изображение. Колкото по-голяма е разликата между двата
коефициента, толкова повече ще се открояват отделните обекти в изображението.
Възможните ситуации на отношение са следните:
if (dmin<T1 && drest<T1) then c1=3, c2=2 (малък контраст)
If (dmin<T1 && drest>T1) then c1=10, c2=1 (рязък контраст)
If (dmin>T1) then c1=6, c2=1 (плавен контраст)
If (dmin=drest) then :
1) if (range(comp(dmin)) = range(comp(drest)) then c1=c2=1 (няма контраст)
2) if (range(comp(dmin))!=range(comp(drest))) then X – undefined (двоен ръб)
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Алгоритъмът преминава на 4 етапа. На първия етап, интерполационната
процедура се прилага за неизвестните диагонални пиксели (пикселите с по 2 четни
координати). В този случай съседите с известни стойности са съседите по диагонал,
които са пиксели от входното изображение. На втори етап от процедурата се
интерполират контурните пиксели, като те се изчисляват като средно аритметично от 2
техни съседа с известни стойности (винаги пиксели от входното изображение). По този
начин се намалява в известна степен ефекта на заглаждането, неизбежен при
итеративните интерполиращи процедури. На трети етап се повтаря процедурата от 1-ви
за останалите неопределени пиксели, като в този случай известните съседи са съседите
по хоризонтала и вертикала. Винаги два от тези съседа са от входното изображение, а 2
са определени на 1ви етап. Четвъртият етап на алгоритъма се налага само в определени
частни случай, когато след етап 3 са останали неопределени пиксели.
Използваният интерполиращ метод е същият като предходния.
IV. Заключениe
В тази разработка сме предложили нова техника за увеличение на цифрови
изображения в скалата на сивото. Предложената техника беше сравнена според различни
индикатори с бикубичната интерполация и пикселната репликация. Eксперименталните
резултати показват, че предложеният метод, макар и по-прост от бикубичната
интерполация, представя по-добри резултати.
Литература:
1.
2.
3.
4.

http://en.wikipedia.org
www.elsevier.com
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/image-interpolation.htm
www.mathworks.com/
Научен консултант: проф. д.т.н. Андон Лазаров
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ЧОВЕКЪТ И ЧОВЕШКОТО В РАЗВИТИЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ
ИНТЕЛЕКТ
Ангел Христозов Димов
IV курс Психология, Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”

MAN AND HUMANE IN THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL
INTELLECT
Angel Hristozov Dimov

Abstract: Most researchers hope that their work will eventually be incorporated into a
machine with general intelligence (known as strong AI), combining all the skills above and
exceeding human abilities at most or all of them. A few believe that anthropomorphic features
like artificial consciousness or an artificial brain may be required for such a project.
Key Words: artificial intelligence, cybernetics, human intelligence, human thinking, thought
processes, intelligence
Същност
С появата на електронно-изчислителните машини и развитието на кибернетиката
като наука и практика се оформя и специфична теория за същността на мисленето.
Електронно-изчислителните машини започват да решават задачи, достъпни по-рано само
на човешкия интелект и човешкото мислене. Това доведе до възникването на понятието
"изкуствен интелект". ИИ изучава методите за създаване на автоматизирани системи,
които в поведението си наподобяват човешките мисловни процеси. Системата с ИИ е
най - сложното устройство измислено от човека, което има потенциал да се учи и
променя поведението си така, че да може да върши дейности, които са основни
показатели на човешката интелигентност - способност за обучение, боравене със знаци и
символи, в това число разбиране и използване на писмена и говорима човешка реч,
разпознаване на звукови и визуални образи. Дейността на мозъка може да бъде
разглеждана като някакъв вид информационна обработка. Математиката, психологията,
лингвистиката и компютърното инженерство правят изкуственият интелект възможен.
Обикновено към реализацията на "интелигентни" системи, се подхожда по
модела на човешкия интелект. Обособяват се две основни направления, символно на
основата на моделирани "високи" мисловни процеси у човека и невро-кибернетично, на
основата на моделирани "ниски" структури от човешкия мозък, неврони. Колкото помалко данни са необходими на един изкуствен интелект, за да стане разумен, толкова
повече той се доближава до човешкия и до идеалния изкуствен интелект.
Програмирането на система с изкуствен интелект се състои в създаване на основните
алгоритми за обучение и самопрограмиране.
Подходи към ИИ:
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Конвенционален ИИ
Основно се използват методи за самообучение на машината, основани на
формализъм и статистически анализ. Основно направление на конвенционалния ИИ са
Експертните системи. Представляват програми, които работят по определени правила,
обработват голямо количество информация и в резултат извеждат заключение по нея,
притежават уникално свойство да се обучават сами. Един от сериозните пробиви в тази
насока е свръх интелигентен хеликоптер, който за 10 минути успява да изучи и повтори
с изключителна точност поредица маневри. Впечатляващото в постижението е
способността на машинния алгоритъм да се учи. Други подходи на конвенционалния ИИ
са разсъждение на основата на аналогични случаи , баесова мрежа, дърво на решенията,
поведенчески подход.
Изчислителен ИИ
Използва интерактивни разработки и обучение. Самообучение основано на
емпирически данни и асоциирани с тях "гъвкави" изчисления и не символен ИИ.
Основния метод е невронна мрежа. Тя представлява система с отлични
способности за разпознаване. Най-общо казано това е желанието на човека да копира
природата, а всъщност невронните мрежи са математически модел на нашето познание
за работата на мозъка като мрежа от неврони. Невронната мрежа е модел за обработка на
информация, вдъхновен от изучаването на биелектричните мрежи в мозъка на човека и
животните, образувани от неврони и техните синапси. На тях се гледа като на
инструмент, който ще ни помогне да разберем механизмите на работа на човешкия ум.
Те се състоят от множество свързани прости изчислителни единици, като изчисленията
са разпределени по цялата мрежа. Това прави мрежата изключително гъвкава, като тя
продължава да работи дори когато от нея умишлено са премахнати изчислителни
елементи. За съжаление, дори този модел на човешкия ум не е перфектен. Повечето
съществуващи към момента изкуствени невронни мрежи не могат да моделират ефекта
на хормоните върху мозъка. Може би най-големият недостатък на невронните мрежи е,
че тяхното обучение изисква множество повторения, а в много случай животните
научават дадена информация след като са били изложени на нея само веднъж.
Други модели на изчислителен ИИ са: неясна система, еволюционни и
генетични алгоритми, обучение с утвърждение.
Приложение: програмите с ИИ се използват от икономически организации,
лекари, учени, банки, като експертни системи за решаване на задачи от някаква тясна
област поне толкова добре, колкото и човека. Невронни мрежи се използват при
разпознаване на текст и глас, медицинска диагностика и в националната сигурност.
Методи на които се основава изкуственият интелект
¾ Сравнителен анализ
9 Човекоподобно мислене- за да се каже, че една система мисли като човек е
необходимо да имаме една прецизна теория за това как мислят хората. До момента,
прецизна теория за начина по който мислят хората не е известна.
9 Човекоподобно действане- според бихейвиористите трябва да се изследват
само обективно измервани стимули, които се подават към човека, и съответстващите им
резултатни реакции - действия.
Бихейвиористичният подход може да бъде илюстриран чрез т.н. Тест на Тюринг.
В три отделни стаи се намират компютър, човек и екзаминатор. Екзаминаторът може да
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комуникира с другите двама единствено чрез телетайп. Той пробва да разпознае, кой от
тях е машина и кой е човек. Машината се стреми да заблуди екзаминатора, като го
накара да повярва, че тя е човек. Ако тя успее, тогава може да се направи извода, че
въпросната машина може да мисли. Elizа е програма, успешно преминала през теста,
която симулира психотерапевт, разговарящ с пациент. Проблемът с Eliza и с други
подобни програми е, че те акцентират върху прост синтактичен анализ и генериране на
изречения.
9 Рационално мислене - логическият подход в ИИ се стреми към изграждане
на компютърни програми, които на основата на логическо описание на произволен
проблем и при наличие на достатъчно време и памет, да могат да намират неговото
решение.
9 Рационално действане - този подход поставя липсващата в
бихейвиористичния подход "умствена стъпка" между стимулите и действията.
¾ Агентно -ориентиран метод към ИИ
ИИ е познавателна и инженерна научна област, която се занимава с разбиране и
синтезиране на поражданото от интелекта интелигентно поведение. Методите и
техниките на изкуственият интелект са съвместими с тези от други области, като е
възможно тяхното съчетаване при решаването на конкретни практически задачи.
Изкуственият интелект е подходящ инструментариум за систематизиране и
автоматизиране на задачи, като по такъв начин осигурява методологична основа за
възникване на нови теории и техники. Извън съмнение е, че интелектните системи с
човешко ниво на интелигентност ще имат огромно влияние върху всекидневния живот и
бъдещето на цивилизацията. Като целта на изкуственият интелект не е компютърната
симулация, а разбирането на интелигентното поведение чрез синтез на реални системи,
които го осъществяват.
Съществуват два подхода за синтез на интелигентно поведение.
Това са звуковият, който има своите корени в логиката, лингвистиката и
психологията. В основата му стои хипотезата на Алън Нюел, която твърди, че
интелигентното поведение изисква знакови разсъждения върху знаково представени
знания. Представянето се извършва на ниво смислова информации. Другият подход е
поведенският подход в ИИ, които има корени в биологията, неврофизиологията и
еволюционната теория. Акцентът е поставен върху интерактивните процеси между
агента и средата. Тук се издига хипотезата за т.н. пораждаща се функционалност. Тя
предполага, че интелигентно поведение може да бъде породено от множество
относително независими, елементарни поведения, без каквото и да е централизирано
управление над тях. Първият е по-удобен за възпроизвеждане на съзнателното
поведение, докато вторият - на подсъзнателното поведение.
Изкуствен интелект като направление на когнитивната наука.
ИИ, системите за ускорено и качествено запаметяване, компютърни модели на
когнитивни архитектури са едни от основните приложение на когнитивната наука.
Централен стожер в когнитивната наука е компютърната метафора за човешката
когниция, а най-мощното и направление е именно в създаването на изкуствен интелект
във вида на изкуствени динамични учещи се невронни мрежи. Американското
направление на когнитивната психология се развива под силното влияние на
изследванията в областта на теория на информацията, и по-специално на изкуствения
интелект. Тази ориентация на проучванията предопределя нов подход към когнитивното
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развитие на индивида. Човешките същества се разглеждат като йерархично
организирана система за получаване, съхраняване и преработване на информацията и
нейното използване. В такъв план познанието се определя чрез съвкупността от
процесите на трансформиране, запазване, извличане и употреба на информацията.
Когнитивната наука събужда силна реакция с експерименталните си обективни методи,
тя промотира психологията всред "твърдите" науки, такива като физиката или генното
инжинерство, защото използва подобни емпирични методи. Обяснявайки причините за
засилване вниманието към изследване на познавателните процеси и особено на този
специфичен подход към изучаване на класическите проблеми на познанието, който е
представен в когнитивната психология Улрик Найсър пише, че най-важното е появата
на електронно-изчислителните машини. Появи се и се разработи информационния
подход към изследването на мисленето и останалите познавателни процеси. Електронноизчислителните машини не само облекчават провеждането на експерименти, но правят
възможен щателния анализ на получените резултати. Според Найсър операциите,
изпълнявани от самата електронно-изчислителна машина, в някакво отношение са
аналогични на когнитивните процеси. Електронно-изчислителните машини получават
информация, манипулират символи, съхраняват в "паметта" елементи информация и
отново я извличат, класифицират информацията на входа, разпознават конфигурации.
Появата на електронно-изчислителните машини служи като необходимо потвърждение
за това, че когнитивните процеси са напълно реални, че те могат да се изследват и даже
могат да бъдат разбрани.
В търсене на най- подходящ модел за създаване на изкуствен интелект
Класическата теория за мисленето има за цел описанието на подсистемите на
съзнанието, а не на актуалното поведение. Следователно, подходящият начин да се
направи изкуствен интелект изисква теории за когнитивната компетентност във
възприятието, мисленето, действието и езика. Що се отнася до поведението, то би могло
да бъде моделирано едва след като такива теории се развият в достатъчна степен, да се
докаже, че логическите характеристики са механично изчислими. Ние не сме такива
машини заради специфичната “архитектура” на мозъка, и един от резултатите на
теорията на мисленето е да определи ограниченията, които трябва да са изпълнени от
различните “архитектурни” модели. Най-важното ограничение е каузалната ефективност
на логико-синтактичните свойства, но то е достатъчно слабо, за да позволява
разнообразие от модели като конективизма или друг тип масивно паралелно изчисление.
Според учените Смит, Варела и Кланси мисълта не може да бъде разбрана като
изцяло вътрешна и независима от окръжаващата среда. Затова се настоява дори, че
автономни роботи ще се конструират по-успешно, ако теорията на мисленето изобщо
бъде изоставена като основа на програмиращите техники. Съответно интелигентното
човешко поведение би се обяснявало по-добре чрез теориите на хаоса и динамичните
системи, в основата на които лежи т.нар. “размита логика”, разработена от Лотфи А.
Задех. Тази позиция в последните години се защитава от представители на когнитивната
наука, като Фриман и Скарда, Ван Гелдер и Гарсън. Много когнитивни учени признават,
че тези подходи включват по някакъв начин калсическата теория на мисленето, която
трябва да се схваща като намираща се не в конкуренция, а в сътрудничество с другите
теории. Един от въпроси в това отношение е не как да се обясни мисленето, което
интуитивно се свързва с някакъв вид изчисление, а как възниква субективният
съзнателен опит при мисленето и коя теория дава по-убедителни предположения.
Погледът към роботиката може да послужи за критерий при такова сравняване на
убедителността. Нерепрезентативната роботика се интересува от поведението на робота,
от степента на интелигентност на това поведение безотносително към това, какво става
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“в главата” на робота, за да се държи така или иначе. Но изоставянето на теорията на
мисленето би довело до отричане на необходимостта от изследване на съзнанието и
връщане към изследване на поведението, т.е. към смятания за опроверган бихевиоризъм.
В изследвания в областта на изкуствения интелект, първата парадигма е , че
изкуственият интелект трябва да се програмира по подобие на човешкия. Започва от
школата на Карнеги-Мелън , където се използва методът на протоколния анализ. На
изследваните лица се дава задача или гатанка за разрешаване. По време на решаването
лицето трябва да говори на глас какво “става в главата му” . Събраните записи се
анализират, за да се определи на какво се дължи успешната стратегия, за да може
процесът да се алгоритмизира и вкара в компютъра за решаване на загадки от същия тип
с формално сходни процедури. Термините, съзнателно използвани от изследваното лице,
се превръщат в символни елементи, върху които програмата оперира. Така обратната
страна на тази парадигма е, че човешкото съзнание трябва да се разбира по подобие на
компютърния софтуер. Паралелът с изкуствения интелект възражда надеждата, че
съзнанието може да се изучава с научни средства, което би усилило и научния статус на
психологическите течения извън бихевиоризма, залинели в неговата сянка.
Работата по ИИ обаче ражда нови тенденции и стимулира нов вид когнитивизъм.
Алън Тюринг, всъщност твърди, че точно интелигентното поведение на компютъра ще
бъде критерий за интелигентност, а не сходството на вътрешните му процеси с
вътрешните процеси в главата на човека. В есето си “Изчислителни машини и интелект”
разглежда машина, която по същество представлява дигитален компютър с безкрайна
памет, като най-силният теоретически аргумент е “множествената реализация”. Ако
менталните състояния са функционални феномени и могат да се реализират в различен
материал, то няма пречки да ги реализира именно дигиталният компютър. Той има
предвид начина на структуриране на тези части, а това е истинската разлика между
мозък и компютър. Самият тест на Тюринг обаче има бихевиористки характер, целейки
просто да заблуди обикновен човек относно това, че разговаря с друг човек. Това може
да се постигне без да се влага в компютъра нещо повече от набор от трикове , но ние
няма да го смятаме за научно постижение.
Когнитивните теоретици се насочват към изчислителната репрезентация на
дълбинните символи на граматичните структури, както и към процесите на
трансформация, които водят до формулирането на изречения в съответната
повърхностна структура. В тази перспектива мислите и изреченията, които съзнаваме,
изглеждат като епифеномени на безсъзнателните процеси. Затова безспорният доайен на
когнитивната наука Джери Фодор развива този възглед като “тезата за езика на
мисълта” в книга със същото заглавие. Този език той нарича “менталайски” и го
определя недвусмислено като несъзнаван. Така парадигмата на изчислителносимволната репрезентация се модифицира, запазвайки някои основни положения, но
“преминавайки” от сферата на съзнателното към сферата на безсъзнателното.
Що се отнася до практическата работа по ИИ, програмистите не се интересуват
от това, дали изчислителните символи съответстват на такива в човешкото съзнание –
след като вече се приема, че те са в несъзнаваната сфера. Като това не означава, че
подобна компютърна система не би била съзнателна , а просто, че не символите, върху
които се оперира, са онова, което компютърната система съзнава. В “Китайска стая”
Сърл доказва, колкото и интелигентна да е програмата, колкото и “запозната” да е със
символите на опериране, тя няма да е интенционална, т.е. да съзнава съдържанието на
тези символи.
Съществената задача на ИИ е да се постигне интелигентно поведение, но това не
е успешно минаване на теста на Тюринг, т.е. успешно заблуждаване на хората, че
комуникиращата с тях скрита компютърна система всъщност е човек. Най-обещаваща е
комбинацията от символна, конективистка и динамична теория. Пример за успешното
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прилагане на изкуствен интелект е “теорията за възприятната активност” на Н.Томас.
Ключовото понятие в нея е съвкупността от ментални образи, което означава, че
подобна теория ще има пряка връзка с теориите за възприятието, по точно със
зрителното възприятие. Като отделните възприятни единици са вътрешни
репрезентации. За да се държи интелигентно в текущата ситуация, роботът трябва да
определи специфични факти за околната среда, релевантни към поведението му. Чрез
своите сензори роботът активно изследва особеностите на средата. Машината
контролира поведението си чрез модифициране на собствената си система съобразно
действително откриваното в околната среда. Изводът на Томас е, че възприятното
съзнание не се състои във вътрешната наличност на някакъв вид модел на външния свят,
а в сложния процес на взаимодействие между схемата за контрол, поредицата от
възприемащи инструменти и средата. Общата форма на такава схема включва
възприятното тестване на обектите, изследването на средата и връщащите се към
контролния център резултати.
Откъснатата от непосредственото възприемане перцептивна активност обяснява
въображението, мечтаенето и планирането. Тя е субстратът на съзнателното мислене.
При същества, използващи език, въобразяваният език позволява сложно и
широкообхватно мислене. В последна сметка това въобразяване е форма на поведение,
макар и много сложна вътрешна форма. Ако Томас е прав в обясненията си, по пътя,
описан от него, ще се реши една от основните задачи на когнитивната наука е да се
покаже как релевантното поведение се контролира и координира.
Световно известения учен в областта на когнитивната наука професор Джефри
Елман е един от създателите на подхода на невронните мрежи при разбирането на
човешките познавателни процеси и създател на специален клас мрежи, които носят
неговото име. Той използва компютърни симулации за изследване на промяната,
развитието и еволюцията. Компютърните модели, с които работи, се основават на т.нар.
"изкуствени невронни мрежи", които имат на разположение няколко прости, но много
мощни процедури за обучението си, такива, позволяващи самообучението им, те се учат
на базата на примери. Еволюционното развитие на изкуствения интелект преминава през
сензори; "експертни системи", при които информацията е осигурена от хора-експерти, и
се подава като "вътрешен модел", който е фиксиран, но с възможност за преработка от
експерта, използващ се за интерпретиране на постъпващите данни. Днес компютрите
функционират като сложни адаптивни системи без хора в цикъла, работят с развити
схеми, които подлежат на изменения и подбор. Очакваме поява на компютри със
самосъзнание. Дали компютърът е като ръката, плод и оръжие на труда или ще му дадем
свободата да бъде нещо повече. Интересно е дали самите ние имаме достатъчно
самосъзнание, за да създаваме изкуствено такова, но ако то не разбира смисъла няма ли
само да ни създава повече неприятности, като не забравяме и това, че човекът не толкова
се адаптира, колкото подчинява средата на себе си.
От друг ъгъл
Компютърните програми са невероятно бързи и с ефективна памет, но техните
способности зависят от интелектуалните механизми, вложени в тях от програмистите
им. Една машина, преминала теста на Тюринг със сигурност може да се смята за
интелигентна, но тя може да си е интелигентна и без да знае достатъчно за хората, за да
може да ги имитира.
В областта на ИИ учените се концентрират върху когнитивните и евристични
способности, затова как де се увеличи изчислителната мощ на компютрите и
възможността им , като нанотехнологии, самообучаващи се системи. Това което ще
създадат ще има евристичните и когнитивни способности на човешкия мозък, но дали
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ще е човешки интелект, защото човешкият интелект е продукт на емоциите.
Мотивацията за мислене и откриване на нови неща е в основата на интелектуалната
дейност, но мотивация без емоции няма. Твърде малко се работи в областта на
моделиране на мотивационната и емоционалната сфера на съзнанието. Това малко
напомня за аутизма. Аутистичните деца имат високи интелектуални способности, но
това не им помага да общуват с хората и изобщо да водят самостоятелен пълноценен
живот, камо ли да постигнат нещо с тези способности. Причината е, най-общо казано, в
някаква увреда на мотивационната и емоционалната сфера. Те нямат мотивация да
използват интелекта си. За да бъде интелектът ефективен, той трябва да е в състояние да
променя физическия свят.
ИИ не може да бъде създаден по точно подобие на хората, защото те не познават
достатъчно добре собствената си същност. Ние се водим мислещи, интелигентни
същества със собствено самосъзнание, но никой не е дефинирал точно понятието
съзнание и самосъзнание, няма кратка и точна дефиниция да може да се каже какво е
това, което е накарало homo sapiens да се самоосъзнае отвъд първичните инстинкти. За
да бъде той интелигентен, би трябвало да може да се самообучава и сам да натрупва
нужните познания от заобикалящия свят, така както го прави човешкият разум с
методите на наблюдението, експеримента и анализа. Доказан в психологията,
философията и други науки факт е, че разумът е много по-непознат и по-труден за
изследване от емоцията. Изчислителната мощ на съвременните компютри достига до
ниво, при което ще може да бъде "симулиран" интелектът или поне проявата му под
формата на разговорна реч.
Интелектът е част от възможностите на човешкия разум, той се разпростира
върху области, които не могат да се подчинят на моделиране. Невъзможно е да се
обхванат в модел и да се програмират например абстрактното мислене, изграждането на
хипотези, раждането на оригинални идеи или творческия процес на създаване на
гениалните произведения на изкуството. Човешкият разум, резултат от дейността на
най-съвършения орган в природата и на човешкия дух е неповторим, неподражаем и
неуправляем.
За стимулиране развитието на опитите в областта на изкуствения интелект се
присъжда наградата на Hugh Loebner, но тя не е печелена в пълния смисъл на думата,
тъй като, за да бъде обявен победител, той трябва да убеди журито в "човешката" си
натура.
В изследванията върху работата на човешкия мозък се обръща внимание върху
това, че разумният човек се справя с непознати ситуации и взема рационални решения,
защото може да извлича нови знания от наличния опит и обмисля последиците от тези
решения. Човек ежедневно решава задачи от неструктуриран тип, които нямат
алгоритмично решение, величините с които се оперира не могат да се зададат в числова
форма и решението им изисква обработка на информация, която е нееднозначна и
динамично се променя. За да се решат неструктурирани задачи е необходимо
използването на знания и човешки опит, който често съществува единствено в
естествено-езикова форма. Човешки разсъждения не могат да бъдат моделирани, не
могат да се обяснят и синтезират интелигентни функции като творчество, интуиция,
въображение. Сред компютърно използваните в момента разсъждения, дедукцията е
най-добре изследвана и са създадени алгоритми за реализацията й. Методите и
средствата на изкуствения интелект за решаване на задачи се прилагат върху знания,
предварително извлечени и представени чрез избрани модели. Знанията са организирани
в бази от знания и са предмет на обработка чрез специфични програмни механизми. В
обобщение ще отбележим, че системите с изкуствен интелект работят по схемата
“знания + разсъждения”. Поради необходимостта да се работи с неточни и непълни
знания в интелигентните системи се прилагат също правдоподобни и приближени
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методи за “разсъждение”. Ресурсите, с които работят интелигентните системи по своята
природа са по-мощен апарат за намиране на решения за реални сложни проблеми.
Обобщение
Крайната цел е да накараме компютърните програми да решават проблеми и
постигат цели в околния свят толкова успешно колкото и хората. Според някои учени
интелект подобен на човешкия може да бъде постигнат чрез създаване на много
програми, чрез натрупване на огромни масиви от 'знания' чрез езиците, които се
използват сега за тяхното пресъздаване. Можем да кажем, че интелекта е сбора от
познания, тяхното рационално използване и ирационално развитие, пренасяни и
развивани с помощта на своите носители независимо от тяхната форма – хора или
компютри. Интелекта е познание, което съществува благодарение на своите
информационни носители. ИИ съществува извън представата ни за него и за неговите
информационни носители. ИИ започват своето съществуване на базата на човешкото
познание, но има за цел негово развитие и усъвършенстване. ИИ би могъл да възникне и
да съществува като множество за намиране, анализиране, подреждане, съхраняване,
представяне, предаване и обмяна на информация. Можем да кажем, че неговият жизнен
цикъл включва раждане, обучение, съзнателен период, период за предаване на знания на
ново възникнали системи и приключване на съществуването. Основното което се цели е
системите с ИИ да са партньор на човека.
ИИ е полезен за човека, защото в непрекъснатия си стремеж към развитие,
изследване на неизвестното и усъвършенстване на вече създаденото, човешката
цивилизация създаде компютрите за свое улеснение – като средство за по-лесно и побързо изпълнение на определени задачи. Цялата технологична революция е плод на
човешката мисъл и на творческото начало у човека. От голяма полза би било ако
създадем машина, която да “мисли” вместо нас, то тя определено ще го прави много побързо от човешкото същество, ще обработва феноменални количества данни и ще се
самообучава с много по-голяма скорост от човека.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА АЛКОХОЛНАТА
ЗАВИСИМОСТ
Теодора Златкова Колева, ПУ „Паисий Хилендарски”

PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ALCHOHOL
DEPENDANCE – CASE STUDY
Teodora Zlatkova Koleva, University of Plovdiv ‘Paisii Hilendarski’
Abstract: Pathological and violent consumption of achohol is a way of life associated with
certain emotional experiences. It is not only depending on the substance ethanol but also on
certain attitudes, relaxation, euphoria, forms of communication associated with, drinking,
personality traits, which are formed for many years use.
Key words: case, alcohol dependance, disease, control, abstinence, remission
Алкохолната консумация е известна от хилядолетия насам в почти всички
култури. Едва след Ренесанса медиците започват да се занимават по-задълбочено с
причините за т.нар. „неумерена алкохолна употреба”. От тук започват и първите стъпки
за утвърждаване на болестната концепция на алкохолизма.
Алкохолизмът по своята същност може да бъде дефиниран основно от две
гледни точки: алкохолизмът - болест като всички останали, а алкохоликът - жертва на
своята физиология и безпомощен да контролира поведението си и алкохолизмът –
зависимост, идентична със зависимостта към вещества като опиати, стимуланти,
никотин и други. И в двата случая прекомерната алкохолна употреба е проблем,
изправящ пред себе си редица усложнения свързани с цялостното функциониране на
личността.
В ежедневието алкохолизмът се свързва с две явления: алкохолна злоупотреба и
алкохолна зависимост. Злоупотребата е налице тогава, когато последиците от
алкохолната консумация водят до телесни и психо-социални вреди и затруднения.
Белезите на зависимостта са абстинентните прояви, промяната в поносимостта, силното
желание за консумация и неспособността за контрол, което от своя страна води до
употреба на алкохол и при необичайни условия.
Болестната концепция за алкохолизма
Дали алкохолната зависимост е болест или просто лош навик - вредна привичка
е въпрос, който години наред остава неизяснен. През 1990г. Society of Addictive Medicine
официално приема болестната концепция за алкохолизма. При обсъждането на тази
концепция се изхожда от дефиницията за болестта като понятие. Болестта е свързана с
определено състояние. Причиняващо болка, отклонено поведение, социални проблеми.
Налице са симптоми и нужда от лечение. Болестният модел е неутрален по отношение
на оценка, което премахва „заклеймяването” и табуизирането на алкохолизма и улеснява
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достъпа до лечение. Алкохолната злоупотреба с изразена зависимост е заболяване
принадлежащо на екзогенните психични разстройства. Има своя етиология, патогенеза и
динамика на протичане. В клиничната картина това е болест принадлежаща на
психичните заболявания, но наред с това се наблюдават и увреждания на различни
органи и системи.
Психологични теории за възникване на алкохолизма
¾
„Алкохолът намалява напрежението” – т.е. хората употребяват алкохол,
за да намалят нивото на стреса, което води до честата употреба и дори необходимост от
приемането му. В действителност обаче се случва точно обратното – алкохолът в
организма засилва напрежението, а релаксиращия ефект се дължи на условен рефлекс
появяващ се по време на консумацията.
¾
„Алкохолът намалява тревожността и засилва социализацията” – т.е.
алкохолизъм развиват тези хора, които имат високи равнища на тревожност, наличието
на травматични преживявания, спомени за минали събития и др. Разбира се това
схващане е само една от причините, но в никакъв случай задължително условие за
възникване на алкохолизъм.
¾
Теория за „зависимата личност” – доста често хора, които проявяват
зависимо поведение към други вещества или поведения имат специфична личностна
структура, податлива на подобен вид разстройства.
Някои психологически
характеристики като импулсивност, склонност към въвличане в рискови ситуации и др.,
създават повишен риск от алкохолна зависимост и други дисфункционални поведения.
Форми на протичане и типологии на алкохолизма
Алкохолизмът в широкия смисъл на думата и хроничния алкохолизъм като
форма на алкохолната зависимост има различни типове на изявеност.
Типология на Йелинек 1960г.:
Алфа алкохолизмът - се характеризира с употреба по психологични причини –
напрежение, лошо настроение, конфликтни ситуации, битови проблеми.
Бета алкохолизма – пие се по навик или в компания. Употребата може да се
прекъсне.
Гама алкохолизъм - психична и физическа зависимост. Хроничен алкохолизъм.
Повишава се толерантността, променя се метаболизма, налице са абстинентни
симптоми.
Делта алкохолизъм – това е вече напреднал стадий, когато отказването е почти
невъзможно. Индивидът се нуждае от определена доза в кръвта, без която се чувства зле.
Повишават се абстинентните явления на страх, тремор, изпотяване, повръщане.
Епсилон алкохолизъм – това са т.нар. епизодични пиячи, зависимостта е
предимно психична, контролът е загубен, но годността за въздържание е запазена.
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Клинични фази на алкохолизма
1.Преалкохолна фаза - това е т.нар. „облекчаващо пиене”, настъпва повишаване
на толерантността, налага се увеличаване на дозите.
2. Продромална фаза – количеството на алкохол се увеличава, появява се т.нар.
„тайно пиене”, налице са загуба на спомени. Мисълта на индивида постоянно е
насочена към алкохола.
3.Критична фаза – стадий на „непреодолимо желание”; загуба на контрол;
развива се силна алкохолна зависимост. Разстройват се семейните, приятелските,
професионалните отношения. Апетитът намалява, индивидът отказва помощ, а
личността става лабилна, възбудима, безинициативна.
4.Хронична фаза – стадий на сенсибилизация. Индивидът пие през повечето
време, страда от безсъние, страхови изживявания, разстройство на паметта и соматични
усложнения.
Симптоми на алкохолната зависимост в психосоциален аспект
•
Алкохолен глад - –силно желание или чувство за вътрешна принуда да
се приемат психоактивни вещества, в случая – алкохолни напитки.
•
Загуба на контрол и самоконтрол – проявява се не само по отношение
на алкохолната употреба, но често по отношение на други аспекти в личния и социален
живот. Изразява се в това, че веднъж започнал да пие, човекът с алкохолен проблем не
може да се спре. Много често тази загуба на контрол предшества болестта.
•
Дезадаптация – изразява се в невъзможността да се спазват
професионалните изисквания, да се изграждат взаимоотношения, загубва се контакта със
самия себе си. Появява се уплаха от собственото пиене, следва прикриване и лъжи. При
това поведение неминуемо се засягат и близките на зависимия – семейство, приятели,
колеги.
•
Депресия – един от поведенческите модели на алкохолизъм. По-точни
казано – алкохолът е силен депресант. Защото човек влязъл с начина си на живот в
конфликт с обществените норми, обикновено развива депресия. За депресивното
състояние допринасят разрушените взаимоотношения, постоянните лъжи, страхът от
безперспективност. С излизането от депресията започва и завръщането към живота на
алкохолика.
•
Алкохолен абстинентен синдром – представлява болестно състояние,
проявяващо се с тежък физически и психически дискомфорт няколко часа след
последното опиване. Състои се от треперене, гадене, изпотяване. По-тежките симптоми
включват илюзии, чувство за застрашеност, слухови халюцинации.
Психични разстройства свързани с алкохолната зависимост
Делириум тременс - последица от пълното спиране или намаляне на алкохолната
употреба. Това е състояние на обърканост с придружаващите го соматични нарушения.
Симптомите включват помрачаване на съзнанието и обърканост, ярки халюцинации и
илюзии, тремор на ръцете, езика и тялото, безпокойство и безсъние.
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Остра алкохолна халюциноза – често е слухова; чуват се гласове на отсъстващи
лица. Болният може да има усещания от несъществуващи дразнители – усещане за
лазене от буболечки, мравки и др.
Корсакова психоза - характеризира се със загуба на ориентация, разстройство на
фиксационната памет и конфибулации. Среща се тревога, безсъние, халюцинации.
Свързана е с токсичното увреждане на мозъка от непълното метаболизиране на
алкохола.
Алкохолна деменция – алкохолно слабоумие. Настъпва в третия стадий на
алкохолизма, често при жени над 40-те. Обуславя се със загуба на паметта,
неориентираност във времето.
Алкохолна меланхолия – развива се при хроничен алкохолизъм. Проявява се в
налудности, опити и мисли за самоубийство.
Ревностна налудност – открива се при хроничния алкохолизъм. Среща се при
мъже и се обуславя с половата импотентност при засилено либидо. Води до разриви с
партньора.
Проблемът на зависимостите като цяло и на алкохолната в частност може да се
изясни само при един по-интегративен подход – чрез изучаване на взаимовръзките
между биологичните, когнитивните и поведенчески фактори. От тези взаимовръзки се
развива и отношението към алкохола и неговото вграждане във всеобщата културна
система. Месните условия за консумация на алкохол, включващи съпреживяването на
ценности, празници, задушевност в общуването, свързани с удоволствието от пиенето
могат да задействат обусловените реакции на алкохолика. В много случаи хората
натоварват алкохола с компенсаторни функции при изживяване на загуба, чувство за
самотност, липса на нещо, вина, срам, стаен гняв и т.н.
Внезапното спиране на алкохола води след себе си невъзможност за справяне с
житейските трудности, социалните контакти, собствените чувства. Често зависимият
загубва способността да се справя с действителността, чувството за реалност е
деформирано, това води до свръхчувствителност и прекомерна умора. Алкохолизмът,
както и другите зависимости често е търсене на щастие и цялост, но по един
патологичен път.
За да се получи пълна ремисия е наложителна пълна промяна в начина на живот,
а понякога и на цялата ценностна система; налага се модифициране на цялостното
поведение, което включва изграждане на нови форми на принадлежност и установяване
на по-добра връзка със себе си. В противен случай, ако крайната цел е единствено да се
спре консумацията, резултатът няма да е очакваният. Лекуват се причините и тежките
психологически и физически последици. При работата и борбата със зависимостите е
важно да се помни, че най-силната емоционална нужда на всеки човек е да се чувства
ценен. До този момент психологична ценност номер едно на зависимия е алкохола, а
всичко останало е на заден план. Това обаче не бива да се приема като морална
деградация на личността, а по-скоро като съвкупност от симптоми, на базата на които
може да се постави диагноза алкохолизъм.

231

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

Условия за възникване
Личностната характеристика на алкохолика е резултат от наследствените
фактори, влиянието на околната среда, социума, психологичните промени свързани с
промени като пубертет, съзряване, стареене. Някои преобладаващи характерни
особености преди настъпване на алкохолната болест са : импулсивност, общителност,
свръхактивност. При жените често преди развитието на зависимост се наблюдават
чувствителност, неконтактност, раздразнителност, зависимост от друг тип и други.
Разбира се тези личностни не са задължително предхождащи всички алкохолици, защото
по един или друг начин се повлияват от социокултурната среда.
От изключително значение за предразположеността към злоупотреба и
зависимост са някои поведенчески фактори като: обичаи на пиене, модел на пиене на
близките, месни условия, социален контрол. Други вътрешни фактори са: възприятия,
настроения и състояния, емоции, лични интерпретации на събития и др. Самото
въздействие на алкохола е фактор сам по себе си.
Психосоциални последици на алкохолизма
Освен многобройните здравословни увреждания, засягащи цялостната структура
на организма, системната употреба на алкохол и напредналата алкохолна болест
причиняват редица отрицателни психосоциални въздействия. Те засягат както самия
консуматор, така и обкръжаващата го среда – семейство, професия. Въздействията върху
семейството зависят от структурата и толерантната готовност на самото семейство към
човека с проблем, личността на алкохолика, фазата на развитие на болестта. В ранната
фаза признаците, често не се забелязват от близките. Когато признаците са налице и
ситуацията е в един по-напреднал стадии отношението на семейството все още може да
остане двойствено. Често се упражняват дребнави критики и опити да се прикрие
отклоняващото се поведение – отбягване на проблема. По този начин близките се
превръщат в „съ-зависими”, които дори засилват с поведението си алкохолизма на
засегнатия.
Това дали личността губи контрол над ситуацията е един от основните
показатели на алкохолната зависимост. Ако в обичайния си живот човек има приятели,
работа, интимна връзка, хобита и други социални контакти, а състоянието, в което
изпада под въздействието на алкохола, нарушава този баланс, значи нещата излизат
извън контрол. Хората, които имат зависимост, обикновено отричат загубата на
контрола. Създават си т.нар.”алкохолно алиби”. Чисто психологически на човек му е
трудно да приеме, че е по-различен от другите, по-неуспяващ. Много хора не търсят
помощ и лечение точно поради тази причина, а така шансовете им за справяне
намаляват. Това , че някой е зависим съвсем не означава, че е слаб, има слаб характер
или няма воля. От значение е личната уязвимост, средовите фактори, с какви хора се
общува и т.н. Несъмнено един от най-значимите фактори човек с проблем да потърси
помощ и да увеличи шанса си за оздравяване – това са близките на зависимия, неговото
семейство и приятели. Те са екипът, с който ще работи и ще се бори срещу изпитанието
си.
Case study of alchohol dependance – Случай на алкохолна зависимост
Случаят на С. е нито типичен, нито толкова различен от хилядите хора с
алкохолен проблем. Той обаче е показателен затова как един човек след дълги години,
забравил какво е да си „трезвен” и контролиращ живота си човек, намира сили макар и
за кратък момент от деня си да осъзнава причината за всичките проблеми и несгоди в
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живота си. Защото да си алкохолик и да се бориш за спасение от болестта си, означава от
тук нататък всеки един ден да изминаваш пътя на осъзнаването. Веднъж започнал обаче
– връщане назад няма.
С. М. в е роден и израснал в Пловдив. До 18-тата си година живее с родителите
си. Завършва строителен техникум, откъдето получава и образованието си. Има помалък брат. Баща му умира преди 8 години от инфаркт.
Сега С. е на 53 години и живее сам. Пенсиониран е по болест. Преди това
работи в сферата на строителството, търговията. Последната му месторабота е близкото
до дома му училище като охрана. Той работи до 46-тата си година.
С. оценя възпитанието си като добро. Не споменава факти или пречки от
детството, които биха могли да попречат развитието му. Разбирал се е със семейството
си. Спомня си, че в рода е имал двама дядовци с алкохолен проблем, но само единият
според него е бил агресивен и по-раздразнителен.
Жени се млад - само на 18г. И от този брак има 2 деца. Създал е дом и
семейство, но сам признава, че е имал и други извънбрачни връзки. Така след 13 години
брак се развежда със съпругата си по взаимно съгласие. Оценя бракът си като спокоен, а
съпругата си като грижовна жена. За развода обвинява себе си и влеченията си. Често С.
е употребявал алкохол, а понякога наркотици, прибирал се е късно от работа след
няколкочасови „купони” с приятели. Седем години живее сам. Поддържа контакт с
няколко жени, но за кратко. Тогава се запознава с Д. – последната жена в живота му.
Живеят заедно общо 15 години, но не сключват брак. Преди 3 месеца, тя напуска дома
му и те се разделят.
Оставайки сам на една доста късна възраст (53г), без работа и с тежко
заболяване, С. започва да осъзнава проблемите си. Разбира, че е изгубил доста от
времето и енергията в запои с приятели, употреба на наркотици, извънбрачни връзки.
Сега прекарва по-голяма част от времето си в разходки, пред телевизора, кара колело, и
доста често посещава старите си приятели от кварталната кръчма.
Като цяло се оценя като общителен и добър човек, отзивчив, с чувство за хумор
и смел. Обича животните и изкуството и разбира се „бохемския живот”. Преди да
открие, че има проблем със зрението е обичал да рисува, да чете книги.
Преди 8 години заболява от двустранна бронхопневмония и тъй като късно е
потърсил лекарска помощ, положението му се оказва сериозно и се налага дълъг
престой в болница. Там състоянието му се влошава и за малко не изгубва живота си. В
последствие се възстановява, но бъбреците му отказват да функционират. Назначена е
хемодиализа поради бъбречна недостатъчност. Четири месеца остава на болнично
легло, за толкова време не е поемал и никакъв алкохол, дотогава С. пие системно близо 20 години. Казва, че това е бил най-трудния период в живота му, четири месеца се
е борил за живота си и то без капка алкохол. Интересен е факта, че през това време е
имал ежедневни посещения от някакво странно същество. Той казва: „ виждах го само
аз”. Спомня си, че са разговаряли дълго за живота и проблемите. След като С. се
възстановява, съществото изчезва. Тук вероятно става въпрос за delirium tremens или
някакъв вид халюцинация. С. и до ден днешен определя видяното като свръх
реалистично „като истинско”. Трудно му е да определи дали е било само халюцинация.
Споменава, че още веднъж е усетил присъствието на съществото – преди месец, отрича
тогава да е бил под въздействието на алкохол.
До момента С. пие системно близо 30 години, като само веднъж се е опитвал да
спре алкохола за около 3 месеца. Едва преди една година започва частично да осъзнава
проблема си, но не признава, че е зависим. Важен момент в осъзнаването е раздялата му
с последната му приятелка. А според нея това е единственият начин да му помогне,
оставяйки го да преосмисли какво е изгубил. От два месеца насам С. е на
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медикаментозно лечение. Взел е еднократна доза eseperal ( инжекция с едномесечно
действие), назначена от лекаря му. След това преминава на таблетки. Въпреки
лечението обаче, контролът не е запазен и С. продължава да пие. Няколко пъти е
приеман по спешност в болница. Често надвишава препоръчителното количество на
течности в организма и се назначава извънредна хемодиализа. С. има и лека степен на
диабет, но с изразени симптоми . По тялото и лицето има множество рани. Зрението му
нарушено, често се задавя от кашлица. Открит е проблем в десния бял дроб. Страда от
високо кръвно налягане, ускорен пулс. Често губи съзнание, има разстройство в
храносмилането – повръщане, гадене, понякога световъртеж. Чувства се отпаднал,
уморява се и спи неспокойно.
Споменава, че от 2 години има проблеми с паметта при употреба на
алкохол. Според него трудно се концентрира – „ не мога да мисля за нищо, всичко е
хаотично, дори когато гледам телевизия не мога да се концентрирам” . Често го обземат
мисли за пиене, усещане за самотност и отчаяние. Понякога изпада в паника, предимно
вечер, изпитва страх от самотата, безпокойство. Няма отрицателно мнение за себе си, но
споменава черти като – ленивост, безразличност (към близките), незаинтересованост.
Оценя зависимостта си като „пълно нещастие”. Голяма част от страховете му са
свързани със самотата и понякога със смъртта. Времето когато не пие оценя като
нещастие и хаос.
Диагноза
С. страда от хроничен алкохолизъм с ясно изразена зависимост. Зависимостта е
както телесна, така и психическа. Прекалената злоупотреба с алкохолни напитки през
дълъг период от време – 30 години, се изразява със специфични изменения в нервната
система и неспецифични промени във вътрешните органи. Налице са душевни
нарушения, конфликти в междуличностните отношения, нарушения в социалноикономическите функции.
Нарушения във физиката и функционирането на органите
Наблюдава се разстройство на храненето, изразяващо се в загуба на апетит,
гадене, повръщане, стомашни болки. Лицето се оплаква от осезаемо учестен пулс и
високо кръвно налягане. Засегнати са белите дробове – рентгеновите изследвания
показват значителни изменения на десния бял дроб. Симптомите са остра кашлица,
задавяне при кашляне, задушаване и хрипове. Белите дробове играят важна роля в
метаболизирането на алкохола в кръвта, което от своя страна допринася за бъдещи
нарушения, развитие на пневмония, плеврит, бронхит и др. Сравнение с хората, които не
употребяват алкохол, алкохолиците с пневмония демонстрират много по-тежка
клинична картина, нуждаят се от по-продължителна терапия. Такъв е случаят и на С.
Проучванията сочат, че голяма част хората с алкохолен проблем, развили пневмония,
често заболяват и от остра бъбречна недостатъчност. Зрението е сериозно увредено и
вече почти не може да чете. Въпреки медикаментозното лечение на зависимостта с
esperal (при който след употреба на алкохол настъпва гадене и опасност от отравяне), С.
все още пие и то не веднъж седмично. Последиците често са – болнично лечение.
Увреждания на централната нервна система и поведението
Налице са
треперене, учестен пулс, разстройство на съня, ежедневно
безпокойство, често нощем, халюцинации. Лицето пие с цел преодоляване на
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неприятните усещания за – самота, страх, паника, нещастие и безпокойство, опитва се да
си създаде душевен комфорт, забравяне на проблемите, преодоляване на чувството за
самота.
Когато не пие С. се чувства нещастен, излиза на дълги разходки, за да не се
изкуши да потърси алкохол. Не може да фокусира вниманието и концентрацията си
върху нещо друго освен пиенето и удоволствието, което ще му донесе. Понякога се
увлича в мисли за несъществуващи неща, става подтиснат и раздразнителен. Обземат го
помисли за прекратяване на всякакво лечение – т.е. за смърт. Отправя заплахи към
близките за самоубийство ( по-рядко), но често изпитва ревностна параноя спрямо
бившата си приятелка. Говори несвързано, често проявява неадекватно поведение.
Липсва целенасоченост в действията и е налице колебания в настроенията. Когато се
чувства добре се усмихва, смело говори за проблема си и вярва, че ще откаже алкохола.
Резултатът от теста на CAGE за наличие на алкохолен проблем е категоричен –
лицето има алкохолен проблем и е препоръчително да потърси помощ. По скалата за
депресивност, С. е на границата м/у умерена и тежка депресия. Резултатът по скалата
за тревожност също открива наличие на проблем и необходимост от външна намеса.
Алкохолната болест е заболяване при което социалната употреба е преминала на
друго ниво – в биологичен процес. Една от целите на алкохолната употреба е
постигането на известно облекчение, „измъкване” от сложни житейски обстоятелства и
др. Зависимостта е налице, когато нормалното функциониране на човека не може да се
поддържа без приемане на алкохол.
В случая на С. бягството от действителността и отговорностите е налице.
Дългите години прекарани под въздействието на алкохола, а в началото и на други
упойващи вещества, сериозно са засегнали всички структури на личността. Всички
способности за справяне и развитие са нарушени. Осъзнаването на Аза като такъв,
какъвто е, е възпрепятствано дълго време. Представите са деформирани и
нереалистични. Въпреки това обаче той намира сили и повод да се усмихва, да се
пошегува и да обърне внимание на децата си.
При него лечението е добре да бъде продължително, търпеливо и комбинирано.
Необходимо цялостно възстановяване на личността и качествата. Създаване на
мотивация, нови мисли и цели. Лицето споменава, че би посещавал и групи за
самопомощ, не се притеснява да изрече проблемите си. Това ще задейства желанието за
комуникация и социален живот. При всички положения С. се нуждае от индивидуална
терапия. В случая предвид сериозните заболявания е добре да помисли и за настаняване
в специална клиника, където медикаментозното лечение ще е системно и контролирано.
Лечението на алкохолизма е труден и дълъг процес, продължаващ до края на
живота. При алкохолната зависимост осъзнаването и признаването на проблема е найважната и съществена част от оздравяването изискваща най-много усилия. Всяка
лечебна програма или терапия започва именно с това.
Литература:
1. Фойерлайн В., Алкохолизмът, 2000
2. Проф. д-р С. Стоянов, проф. д-р Ц. Бошнакова, Хроничен алкохолизъм, 2001
3. Кралев П., Психотерапия на алкохолизма, 2008
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АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА
(ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕН АНАЛИЗ)
Таня Миткова Димитрова
спец. Журналистика, 4-ти курс, Бургаски свободен университет

A PROM IN TIME OF CRISIS
(LINGUO-STYLISTIC ANALYSIS)
Tanya Mitkova Dimitrova
Abstract: The linguo-stylistic analysis is based on Lyubomir Staridolski’s article “There is no
crisis for the Cinderella’s ball”. The text has been examined in terms of its lexical,
morphological and syntactic levels and their peculiarities and characteristics.
Key words: metaphor, epithet, metonymy, hyperbole
В статията „За бала на Пепеляшка криза никога няма” авторът Любомир
Старидолски разглежда темата за парадоксалната същност на явлението “абитуриентска
еуфория” на фона на кризисната икономическа ситуация, изострила се през последните
години у нас.
На лексикално равнище текстът е най-силно стилистично активен. Висока
експресивност носи метафората в самото заглавие на статията. Пепеляшка, персонаж от
приказките, е олицетворение на красотата, скромността, трудолюбието и
благородството. Нейното най-голямо желание е дори за една нощ да се преобрази от
обикновено момиче в принцеса с кристални пантофки. Така чрез текста вълшебствата
от приказката добиват реален смисъл, само че в един нов, по-модерен вариант, където
Пепеляшка се играе от „пияните девойки”, тиквата е „лимузина, наета за 300 лева на
час”, злата мащеха се оказва „зелената гостенка” или т.нар. икономическа криза, a
добрата вълшебница от приказката са родителите, които „ще правят чудеса от
храброст”, за да сбъднат мечтата на своите „пепеляшки”.
Началото на статията започва с метафора за отиващата си зима:” Баба Марта
сви ледените знамена и тръгна да си ходи.”. Баба Марта е метонимия, по-точно
антономазия за месец март – последният месец от зимата, с отиването на който настъпва
пролетта. Тогава се отбелязва нов период в природата, която се завръща към активен
живот. По подобен начин чрез метафора авторът рисува и промяната в българския
народ, който най-после ще „се събуди от зимния кошмарен сън”. Образно състоянието
на българите след дългата изморителна зима се внушава чрез хиперболи и метафорични
епитети: " Пред касите на Енергото и "Топлофикация" се възцарява будистко
спокойствие”, „Постепенно отшумяват предсмъртните крясъци на ужилени от
сметките хора”. Всички тези състояния, които авторът описва, внушават едно чувство
на облекчение у българина. Той „най-после ще може да си отдъхне - за първи път от
шест месеца насам ще успее криво-ляво да върже семейния бюджет.”. Разговорният
физиологизъм „криво-ляво да върже семейния бюджет”, създава противоречиви
емоции. От една страна, българското семейство най-после ще си отдъхне от тежката
дълга зима, но от друга страна, се изобразява окаяното финансово състояние, в което то
ще продължи да живее.
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Представа за плахите надежди и скритите страхове получаваме и от
хиперболата: „..ще артисат левчета да върнем борчовете, взети от роднините до
девето коляно”. Чрез фразиологизма ” роднини до девето коляно”, разговорната
лексема „артисат” и умалителното съществително „левчета” се създава едно усещане
за порочен кръг, за безизходица, затъналост в дългове. Но когато банките, държавата и
цялата обществена система не помагат с нищо на обикновения човек от кого друг да
потърси помощ, ако не от най-близкия си.
Всички тези проблясващи в българското семейство надежди биха били реални,
„стига обаче да нямате абитуриент вкъщи, защото тогава жална ви майка”. Зимата
за вас ще продължи поне до септември”. Чрез употребата на разговорен физиологизъм
„жална ви майка” и хипербола „зимата за вас ще продължи до септември” авторът
изобразява безнадеждността и невъзможността за изход от трудната ситуация, в която се
оказват родителите на абитуриенти. А проблемите не свършват до тук и се представят с
епитетите: „причините са ясни – пустата криза и ужасно дългата зима”, след които на
българина вече не му е останало нищо. Употребената от автора хипербола: „българинът
ще заборчее и на кучетата” символизира бедността, сиромашията, недоимъкът и
дълговете, в които е потънал нашенецът. В него се съдържа жива прагматично
прозрачна метафорична образност и ярка експресивна оценъчнотост и се постига
изразителна оценъчна характеристика на човека и неговия живот в най-важните му
проявления.
В следващия абзац се разкриват финансовите трудностите, пред които са
изправени българските семейства. Представа за това носи хиперболата: „невиждана
стагнация”, в която се съдържа и специален термин. Други специални термини от
икономическата лексика са: „обезпечение на кредита”; „детски застраховки” ; „криза
на потреблението”; „криза на пазарите”; „бюджет”, чрез които се постига още посилно въздействие и реалистичност на картината.
Отказът на банките да отпускат кредити е също резултат от икономическата
обстановка. Отново чрез разговорен израз авторът се обръща към тези, които все пак се
надяват да получат парична помощ и ги съветва, „ако разчитат на кредит, по-добре е
да пуснат тото - има по-голям шанс да вземат пари”. Силна експресивност носи
разговорната дума „скалъпя” и разговорният израз „правя си оглушки”, употребени в
следващите изречения: „Банките все успяват да скалъпят примамливи реклами за всеки
джоб и сезон. Но за времето на баловете май ще си правят оглушки до последно.”.
Буквално думата „скалъпя” означава правя нещо набързо, без да влагам старание,
професионализъм, и в употребата се долавя чувство на ирония. Експресивност внася и
разговорният израз „правя си оглушки”, който означава правя се, че не чувам. За кое
всъщност банките нехаят, авторът разкрива чрез иронията: А декларациите - "Ама, моля
ви се, щерката иска рокля от два бона", дори и подписани не се приемат като
обезпечение на кредита”.
Но въпреки всички препятствия, през които трябва да премине, българското
семейство е готово да жертва и последното, което му е останало „само децата му да се
почувстват принцове и принцеси”. Тази всеотдайност и саможертвеност е представена
чрез хиперболите: „ще правят чудеса от храброст”; „с цената на всичко сме готови да
надскочим чергата си”, както и чрез разговорния израз, съдържащ в себе си турцизъм:
„ще избутат масрафа”.
С фразата: „За хубаво или за лошо, недоимъкът, в който са израснали нашите
баби и дядовци, гладуването, в което се развиха после и децата на прехода, обърка
тотално ценностната ни система и комплексира гените ни.”, текстът може да се
тълкува и като опит да се разкрият характерни страни от българската народопсихология.
Тук чрез метонимите, по-точно синекдохите „недоимък” и „гладуване” авторът замества
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ключови исторически моменти от развитието на българския народ, които са оставили
трайни следи в съзнанието на хората и са възпитали у него определен начин на
поведение. Това е вложено в метафорите: „недоимъкът...,гладуването...,обърка
тотално ценностната ни система и комплексира гените ни”. Зад фразеологизма „За
хубаво или за лошо” , от една страна, се крие примирение с недостатъците на народа, но
и надежда, защото именно трудните времена, в които той се е развил, са го научили да
оцелява в най-тежките моменти, да се бори за благоденствието на своето семейство и
въпреки всичките несгоди да не прекланя глава.
В следващите редове е разгърната метафората от заглавието. Внушението, че „за
бала на Пепеляшка криза никога няма” ясно проличава от метафората: „ученици, които
бяха полазили софийските молове” и се подсилва чрез сравнение : „ученици, които
пазаруваха като отвързани”. Метафоричният епитет „отвързани” изобразява силното
желание и еуфорията, които обземат абитуриентите в подготовката за така очакваната
вечер. Още по-образна и емоционална картина авторът изгражда чрез хиперболичен
епитет и хипербола „безумни дефилета се готвят с пълна пара”.
В текста е посочена и друга страна, поразена от „зелената гостенка” - метафора
за икономическата криза, постигната чрез аналогия с „жълтата гостенка” от
едноименното стихотворение на Христо Смирненски. Пораженията, които тя е нанесла
върху туристическия бизнес, се внушават от метафоричния епитет „яловия
туристически сезон”. Но, за разлика от „семейния бюджет”, който „сериозно ще
пострада” по време на абитуриентските балове, поне бизнесът ще спечели. Това е
представено чрез сравнение, което авторът прави, между българските курорти и балните
рокли на абитуриентките:” Боровец и Банско , също като вталените рокли на пияните
девойки ще се пръскат по шевовете”; чрез две метафори: „лъскавите столични хотели
зарязаха семинарния туризъм и започнаха да се надцакват с куверти.”, където
разговорните глаголи „зарязаха” и „надцакват” засилват експресивността на фразата. И
на фона на всичко това, докато всички се чудят „каква криза имаме у нас”, авторът
отговаря: „ тя е в начина на мислене”. Финалното изречение на статията носи особено
силна експресивност и семантичност. Чрез метафорична преносна употреба на думите и
чрез парадокс, авторът пресъздава света, в който сме принудени да живеем. Зад
фразата:” „Нищо че след това лимузината на Пепеляшка, наета за 300 лева на час, в 12ия ще се превърне пак в Трамвай Желание” се крие блянът за по-добър живот. Защото
грозната материална реалност ни принуждава да живеем в свят, противоречащ на
нашите идеали и ценности. Всеки от нас управлява своя въображаем трамвай по
коловозите на живота. Трамвай, който да сбъдне мечтите ни. Ако не нашите, то поне на
децата ни и ако не завинаги, то поне за една нощ.
На морфологично равнище се откриват няколко транспозиции по
морфологичните категории число, лице, време и залог. Транспозицията по число, с която
се изразява обобщеност, е 1 л. мн. ч. вм. 1 л. ед. ч. („Така всяка година се събуждаме от
зимния кошмарен сън”; „И с мисълта, че ще артисат левчета да върнем борчовете...” , „с
цената на всичко сме готови да надскочим чергата си.” „...обърка тотално ценностната
ни система и комплексира гените ни”; „нашите баби и дядовци”; „...каква криза имаме
у нас...”); 3 л. ед. ч. и съществителното име „българин”/ „нашенец” вм. 3 л. мн.ч („Найпосле българинът ще може да си отдъхне..”; „...нашенецът вече няма какво да им даде”;
„...българинът ще заборчее и на кучетата”)
Транспозицията по лице е 2 л. мн. ч. с обобщено-лично значение вм. всяко друго
лице („Стига обаче да нямате абитуриент вкъщи, защото тогава жална ви майка. Зимата
за вас ще продължи поне до септември”.) Транспозицията по време е сег. вр. вм. мин. св.
вр. Действието се представя като протичащо в момента на говоренето. Възприемащият е
като че ли непосредствен свидетел ( „Пред касите на Енергото и "Топлофикация" се
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възцарява будистко спокойствие. Постепенно отшумяват предсмъртните крясъци на
ужилени от сметките хора.”).
Транспозицията по категорията залог е страдателен залог вм. деятелен, с която
се изразява безличност, акцентира се върху действието, а не върху вършителя.( „А
декларациите - "Ама, моля ви се, щерката иска рокля от два бона", дори и подписани не
се приемат като обезпечение на кредита”; „Безумните дефилета се готвят с пълна
пара...”)
Синтактичното равнище допринася по-слабо за емоционалността на текста. По
строеж изреченията са прости, а от сложните изречения преобладават сложни съставни
с подчинени определителни. Засилена е употребата на вметнати думи, изрази или
изречения, които свързват отделните части на изказването, разкриват отношенията
между тях или ги доуточняват: „Онези, които не са пипали детските застраховки
(навремето беше модерно да се правят) ще избутат масрафа”.
Експресивността на разговорната реч се внася чрез цитата: ("Ама, моля ви се,
щерката иска рокля от два бона"). Среща се и употребата на народно-разговорни съюзи
(ама, обаче ). Чрез употребата на именното изречение:” За една нощ”, в което липсва
сказуемо, авторът сякаш изтъква неоснователните, неоправдани усилия и трудности,
през които ще трябва да преминат родителите, за да направят децата си по-щастливи,
дори и само „за една нощ”. От синтактично гледище липсата на глагол прави
изречението по-експресивно, постига се като че ли непосредствено съприкосновение на
читателя с обектите, които се представят в текста.
В своята статия -„приказка” Иван Старидолски изобразява своите „героите” без
да ги идеализира, почти натуралистично. И въпреки песимизма, на места иронията,
които прозират в текста, въпреки чисто злободневната тема на статията, авторът се
опитва да внуши и нещо друго, по-дълбоко. А именно, че във всеки от нас съществува
вътрешен духовен свят, в който се таи стремеж към по-добър живот. Да, суровият
материален свят надделява и ни принуждава да се съобразяваме с реалността, а
мизерията прави така, че всички пороци, присъщи на човека, независимо от социалното
му положение, да изпъкнат с особена сила. Но въпреки всичко могат да се срещнат
състрадание, почтеност и достойнство.
Литература:
1. Ватева 2003: В.Ватева. Функционална стилистика. Бургас., 2003.
2. Маровска 1998: В. Маовска. Стилистика на българския език. П., 1998.
Научен консултант: доц. д-р Веселина Ватева

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗА БАЛА НА ПЕПЕЛЯШКА КРИЗА НИКОГА НЯМА
30 март, 2009 г., в-к „Стандарт”, Любомир Старидолски
Баба Марта сви ледените знамена и тръгна да си ходи. Пред касите на Енергото
и "Топлофикация" се възцарява будистко спокойствие. Постепенно отшумяват
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предсмъртните крясъци на ужилени от сметките хора. Най-после българинът ще може да
си отдъхне - за първи път от шест месеца насам ще успее криво-ляво да върже семейния
бюджет. Така всяка година се събуждаме от зимния кошмарен сън. И с мисълта, че ще
артисат левчета да върнем борчовете, взети от роднините до девето коляно. Стига обаче
да нямате абитуриент вкъщи, защото тогава жална ви майка. Зимата за вас ще продължи
поне до септември.
И тази година родителите ще правят чудеса от храброст, за да премират
изкласилите си средношколци. Онези, които не са пипали детските застраховки
(навремето беше модерно да се правят), ще избутат масрафа. А на останалите, ако
разчитат на кредит, по-добре е да пуснат тото - има по-голям шанс да вземат пари.
Банките все успяват да скалъпят примамливи реклами за всеки джоб и сезон. Но за
времето на баловете май ще си правят оглушки до последно. Причините са ясни пустата криза и ужасно дългата зима, след която нашенецът вече няма какво да им даде.
А декларациите - "Ама, моля ви се, щерката иска рокля от два бона", дори и подписани
не се приемат като обезпечение на кредита.
Въпреки невижданата стагнация обаче по всичко личи, че и тази пролет
българинът ще заборчее и на кучетата, само децата му да се почувстват принцове и
принцеси. За една нощ.
Доказаха го няколкото автобуса тази събота с ученици, които бяха полазили
софийските молове и пазаруваха като отвързани. Тук се крият много от отговорите на
дебата между икономическите екипи на БСП и ГЕРБ, които вместо да предлагат
решения, още се чудят каква криза имаме у нас - на пазарите или на потреблението. А тя
е в начина на мислене.
За хубаво или за лошо, недоимъкът, в който са израснали нашите баби и
дядовци, гладуването, в което се развиха после и децата на прехода, обърка тотално
ценностната ни система и комплексира гените ни. Ето сега зелената гостенка, както
някои наричат плъзналата откъм САЩ криза, е у нас, но с цената на всичко сме готови
да надскочим чергата си.
Безумните дефилета се готвят с пълна пара и за първи път това не е толкова
лошо. Да, от една страна, ще пострада сериозно семейният бюджет, но ще спечели
бизнесът - шивачи, хотелиери, туроператори, алкохолни производители и т.н. Още
отсега лъскавите столични хотели зарязаха семинарния туризъм и започнаха да се
надцакват с куверти от по 150-200 лева за празничната вечеря. Боровец и Банско също
ще забравят за три дни яловия туристически сезон, защото също като вталените рокли на
пияните девойки ще се пръскат по шевовете. Нищо че след това лимузината на
Пепеляшка, наета за 300 лева на час, в 12-ия ще се превърне пак в Трамвай Желание.
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ЮДА - НЕОБХОДИМИЯТ ВИНОВНИК
Ивелина Христова Тодорова
БСУ, Журналистика, IV курс

JUDAH-THE NECESSARY CULPRIT
Ivelina Hristova Todorova
Burgas Free University
Abstract: Development presents another perspective on what happened 2000 years ago
Resurrection, without prejudice to the canonical texts and Christ.
Key words: Judah, Jesus, divine plan, bible, gospel, Scorsese, Nikos Kazantzakis, The last
temptation, The last temptation of Christ.
Този текст се придържа към точни цитати от библията и евангелията и
няма за цел да опровергава съществуването и личността на Иисус. Това не е
интерпретация на библията, а на романа на Никос Казандзакис „Последното
изкушение” и филма на Мартин Скорсезе „Последното изкушение на Христос”.
„Всеки човек е богочовек, плът и дух; ето защо загадката на Христос не е
загадка само на една определена религия; тя е общочовешка; във всеки човек пламва
борбата между Бога и човека, а същевременно –и копнежът за помирение...”
Никос Казандзакис в предговора на книгата си „Последното изкушение”
Всеки човек си задава въпроса дали наистина има Бог. И точно този въпрос кара
човека да вярва. Ние имаме нужда да вярваме. Вярата ни дава силата да продължим и
прави живота ни смислен. Ако никой не вярваше, че има Бог, земният, човешкият живот
става някак си безсмислен. Тогава щяхме да живеем само, за да продължим човешкия
род. Но вярата ни дава силата да продължим и от време на време да се замисляме. А
когато се замисляме у нас възникват въпроси и започваме да питаме. С питането идва и
неустоимият човешки копнеж за познанието, а познанието поддържа вярата.
Във филма „Последното изкушение на Христос” на Мартин Скорсезе, в една
от сцените, когато Христос е в своя сън и се разхожда заедно със жените и децата си,
вижда Павел, който разказва на група хора как е възкръснал от мъртвите Божият син, а
Иисус му казва, че е лъжец, защото той е синът на Мария и Йосиф и живее като човек.
Тогава Павел му казва, че него не го интересува дали е възкръснал или не, неговата
история е по-добра и той ще продължи да я разказва, защото хората имат нужда да
вярват. В книгата на страница 447-ма „...Павел:.....какво ме е еня мене? Стига да бъде
спасен светът!.....Какво ще рече истина? Какво ще рече лъжа? Истина е това,
което придава криле на човека, което ражда велики дела и велики души и ни издига
с цял ръст над земята; а лъжа –това, което подрязва крилата на човека!...Няма да
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млъкна; не ме е еня мен за истини и лъжи, видял ли съм го, не съм ли го видял,
разпнат ли е бил, или не е бил разпнат; аз, с упорството, с копнежа, с вярата,
създавам истината, не се мъча да я открия, изкалъпвам я. Измайсторявам я поголяма от ръста на човека, и така правя човека по-голям....”. След тези думи на
Павел, във всеки един от нас се заражда въпросът кое е истина и кое не. Защо писания,
като евангелието на Юда, да бъдат отричани и скрити. Първото нещо, което поражда
съмнението, е това, че уж няколко ученика на Исус присъстват на едно място, а после в
евангелията им пише различни неща. Уж всички ученици са до учителя си, а на
разпъването само Йоан е до него. Другите идват на свалянето му от кръста. Дори Петър
се отрича три пъти от Исус. Тогава само Юда ли е предателят или всички го предават?
Изобщо Юда предател ли е? Евангелията разказват нещата по различен начин, не защото
така изглежда, а просто защото не са подробни. Оставят вратичка между редовете, а
който може да разчете какво пише там. В този случай думата предател придобива едно
друго значение- значението да предам нещо. Задачата на Юда е да предаде Христос, за
да се отдели душата от плътта и така да завърши както божията, така и своята мисия. За
да спаси човечеството Иисус трябва да бъде предаден, а това не може да стане без
помощта на предател. Мисията на Юда е да бъде предателя и да бъде смятан за лошия.
Той ще носи този товар завинаги. По-трудната задача, в случая, е Юдината. Задачата да
бъде мразения. И в книгата и във филма Иисус казва, че на него се е паднала по-лесната.
При него всичко свършва с разпъването на кръста, а името на Юда ще носи вината
винаги.
И романът, и филмът разширяват тълкуването на библейските символи. Пътят
към Голгота се превръща в път към себе си. Сатаната е в образ на дете. Раят от Стария
завет слиза на земята заедно с ябълката и змията. И Иисус е толкова син Божи, колкото и
Адам. На него не му е все едно дали той умира в света, или светът умира в него. Под
надписа INRI и трънения венец, над виковете на тълпата с боледуващите й за зрелище
очи той стене: “Господи, защо ме изостави, татко мой.” И тогава идва парадоксът на
изкушението: не е ли човешкото, което пази светостта.
От цялото изображение на филма (оператор Михаел Балхаус) лъха особен, мек
аскетизъм. Има го в композицията на пейзажа, в топлите цветове, в отразената светлина
върху лицата. В контраст на визията е музиката на Питър Гейбриъл. По съвременен
начин тя градира онази атмосфера на ритуално неприличие, словесна скверност и
сарказъм, характерна за Стария Рим и Юдея; постига Дионисиеви нотки в пира на
тълпата в момента на разпятието.
Иисус, според Йоан, им говори още дълго. Във филма „Последното изкушение
на Христос” той им казва само „...Искам нещо да ви кажа...” и действието се прехвърля
директно в градината. Книгата на Казандзакис отделя доста страници за разговора
между Иисус и учениците му. След като Юда си тръгва Иисус казва и една от найфаталните реплики: "Който Мене мрази, мрази и Отца Ми." (Йоан, 15:23) - след което
идва и началото на края. Иисус отвежда учениците си в една градина отвъд дерето
Кедрон, а това място "...знаеше и Иуда, който щеше да Го предаде, защото Иисус често
се събираше там с учениците Си." И затова взема една чета войници и слуги от
първосвещениците и фарисеите и отива с фенерите му, със светилата му и, естествено, с
оръжие. Иисус излиза и ги пита: Кого търсите? Викат му: Иисуса Назорея. Иисус им
казва: Аз съм. (Тук Йоан още повече засилва напрежението: веднага след "Аз съм" - в
същия стих той добавя: "С тях стоеше Иуда, който Го предаваше." Христос "...пак ги
попита: кого търсите? Те рекоха: Иисуса Назорея. Иисус отговори: казах ви, че съм Аз; и
тъй, ако Мене търсите, тях оставете да си идат..." - и така нататък. Така според Йоан не
само, че няма никаква целувка на Юда, но според Йоан, Юда въобще не са го оставили
да посочва когото и да било и каквото и да било. Христос не го оставя да го направи.
Сам се предава! Малко по-късно той ще каже на Кайафа: "Аз открито говорих на света;
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Аз винаги съм поучавал в синагогите и в храма, дето отвред се събират юдеите, и
скришом нищо не съм говорил..." (Йоан, 18:20). Относно наградата от 30 сребърника на
Юда -Наградата на Юда в размер на трийсет сребърника, впрочем, е заемка от Стария
завет. Пророкът Захария (11:12) взема трийсетте сребърника и ги захвърля, както прави
и Юда според Матей (27:5). В книга на пророк Захария: „И ще взема тоягата Си
"благоволение" и ще я пречупя, за да унищожа завета, който сключих с всички народи.
[11:11] И той ще бъде унищожен в оня ден, и тогава ще узнаят бедните от
овците, които Ме очакват, че това е словото на Господа.
[11:12] И ще им кажа: ако ви е угодно, дайте Ми заплатата Ми; ако ли не - не
давайте; и те ще Ми претеглят за отплата трийсет сребърника.
[11:13] И рече ми Господ: хвърли ги в църковната каса, - висока цена, за каквато
те Ме оцениха! И взех аз трийсетте сребърника и ги хвърлих в дома Господен за
грънчаря.” При Матей, обаче, има леко несъответствие, защото е объркал пророка. В
евангелие на Матей „Тогава се изпълни реченото чрез пророк Йеремия, който каза: “И
взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, Когото оцениха някои от
израилтяните,
и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ”.
Матей винаги проверява всичко в стария завет, защото това, което ще се случи
вече е било казано от някой пророк. Така, че в стария завет е казано, че Иисус ще бъде
предаден за 30 сребърника, но не е казано от кого. Тук е моментът да отбележим, че
Марко и Лука изобщо не споменават в евангелията си за каква сума е бил предаден
Иисус. Само се набляга на момента, че Юда извършва предателството, което пък ни кара
да мислим дали другите ученици не са завиждали на Юда, че е бил най-приближеният на
Божия син. Определено е бил човекът, на когото най-много е вярвал, защото му
поверява касата. Човек поверява парите си не на този, който е най-кадърен, а на този, на
когото има най-голямо доверие.
При Никос Казандзакис нещата с трийсетте сребърника са уж точно на обратно,
но всъщност са още по-прости: Иисус заръчва на Юда да го предаде. Когато ругае
изкушилия се и вече престарял Иисус, червенобрадият Юда му вика: "Беше ме
прегърнал, помниш ли, и ме молеше: "Предай ме, предай ме, да бъда разпнат, да
възкръсна, да спасим света!" ("- "Аз съм агнецът Божий - блееше ти, - и отивам да ме
заколят, да спася света... Юда, брате мой, не се бой, смъртта е вратата към безсмъртието;
през тази врата трябва да мина, помогни ми!" И толкова те обичах, толкова ти имах вяра,
че казах "да", отидох и те предадох... А ти... ти..." А още преди това обяснява: "- Кого
искаш ти да избере, Мария Магдалена? Онази вятърна мелница Петър ли? Или онзи
глупчо Йоан ли? Или пък, да не би да си искала да избере твоя милост, една жена? Аз
съм кремък от пустинята и издържам, затова ме избра мен!") Между другото книгата на
Казандзакис е озаглавена "Последното изкушение", обаче Мартин Скорсезе добавя име,
с което заглавието става "Последното изкушение на Христос" и по този начин малко
променя идеята на писателя за изкушението изобщо. В книгата на Казандзакис
изкушението се състои по-скоро в жаждата за познание, в желанието на човека да
разбере наистина ли го има Бог. Човекът се изкушава да пита, а питането си е вид
съмнение. Но в крайна сметка без съмнение няма въпрос, а съмнението понякога
поддържа вярата. Ако не се съмняваш ще ти е все тая и в един момент може и да
забравиш, че изобщо вярваш в нещо. Така и върху клеветата за предателството на Юда
Искариот, върху устойчивата конструкция "Юдина целувка", собствено се гради и
християнството. Без предателството и целувката нямаше да я има кръстната смърт на
Христа, по-точно нямаше да я има поуката на сравнението. Все пак едно е да го бяха
арестували още докато буйства пред храма, а друго е, когато някой го е предал. Тук вече
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е важно да има предател. Предателят пък да има лице. И име. Името му се превръща в
ужасна заплаха и в най-главното основание за страх. Предателството се наказва с ужасна
смърт, а ако е предателство срещу вярата - задължително със смърт и вечен позор. И
най-голямото предателство за нея е усъмняването. Александър Демандт обобщава нещо
важно. "За християнската традиция - казва той - Юда е празлодеят." Юда, разбира се, е и
необходимият злодей, без когото историята на човечеството нямаше да е същата. През
всичките тези векове и хилядолетия християнската църква си отмъщава за
предателството на Юда Искариот. Руши с кръст, огън и меч стари цивилизации и
непрекъснато плаши хората с Апокалипсис (издиктуван на Йоана пак от Иисус). И,
което е най-ужасното, за предателството няма прошка. Много неща могат да бъдат
опростени, случва се дори страшни престъпления да бъдат възнаградени с вечна почит
към извършителите им, но предателството никога. Наказан е Никос Казандзакис заради
романа „Последното изкушение”. Но за писания текст Пол Рикьор казва, че е позволено
да смесим факта с фикцията и да представяме различни гледни точки и това в никакъв
случай не може да се нарече лъжа срещу читателя.
Но нека да погледнем и евангелие на Юда. Да видим как в този толкова отричан
гностичен текст е представено предателството. По повод откриването на въпросното
евангелие, Карън Кинг, преподавател по история на ранното християнство в Харвард,
казва: “Виждаме как ранните християни може би казват, че ако смъртта на Иисус е
част от Божествения план тогава предателството на Юда също е част от него“. През
цялото време в книгата на Казандзакис, която се основава на евангелието на Юда, и във
филма на Скорсезе се говори за „божествения план”. А дали всичко не е предварително
начертано и да трябва да вървиш по стъпките на плана? Тогава Юда изпълнява своята
роля, която в интерес на истината е по-трудна от тази на Христос. На мястото на Юда
можеше да бъде всеки и честно казано нямаше да бъде по-малко мразен от хората. И в
книгата на Казандзакис, и във филма на Скорсезе, и в библията, и в евангелията Христос
разказва истории на хората, защото те са по-близки до тях, а и така те ще ги разкажат на
втори, на трети. Това е един вид проповядване на христовата вяра. И в този случай някой
разбрал недоразбрал е казал на друг за предателството и сигурно си го е интерпретирал
и украсил така, че Юда е изглеждал като най-ужасният човек. Все едно да си говорим за
доведените сестри на Пепеляшка. Всички ги мразят, защото са лоши. А защо са лоши?
Защото още от детската градина ни говорят, че те са лоши, защото са се държали зле с
пепеляшка. Само, че и там авторът пропуска да ни каже защо са станали лоши и никой
не търси причината за тяхната лошотия. И така всяко дете, което попитаме дали сестрите
на Пепеляшка са лоши, ще каже „Да, лоши са!”.
И тук отново се връщаме при Юда. Никъде в текста на Казандзакис и във филма
на Скорсезе не се гледа на Юда като на предател и на лош човек. Представен е като
силен, но не и като лош. Никъде не му казват „предател”. Може би, защото в
действителност не е. В „Последното изкушение” Юда и Иисус трябва да изпълнят
божествения план, а за да бъде изпълнен този божествен план трябва да има предателЮда, апостолите не трябва да бъдат с Христос в момента на разпятието му, а само да са
с него до момента, когато го разпъват. Учениците му трябва да пишат и да
разпространяват. Тяхната задача е божието слово и чудесата на Иисус да стигнат до
хората. Тогава Савел казва, че на хората им е нужна вяра и някакси лъжата не става
толкова лошо нещо, стига да се уповава на вярата. В евангелието на Юда следва, че Юда
не е предал Иисус и го посочил на римляните по молба на самия Син Божи. 13-ят
апостол бил любимия ученик на Христос и предателството му било акт на вярата.
Според учените, Евангелието не само предлага алтернативна гледна точка на
отношенията между Иисус и Юда, но и илюстрира противоречивостта на доктрините на
християнството в епохата на зараждането му.
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Най-интригуващият фрагмент на текста започва с думите: “Тайни записки на
откровението на Иисус в беседите с Юда, траяли седмица и завършили 3 дни преди Той
да отпразнува Пасха” (т.е. 3 дни преди Възкресението на Иисус, б. пр.). В Евангелието се
посочва, че на Юда са били доверени особени тайни, тъй като Иисус го отличавал
особено измежду другите си ученици и му казал следното: “Ти ще бъдеш прокълнат от
следващите поколения и ти ще повеляваш над тях”. “Текстът на Евангелието на Юда
превръща акта на предателство на Иисус, в акт на послушание и покорство”, посочва
един от теолозите, участвали в представянето на документа.
Както се посочва в традиционния Нов Завет, Юда предал Иисус за 30
сребърника, показвайки го на римските войници със символична целувка. Впоследствие,
измъчван от угризения на съвестта, Юда върнал парите, полудял и се обесил.
Евангелието на Юда обаче излага съвършено друга версия на събитията. В него Юда
Искариотски се представя като най-довереният му ученик, който се решава на
предателството по волята на Иисус и в името на идващото спасение. “... Ти ще
надминеш всички тях. За теб ще се жертва човекът, в който съм облечен”, се посочва в
ключов момент от обращението на Христос към ученика му.
Тези слова навеждат на мисълта, че Юда е трябвало да помогне на Иисус да
освободи духовната си същност от оковите на човешката плът. Такава гледна точка е
характерна за възгледите на християните-гностици в ранните векове от развитието на
религията. Още в края на II век обаче, подобно гледище е обявено за ерес от страна на
ръководителите на църквата. “Отстъпи от другите и ще ти разкрия тайните на
Царството. Чуй, бе ти казано всичко. Отвори очите си и виж облака и светлината в него
и звездите обкръжаващи го. Звездата, която води пътя е твоята”, отделя Иисус Юда от
останалите си ученици, посредством специалния му статус и предопределение. При
гностиците идеята за избраността на Юда и особената му роля в Предателството, е
заложена в много текстове, добре известни на учените. Ценността на Евангелието на
Юда обаче се състои в това, че е един от малкото съхранили се до наши дни гностически
апокрифи, създадени в зората на Християнството.
Според специалистите в тълкуването на Библията, Евангелието е най-значимата
археологическа находка за последните 60 години, след откриването на Кумранските
ръкописи в пещерите край Мъртво море през 1946 г. Текстът бил преведен на английски
от екип специалисти, които възстановявали коптския оригинал в продължение на 5
години. Работата по реставрацията и превода била ръководена от Родолф Касер,
свещеник и бивш професор от Университета в Женева, който се смята за един от
водещите изследователи на коптската култура.
Не случайно Кумранските ръкописи, „Последното изкушение” на Казандзакис,
евангелие на Юда и филмът на Скорсезе се появяват в този ред, за да ни покажат
няколко различни неща. Това, което книгата смело описва, като убийството на Лазар и
смъртта на Мария Магдалена, филмът на Скорсезе изпуска и по този начин се придържа
към библията, където никъде не е описано как са умрели. Юда е необходимият
виновник, защото в Стария завет пророкът е казал, че Иисус ще бъде предаден за
трийсет сребърника, а всичко трябва да се изпълнява така както е написано. Не случайно
и във филма, и в книгата Юда неколкократно казва „Не днес, не утре, сега!”. Всичко
трябва да бъде изпълнено в този момент, защото е казано, че на третия ден трябва да
възкръсне. Книгата завършва оптимистично с думите: „...Завърших! –и сякаш казваше:
Всичко започва.” Иисус изпълнява своята мисия и поставя началото на Новата ера,
Новия завет, Новото време или както и да го наречем. „Последното изкушение” на
Никос Казандзакис не е за последното изкушение на Христос –богочовека, а за
последното изкушение на всеки един човек да се осъмни, да попита, да се опита да
живее само с „плътта”, но в крайна сметка разбираме, че колкото и да се съмняваме,
колкото и да питаме не може да има само божествено или само плътско. Всеки човек е
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богочовек заради вярата си. Съмнението, което поражда тази книга, ни кара да гледаме
филма, да прочетем евангелията, библията, за да намерим отговора- колкото и да се
опитваме да избягаме от него божественото живее в нас. Този поглед на Никос
Казандзакис само засилва вярата ни. Променя ли се с нещо историята, че Юда всъщност
е добър? Отрицателни герои няма. А нали Иисус искаше точно това- да властва любовта
и светът да бъде по-добър?
“Как ще повярват невярващите какви чудеса може да стори вярата?
Те забравят, че душата на човека става всемогъща, когато бъде овладяна от
една велика идея. Обхваща те страх, когато след горчив опит разбереш, че вътре в
нас съществува една сила, която може да надвиши силите на човека; обхваща те
страх, защото от онзи миг, в който разбереш, че тази сила съществува, вече не
можеш да намериш оправдание за дребнавите си или малодушни постъпки, за
пропиления си живот, за който хвърляш вината на другите; знаеш вече, че ти, не
съдбата, не орисията, нито хората около теб, ти единствен носиш, каквото и да
правиш, какъвто и да станеш, цялата отговорност.
И тогава се срамуваш да се смееш, срамуваш се да се присмиваш, ако някоя
пламенна душа се стреми към невъзможното.
И ти съзнаваш вече съвсем ясно, че ценността на човека се състои в това:
да търси и да знае, че търси невъзможното; и да бъде убеден, че ще го постигне,
защото знае, че ако не прояви малодушие, ако не послуша това, което му нашепва
разумът, а стиска зъби и продължава да преследва невъзможното убедено, упорито,
тогава става чудото, което безкрилият ум никога не би могъл да проумее:
невъзможното става възможно.”
Никос Казандзакис
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ПРИЛОЖЕНИЯ НА ГЕНЕТИЧНИТЕ АЛГОРИТМИ
Нина Александровна Качарава, БСУ

APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS
Nina Alexandrovna Kacharava
Abstract: A genetic algorithm (GA) is a heuristic search technique used in computing to find
exact or approximate solutions to optimization and search problems. Genetic algorithms are a
particular class of evolutionary algorithms (EA) that use techniques inspired by evolutionary
biology such as inheritance, mutation, selection, and crossover.
Keywords: genetic algorithms, evolutionary algorithms, search algorithms, optimization
problems, heuristics
Генетичен алгоритъм е евристичен алгоритъм за търсене, използван при
решаване на оптимизационни задачи и моделиране чрез механизми, наподобяващи
биологичната еволюция. Това е разновидност на еволюционни алгоритми, които се
основават на идеите на Нео-Дарвинизъма.
ГА са пригодени за решаване на сложни оптимизационни задачи, с които
традиционни техники не са в състояние да се справят за рационално количество време.
ГА имат следните предимства:
• Могат да пресмятат няколко решения едновременно, обхващайки голяма
област на търсене;
• Работят добре при паралелно приложение;
• Оптимизират параметри с много сложни стойностни функции (cost function);
• Създават списък с най-добрите решения, а не само едно решение;
• Работят с разнообразни типове данни.
Модерната теория на еволюцията се базира върху идеите на Чарлз Дарвин [6]
представени в книгата му «Произход на видовете» и многобройни изследвания в
областта на генетиката, обединени под общо наименование «Нео-Дарвинизъм». Според
тях ключова роля при оцеляването и еволюцията на различни организми играе
«естествена селекция». Това е механизъм, който контролира размера на популация от
индивиди, като оказва влияние върху способността им да се размножават. С други думи,
индивиди са «единици на селекцията», така че успехът на тяхната репродукция зависи
от способността им се борят за наличните ресурси, т.е. да се адаптират към условията на
дадена среда. Тези, които се справят с тази задача най-добре получават шанс да се
размножават, а всички останали умират без да оставят потомство. Този феномен е
известен като «оцеляването на най-силния». Друг фактор, който влияе върху
разнообразието на дадена популация са малки случайни промени във фенотипа на
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индивидите, наречени мутации. Фенотипът е външното представяне на генотипа
(гените), т.е. съвкупност от всички физически и поведенчески характеристики на
индивида, които оказват пряко влияние върху начина по който той реагира на околната
среда, т.е. определят неговата приспособимост. Така, с течение на времето найуспешните индивиди се размножават и понякога мутират, което води до постепенно
изменение в състава на популацията, т.е. популацията от своя страна е «единица на
еволюцията». ГА могат да се разглеждат, като модел, в който популация от произволно
създадени индивиди преминава през симулиран процес на еволюция – дигитално
оцеляване на най-силния, при което всеки индивид представлява място в пространството
на търсене на решение на проблема. Индивидите са представени от хромозоми (в някоя
литература те се наричат геноми), всеки от които се състои от няколко гена.
Гените са в същност параметрите на решаваната задача. Съвкупност от
хромозомите се смята за популация и е основна единица, с която оперират ГА. Когато
алгоритъмът започва работата си, индивидите от дадена популация се селектират и се
извършва процес на комбинация (кръстосване) за да се създаде множество от потомци.
Потомците мутират произволно, за да се създадат нови хромозоми, които да заместят
старата генерация и да формират нова. Във всяка нова генерация, хромозомите се
развиват в съответствие с някакъв критерий за качество (fitness function), който определя
силата им в сравнение с останалата част на популацията. Само най-силните хромозоми
оцеляват в следващата генерация, където процесите на селекция, кръстосване и мутация
отново се повтарят. След редица генерации, се избират най-добрите хромозоми, които
представляват оптималното решение на дадена задача.
Общо взето, това, което се случва е: създава се произволна редица от решения
на дадена задача в рамките на дадена област на търсене, след което тя еволюира през
определено време, с цел да се намери оптималното решение.
Исторически преглед
Идеята за прилагането на принципите на Нео-Дарвинизъма за автоматично
решаване на задачи възниква през 30-те години на 20 век. През 1948 година, Алан
Тюринг предлага изпозването на «генетично или еволюционно търсене», а през 1962
година, Ханс-Йоаким Бремерман прави първите компютърни експерименти по
«оптимизация чрез еволюция и рекомбинация». През 60-те и 70-те различни приложения
на основните идеи се разработват едновременно от няколко учени. В САЩ, Фогел,
Оуенс и Уолш представят еволюционно програмиране (evolutionary programming - EP)
[3], докато Холанд нарича своя метод генетичен алгоритъм (genetic algorithm - GA)[1]. В
същото време, в Германия, Рахенберг и Швайфел създават еволюционни стратегии
(evolution strategies - ES) [4]. В течение на около 15 години тези области се развиват
отделно, но от 90-те, те започват да се възприемат като различни представители
(«диалекти») на една технология, която се нарича еволюционно изчисление (evolutionary
computing). През първата половина на 90-те се образува ново направление, наречено
генетично програмиране (genetic programming - GP) [5] въведено от Коза. Днешната
терминология използва понятието evolutionary computing за цялата област, а всички
изброени методи – EP, GA, ES и GP се обобщават като еволюционни алгоритми
(evolutionary algorithms – EA).
През 1975 година, в книгата си «Adaptation in Natural and Artificial Systems»
професор от мичиганския университет, Джон Холанд формулира базовите понятия на
генетичните алгоритми, като модел за машинно обучение, които происхождат от
биологичната теория на еволюцията. През 1989 година ученикът му Дейвид Голдберг в
дисертацията си решава сложна задача за моделиране на газопровод с помощта на ГА,
което води до тяхното популяризиране.
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Етапи на ГА
Един типичен ГА може да се представи по следният начин.
Алгоритъм:
Инициализира се начална популация P(0);
За всеки индивид m, от дадена популация P(t) се пресмята и съхранява качество
(fitness ) u(m);
За всеки индивид m от P(t) се определя вероятност на селекцията p(m), така че
p(m) е пропорционална на u(m);
С помощта на рекомбинация на n родителски хромозоми се създават n деца;
Тези деца мутират (само някои), оцеляват и заместват n индивида с най-малкото
u(m), формирайки популацията P(t + 1);
Целият алгоритъм се повтаря от т.2, докато не се удовлетворят условията за
прекъсване, т.е. или се намери удовлетворително решение(стандартно отклонение между
нивата на качеството на хромозомите конвергира към нула) или се достигне някакъв
предварително дефиниран брой генерации.
GeneticAlgorithm {
t = 0;
initialize population P(t);
evaluate P(t);
until (done) {
t = t + 1;
parentSelection P(t);
recombine P(t);
mutate P(t);
evaluate P(t);
survive P(t);
}
}
Елементи на ГА
Гени: кодове на единични параметри в ГА. Те могат да приемат различни форми,
в зависимост от същността на задачата. При решаване на нелинейни уравнения от висок
разряд, генът може да представлява една от търсените променливи и област от
значенията й. Това определя две основни направления в ГА: пермутационно кодиране и
кодиране с реални параметри. При първото се търси оптималното подреждане на
множество от гени. При второто, задача е да се намерят такива стойности на х и у, при
които значението на дадена функция е минимално. Исторически гените са се
представяли с помощта на 1 и 0. Този подход, обаче не показал никакви предимства в
сравнение с други видове репрезентации, а напротив усложнил нещата, за сметка на
необходимата транслация между реалните стойности на параметрите и тяхното двоично
представяне.
Генофонд: съвкупност от всички налични гени. Случайно избраните гени от
генофонда формират хромозоми, всеки от които представлява едно решение от областта
на търсене, дефинирана за даден ГА. За ГА с реални параметри, такива като
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минимизиращи фунцията f(x, y), генофондът ще се състои от два гена, единият
представляващ променливата х, а другият – променливата у.
Хромозоми: съвкупност от гени, представляващи едно решение от област на
търсене на решение. Качеството на хромозомите се определя от функцията на стойност,
която се дефинира преди изпълнението на ГА. За хромозом с реални параметри (f(x, y)),
качеството е резултат от заместване на стойностите на х и у в функцията и извършване
на пресмятането. Трябва да се отбележи, че качеството на хромозома не показва
неговата сила в сравнение с други хромозоми. Това сравнение и по-нататъшно
селектиране се извършва на по-високо ниво на ГА, което се нарича популация.
Популация: съвкупност от всички хромозоми, които се развиват в ГА. Когато
новите хромозоми се създават и отново се връщат в популацията, те заместват
хромозомите с по-ниско качество. По този начин в следващата генерация попадат само
най-годните хромозоми. Точно тук протича процесът на дигиталната еволюция, като се
сравнява качеството на състезаващи се хромозоми, за да се изберат подходящи за
репродукция родители. В зависимост от областта на търсенето, размерът на популацията
може да варира от десетки хромозоми до няколко хиляди. В следствие на това, че всеки
хромозом представлява едно решение от областта на търсенето, за задачи с
изключително голяма област на търсене е съвсем логично големият размер на
популацията да се използва за да се покрие възможно най-голяма пространство. В
противен случай, ГА може да наближи локален минимум и конвергира към него, вместо
към глобалния минимум. Конвергенция е основен проблем при реализацията на ГА.
Операции в ГА
След описанието на компонентите на ГА, е необходимо да се разбере как ГА
оперира с всеки един от тях, за да създаде симулация на еволюционното обкръжение,
което претърсва областта на търсене за оптималното решение. Съществуват пет
елементарни ГА операции:
Оценка на качеството: при разглеждането на хромозомите и ролята им в
популацията най-голямо значение има оценка на тяхното качество. Правилното
дефиниране и определяне на качествена функция (fitness function) е решаващо за успеха
на ГА. Това са средства, с които хромозомите се сравняват един с друг, за да се
определят най-подходящи индивиди. Основната задача е определяне на разлките между
повече подходящи и по-малко подходящи хромозоми.
Селекция: метод, чрез който хромозомите се избират за репродукция, с цел
създаване не потомство за следващата генерация. Целта на селекцията е да избере
индивиди, които средно са по-подходящи от други за да предадат гените си в следваща
генерация, но в същото време и да запази генетичното разнообразие. Ако популацията се
състои от идентични индивиди, генетичното разнообразие се загубва и за ГА става
трудно да изследва различни области от пространството на търсене. Благодарение на
естествената селекция броят на подходящи гени постепенно нараства, а неподходящите
гени се срещат все по-рядко.
Съществуват няколко метода за селекция. Един от най-често прилаганите е
състезателна селекция (tournament selection). С помощта на тази техника се селектира
по случаен начин група индивиди и два най-подходящи от тях се избират за
репродукция, т.е. тези които «печелят състезанието». Друг вариант на селекцията е
рангова селекция(rank-based selection), при която хромозомите се подреждат и се избират
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според качеството си. Освен това се изпозва и т.нар. рулетна селекция(roulette selection).
При тази схема всеки на индивид от дадена популация се присвоява вероятност за
селекция базирана на относителното му качество (неговото качество разделено на
общото качество на популацията). Това е аналогично на разделянето на рулетка на N
сектори, по един за всеки индивид. Размерът на тези сектори варира в зависимост от
относителната стойност на индивидите. Колкото е по-голям, толкова по-голяма е
вероятността на селектирането на индивидите за размножаване.
Кръстосване: още един важен оператор на ГА, който осигурява генетично
разнообразие на популацията. Идеята е при процеса репродукцията да се комбинират
части от наличните двойки хромозоми, наречени родители. Целта е в резултат на това да
се получат потомци, които имат още по-добри характеристики от родителите си, и
съответно по-големи шансове за репродукция.
След като два родителски хромозома са селектирани, те възпроизвеждат две
деца чрез операцията кръстосване. Един от параметрите на ГА е вероятност на
кръстосването (обикновено 75-90%), която представлява статистическа възможност на
дадени два хромозома да се кръстосат. За всяко потенциално кръстосване, се генерира
случайно число между 0.0 и 1.0. Ако числото е по-голямо от процента на кръстостване,
кръстосването не се извършва и децата са точни копия на техните родители. Ако
кръстосването се извършва, родителите разменят гените си по случаен начин за да
създадат нови хромозоми.
Съществуват три вида кръстосване, които са приложими към широк кръг задачи
за кодиране.
- Пермутационно кодиране с уникални гени: в този случай един ген може да се
появи само веднъж в даден хромозом. Един от примери за това е задачата на пътуващият
търговец.
- Пермутационно кодиране с повторения: като пример за това може да послужи
ГА, които еволюира музикална композиция в до мажор. Всички ноти в до мажор
участват в генофонда и могат да се повтарят много пъти в рамките на един хромозом.
- Кръстосване на хромозоми с реални параметри: в този случай всеки ген
представлява параметър, който ще бъде приложен към дадена стойностна функция.
Построени над функцията f(x, y) и двата родителски хромозома ще имат гени за
променливата х, всеки от които ще има различна стойност. Кръстосването на двата гена
може да включва процес по създаване на нов ген за променливата х със средна стойност
на двата родителски гена.
Друга класификация на разновидности кръстосвания може да се направи според
това как точно се разделят родителските хромозоми:
- One point crossover: родителските хромозоми се разделят на две части в
някаква случайно избрана точка (ген), след което лявата част на единия родител и
дясната част на другия формират първия потомък. За втория потомък се използва
обратен процес.
- N point crossover: обобщение на кръстосването в една точка, при което
родителските хромозоми се разделят на N части. Новите хромозоми се формират чрез
комбиниране на алтернативни части на родителските хромозоми.
- Uniform crossover: предните два вида кръстосване действат чрез разделяне на
родителските хромозоми на няколко секции и пренареждането им с цел създаване на
нови хромозоми. За разлика от това, унифицираното кръстосване разглежда всеки ген
по-отделно и прави случаен избор на това от кой родител да бъде наследен той.
Мутация: прилича на кръстосването с това, че модифицира хромозомите послучаен начин,
но оперира върху единични хромозоми. Мутацията замества
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стойностите на гените с други възможни стойности. В зависимост от кодирането това
може да означава случайно избиране от редица възможни стойности за гена, или
произволно превключване към стойност близка до дадена (плъзгаща мутация – creep
mutation). С прилагането на мутацията е също свързана някаква вероятност (5-25%).
Мутацията също допринася за генетичното разнообразие на популацията.
Заместване: това е последната стъпка от ГА, при която новите хромозоми се
връщат в популацията и заместват тези с най-ниското качество. Една характерна техника
на заместването се нарича елитизъм, при която n най-добри хромозоми от популацията
се запазват, а всички останали се заместват с нови деца. Това осигурява оцеляването на
най-добрите хромозоми и им дава възможност да се възпроизведат отново. Друг тип
заместване може да бъде според предварително установени възрастови граници.
Приложения
1. The Traveling Salesman
Това е класическа компютърна задача, в която пътуващ търговец трябва да
обиколи редица градове, като посещава всеки един само веднъж. При това изминатото
разстояние трябва да е минимално. Ако се използва метод на класическо изчерпателно
търсене (exhaustive search), в случая на 20 градове пресмятането на всички възможни
пътища е равно на 20!, което е приблизително 2.4 трилиона пермутации. Ако те се
изчисляват със скорост 500 милиона за секунда, това ще отнеме повече от 150 години. С
помощта на ГА това време се намалява до секунди и представя оптималното или едно от
оптималните решения.
В тази задача се използва пермутационно кодиране, т.е. се търси оптималното
подреждане на множество от гени. Представянето на градовете в ГА е изразено чрез
техните х и у координати, служещи като гени на индивида. Генофондът се състои от
един ген за всеки град, който трябва да се обиколи. В случая на 20 градове, ще има 20
гена в генофонда, от които ще се формират случайни хромозоми. Хромозомите са
списъци от градове, които представляват възможните решения на задачата за пътуващия
търговец. Тогава критерии за качество на всеки хромозом е разстоянието в декартовата
координатна система между градовете, които се обикалят последователно, като за найдобрите се смятат хромозоми, при които това разстояние е най-малко.
2. Планиране на ресурси
Още една оптимизационна задачи, която може да се моделира с помощта на ГА.
Трябва да се планира най-подходящ график на изпозване на дадени ресурси, така че
стойността му да е минимална в сравнение с останалите графици. В такъв случай всеки
хромозом може да представлява стринг от символи (напр. “AFGEHI”), където всяка
буква, т.е. ген, представлява ресурс, който се използва по даден график.
Симулираната еволюция започва с начална популация от хромозоми, всеки от
които е едно възможно решение на дадена задача, и функция за оценката на качеството
на всяко решение. При планиране на ресурси, тази функция ще пресмята “цената” на
дадена последователност от ресурси. Колкото по-ниска е цената на дадена
последователност (хромозом), толкова по-висока е стойността на съответната функция.
Например, последователност “ABCDE” може да има по-ниска
стойност от
последователност “BCADE”.
Тъй като началната популация от хромозоми се генерира по случаен начин, те
вероятно ще представляват изключително неподходящи решения. Въпреки това, някои
от решенията ще бъдат малко по-добри в сравнение с останалите. С помощта на
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основните генетични операции това в крайна сметка ще доведе до появата на още подобри и дори идеални хромозоми.
Всичко казано досега води до съществен въпрос: кой език за програмиране да се
изпозва на конкретното реализиране на ГА?
Java
1. Лесен за разбиране и обектно-ориентиран
Имайки предвид изискванията на ГА за динамичната памет, функцията на Java
за автоматично унищожаване за ненужните данни (garbage collector) премахва
необходимостта да се заделя и освобождава памет за хромозоми във всяка генерация.
Това дава възможност за съсредоточаване на същинското кодиране на задачата, без да се
обмисля управлението на паметта в дейтали. Освен това изполването на обекти
позволява да се използват неограничено количество кодиранията на задачата, като в
същото време да се запази конструкцията на ГА. Java възприема гените като обекти,
което прави прилагането им много по-интуитивно и позволява многократно използване
в различни ГА.Това означава, че след като веднъж се разработи базова структура,
прилагането на ГА за решаване на нови задачи е въпрос на определяне на определена
задача и кодирането й.
2. Удобен при работа
Благодарение на голяма и богата библиотека Java е много подходящ за
разработка на програми с графичен потребителски интерфейс. Освен това Java няма
препроцесор, затова програмите написани на този език могат много бързо да се тестват.
3. Архитектурно-неутрален и портативен
Благодарение на това, че Java е платформено независим, популациите и
алгоритмите, които ги обработват, могат лесно да се разпределят из мрежи и компютри.
Единственото условие е наличието на JVM (Java Virtual Machine).
Генетични алгоритми и музика
ГА се използват за решаване на редица задачи и моделиране в разнообразни
научни, инженерни, бизнес и развлекателни области. Някои от тях са: дизайн на
електронни схеми, оптимизация на инфраструктура на мобилните комуникации,
лингвистичен анализ, анализ на пазара и дизайн на интелигентни търговски системи, и
много други. Едно изключително интересно приложение на ГА е в изкуството, в
частност използването на ГА за генериране и еволюиране на музика. Съществуват
няколко направления в тази област. Например, могат да се наподобяват музикални
произведения с цел да се получи резултат максимално близък до някоя симфония на
Дворжак или концерт на Рахманинов. Друг вариант е да се генерира мелодия в
съответствие с зададени параметри и критерии за качество. Преди всичко трябва да се
уточни, кои са тези параметри. Независимо от жанъра музиката е комбинация от звуци с
различна височина, продължителност, сила, тембър и други и много други, т.е.
възможностите за създаване на една музикална композиция са наистина неограничени.
Моята идея е да се създаде мелодия в български народен стил с някаква
характерен балкански размер, като 5/8 или 7/8, т.е. параметрите ще са силата,
височината и дължината. Освен това да се зададе ограничение до само една тоналност –
до мажор. Тъй като музикалното произведение ще е в определен стил, критериите за
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качеството ще се дефинират от характерните белези на дадения стил, като например найчесто изпозваните акорди, метрумът и други. Гените ще са параметрите на нотите в до
мажор. Хромозомите ще представляват мелодични фрагменти съставени от тези ноти.
Размерът им няма да е фиксиран, а ще се променя в различни популации. По този начин
дължината на по-добрите хромозоми ще се увеличава, т.е. фрагментите ще стават подълги. Качеството им ще се изразява във вероятността за селектирането им за
репродукция или директно преминаване в следващата популация. Първоначално
хромозомите ще се състоят от една случайно избрана нота, и шансовете им за оцеляване
и репродукция ще са еднакви. Постепенно с всяка нова популация тези шансове ще
растат или намаляват, в зависимост от това да каква степен хромозомите отговарят на
критериите за качеството.
Тъй като мелодичността на народната музика, до голяма степен, се постига за
сметка на използване на малки интервални промени, трилери и други техники,
мутацията на височината на тоновете ще играе ключова роля при еволюирането на
алгоритъма. Други операции, които ще се използват са кръстосването на музиканите
откъси и комбинирането им, което ще осигури нарастването на дължината им.
След определен брой генерации, най-успешните индивиди ще могат да бъдат
представени на слушателя и да му се предложи да избере да се извършат някакви
операции с тях, да се запазят такива каквито са или да бъдат отхвърлени.
Благодарение на голямото разнообразие от параметри такъв алгоритъм би могъл
да бъде разширяван и доразвиван, което би довело до още по-интересни резултати.
Освен това, ако веднъж се разработи подобен ГА, той ще може да бъде прилаган и за
други музикални стилове. Това би могло да му осигури място в софтуерни продукти за
подпомагане на професионални композитори и любители музиканти.
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СВОБОДЕН ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БЪЛГАРИЯ
Христо Денков Иванов, Марин Дичев Вълков, Деян Красимиров Иванов
ВТУ “Тодор Каблешков”
Даниела Димитрова Дечева
Университет за национално и световно стопанство

FREE ELECTRICITY MARKET IN BULGARIA
Marin Dichev Valkov, Hristo Denkov Ivanov, Deya Krasimirov Ivanov
HST “Todor Kableshkov”
Daniela Dimitrova Decheva
UNWE
Abstract: The introduction of competition in the energy market is electro worldwide. If
administered in Bulgaria could lead to lower cost of electricity itself and improve the quality of
service.
Keywords: Electricity, market, energy
I.Поява на либерализиран пазар на електроенергия в България:
През 1995 г., Европейският съюз решава да започне поетапно въвеждане на
конкуренция в електроенергетиката с цел ограничаване на повишаването на цената не
електроенергията чрез стимулиране на конкуренцията и ограничаване на монопола.
Последната европейска директива, издадена в тази насока е 54 от 2003 г. и с нея се
формулират
правилата,
касаещи
организацията
и
функционирането
на
електроенергийния сектор, както и търговията на свободния и регулирания пазар.
Операторите на преносната и разпределителната мрежи трябва да осигурят
недискриминация между ползвателите на мрежата. За да бъде изпълнено това за
оператора на преносната мрежа е нужно отделянето му от всички останали дейности,
различни от преноса, когато оператора е част от вертикално интегрирано предприятие.
Механизъм за изпълнение на задачите на оператора на преносната мрежа, е
изискването за отделянето му от всички останали дейности, различни от преноса, в
случаите, когато оператора е част от вертикално интегрирано предприятие.
Основен ангажимент на държавите – членки е да гарантират, че всички битови
потребители и по преценка - малки предприятия, се ползват от правото на всеобщо
обслужване
Според европейската директива националните регулаторни органи трябва да
отговарят за недискриминацията и осигуряване на конкурентна среда. Те трябва да
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определят. Те трябва да определят поне цените за пренос и достъп и сроковете и
методиките за присъединяване до националните мрежи.
При сегашния модел на действие заложен в Закона за Енергетиката(ЗЕ) от
“НЕК” ЕАД като дъщерна компания, се отделя само електроенергиен системен
оператор, а мрежата като активи и лицензията за пренос остават в НЕК. Също така,
промените в ЗЕ дават възможност на НЕК ЕАД да възложи с договор експлоатацията и
поддържането на преносната мрежа на електроенергийния системен оператор. По този
начин се получава зависимост на ЕСО от НЕК и това е в противоречие с европейската
директива. От една страна преносното предприятие трябва да е отделено от другите
дейности, а от друга ЕСО трябва да има независимост при управлението на пазара.
Технически недостатъци на регулирания пазар:
1. Регулиране на честотата
електроенергийната система:

според

Наредбата

за

управление

на

Електрическите синхронни и асинхронни генератори трябва да бъдат пригодни
за продължителна експлоатация при всички възможни експлоатационни и климатични
условия в мястото на тяхното инсталиране.
Електрическите генератори трябва да бъдат конструирани и монтирани така, че
да издържат без повреди при възникване на внезапно трифазно късо съединение на
клемите на генератора.
Номиналната активна мощност на електрическите генератори трябва да се
запазва при отклонение на напрежението на клемите на генератора до ± 5 % и на
честотата до ± 2,5 %.
При отклонения на напрежението в мястото на присъединяване в диапазон +/-10
% от номиналната стойност работната точка на генератора при максимално натоварване
трябва да остава в границите на работната му P-Q диаграма.
При отклонения на честотата генераторите трябва да остават включени и да
доставят мощност към електропреносната мрежа съгласно изискванията на завода
производител. При липса на такива изисквания генераторите трябва да остават включени
и да доставят мощност към електропреносната мрежа най-малко със следната
минимална продължителност:
При честотен диапазон От 50,5 Hz до 51,5 Hz - 15 min; От 49 Hz до 50,5 Hz постоянно; От 48,5 Hz до 49 Hz - 1 h; От 48 Hz до 48,5 Hz - 20 min; От 47,5 Hz до 48 Hz 10 min. Честотните диапазони и минималната продължителност за генераторите в АЕЦ и
ВяЕЦ се уточняват в договора за присъединяване и договора по чл. 62 между
Електроенергийния системен оператор и централата в зависимост от технологичния
регламент за безопасна експлоатация на съответните ядрени блокове или
технологичните особености на ВяЕЦ и в съответствие с чл. 43, ал. 4. Производствените
агрегати, освен тези в АЕЦ и ВяЕЦ, трябва да са пригодени за надеждно преминаване от
произволна работна точка в режим на захранване само на собствени нужди. При това
агрегатите трябва да са в състояние да работят най-малко два часа в този режим.
2. Регулиране на напрежението според Наредбата за управление на
електроенергийната система:
Проектните и експлоатационните параметри за номиналните напрежения и
допустимите отклонения от тях в електропреносната мрежа и в местата на
присъединяване на ползвателите при нормална работа са, както следва за 110kV - 98 kV
< U < 123 kV; за 220kV - 198 kV < U < 245 kV; за 400kV - 380 kV < U < 420 kV
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Поддържаните стойности на напрежението в отделните възли на
електропреносната мрежа се определят и регулират от електроенергийния системен
оператор, а в подстанции (РУ) за присъединяване на електроразпределителни мрежи координирано с оператора на електроразпределителната мрежа.
Преносното предприятие, електроенергийният системен оператор и
ползвателите избират съоръженията на електроенергийната система и съоръженията за
присъединяваните на електроенергийните обекти така, че колебанията на напрежението
при къси съединения и/или пренапрежение да не смущават нормалната им работа.
Устойчивостта на ползвателите трябва да бъде запазена, докато стойността на
напрежението в мястото на присъединяване е ? 80 % от номиналната.
С цел предотвратяване на каскадни изключвания и нарушаване на баланса
между производство и потребление по време на къси съединения в електроенергийната
система ползвателите трябва да приемат без смущения краткотрайни понижени
стойности на напрежението, както следва:
-

липса на напрежение в мястото на присъединяване за време, по-малко от
0,15s;
стойността на напрежението в мястото на присъединяване е по-ниска от 50%
от номиналната за време, по-малко от 0,7 s;
напрежението в мястото на присъединяване се възстановява до нормалните
си стойности за време, по-малко от 1,5 s.

При понижаване на напрежението вследствие на претоварвания на
електропроводи или трансформатори противоаварийната автоматика трябва да го
възстанови до нормалните му стойности за време, по-малко от 20s.
При повишаване на напрежението поради оставане на празен ход на
електропроводи противоаварийната автоматика трябва да го възстанови до нормалните
му стойности за време, по-малко от 10 s. за да не се стигне до аварии
3. Появата на хармоници
електроенергийната система:

според

Наредбата

за

управление

на

Висши хармонични съставящи на периодична променлива величина
представляват синусоидални величини с честота, кратна на основната честота 50 Hz.
Наличието, броят и амплитудите им са показател за несинусоидалността на
периодичната променлива величина.
Общата сума на ефективните стойности на висшите хармонични съставящи в
тока към потребителя не трябва да надхвърля 8 % за мрежи НН и СрН и 3 % за мрежи
ВН от ефективната стойност на съставящата с основна честота (50 Hz) в мястото на
присъединяване съгласно БДС EN 50160 и БДС IEC 61000-2-2.
Несиметричността на напреженията в трифазната мрежа, внасяна от
потребителя, изразяваща се в нееднаквост на ефективните стойности на фазовите
напрежения или разлики на фазовите ъгли, не трябва да води до поява на напрежение с
обратна последователност със стойност, по-висока от 2 % от номиналната стойност.
4. Условия на които трябва да отговарят електрическите генератори при
регулиран пазар според Наредбата за управление на електроенергийната система:
Всички синхронни генератори трябва да имат система за възбуждане,
осигуряваща продължителна работа при номинално натоварване на синхронния
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генератор в допустимите експлоатационни условия за дадената електрическа централа.
Конструкцията, типът и настройките на възбудителните системи на хидрогенератори над
10 MVA и турбогенератори над 25 MVA трябва да бъдат съгласувани с
електроенергийния системен оператор.
Условията и параметрите за форсировка на хидрогенератори над 10 MVA и
турбогенератори над 25 MVA трябва да бъдат съгласувани с електроенергийния
системен оператор. Възбудителните системи на новите и рехабилитираните генератори с
мощност над 10 MVA за хидрогенератори и над 25 MVA за турбогенератори трябва да
бъдат статични, като степента на резервиране на конверторите се съгласува с
електроенергийния системен оператор. Безчеткови възбудителни системи се допускат
само при блокове с мощност под 3 MVA и над 500 MVA, ако конструкцията на
генератора го изисква.
Електроенергийният системен оператор има право да контролира състоянието,
работата, настройките и техническата документация на възбудителните системи на
всички производители, присъединени към електропреносната мрежа.
Всички синхронни генератори с електрическа мощност над 5 MVA трябва да
бъдат оборудвани с автоматичен регулатор на възбуждане.
Автоматичните регулатори на възбуждане трябва да осигуряват поддържане на
напрежението на клемите на генератора с точност:
-

за генератори до 25 MVA - не по-ниска от ± 1 %;
за генератори над 25 MVA - не по-ниска от ± 0,5 %.

Автоматичните регулатори на възбуждане трябва да осигуряват възможност за
компенсиране на спада на напрежение в блочния трансформатор или устойчиво да
разпределят реактивната мощност между синхронните генератори, свързани към общи
шини (статизъм по реактивна мощност).
Автоматичните регулатори на възбуждане трябва да притежават следните
ограничители: ограничител на максималния роторен ток, ограничител на минималния
възбудителен ток, P/Q - ограничител на роторния ток при недовъзбуждане, ограничител
на статорния ток, ограничители на изменението на заданието по напрежение, на
реактивната мощност и на възбудителния ток. Настройките на ограничителите трябва да
бъдат координирани с настройките на съответните функции в релейните защити.
Автоматичните регулатори на възбуждане на синхронни хидрогенератори с
мощност над 10 MVA и турбогенератори с мощност над 25 MVA трябва да имат
системен стабилизатор (PSS), като типът, настройките и изпитанията на стабилизатора
се съгласуват с електроенергийния системен оператор.
Автоматичните регулатори на възбуждане при шунтово захранване на
възбудителната система трябва да осигуряват първоначално възбуждане и плавен старт
до достигане на зададеното напрежение на изводите на генератора.
Системите за автоматично регулиране на възбуждането на генераторите, които
са предвидени за участие във възстановяването на електроенергийната система след
големи аварии (водни и газови турбини), е необходимо да имат възможност за
регулиране на напрежението при първоначално възбуждане на синхронния генератор
при отсъствие на външен източник на променливо напрежение за захранване на
собствените нужди.
Автоматичните регулатори на възбуждане на синхронни хидрогенератори с
мощност над 10 MVA и турбогенератори над 25 MVA трябва да осигуряват възможност
за управление от по-горно йерархическо ниво (система за групово управление на
възбуждането, управляваща система и т. н.).
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Автоматичните регулатори на възбуждане на новите и рехабилитираните
генератори с мощност над 10 MVA за хидрогенератори и над 25 MVA за
турбогенератори трябва да бъдат цифрови, със съгласувана от електроенергийния
системен оператор степен на резервиране на каналите.
Цифровите регулатори за възбуждане трябва да притежават следните
допълнителни функционални възможности: автоматично регулиране на напрежението,
автоматично регулиране на реактивната мощност, ръчно регулиране на роторния ток,
U/f - ограничител, автоматично следене между ръчния и автоматичния режим,
автоматично следене между каналите (при двуканална система), логическа
последователност на възбуждането, контрол на оперативните вериги и работещите
програми, контрол изправността на процесорите и нивата на захранващите напрежения,
измерване температурата на ротора, настройка и визуализация на параметрите на
възбудителната система от локалния панел на регулатора и от персонален компютър.
II.Развитие на пазара на електроенергия
Преди либерализацията на енергийния пазар в България е съществувал т.нар.
модел на “единствен купувач”, съгласно който производителите задължително продават
цялото си производство на Обществения доставчик, който препродава на
електроразпределителните дружества. Характерно е цените на електроенергия по цялата
верига от производство, пренос до разпределение и потребление са регулирани и общи,
т.е. без ясно да са отчетени отделните разходи за производство и разходи за използване и
поддържане на мрежата. Потребителите заплащат една крайна цена за енергия без да
имат възможност да избират доставчик.
Свободният пазар на електрическа енергия стартира през септември 2004г. чрез
регистирането на първия график за доставка по договорени цени между АЕЦ Козлодуй и
Юмикор Мед.
Избраният пазарен модел предвижда поетапно отваряне откъм
потребителите чрез въвеждането на минимални прагове на годишна консумация като се
започва от най-големите индустриални предприятия.
За производителите са въведени квоти, които разделят количествата по
свободни цени и количествата по регулираните цени за нуждите дребния бизнес и
битовите абонати .
Свободният пазар в България функционира на базата на двустранни договори
между търговските участници – производители, търговци и потребители. Според ЗЕ
към момента Привилегировани потребители могат да бъдат организации с повече от 50
души нает персонал и оборот по - голям от 19,5 милиона лева. Те от своя страна могат да
закупуват електрическа енергия по свободно договорени цени от търговците на
електрическа енергия. Към момента само 20 процента от цялото количество произведена
електрическа енергия се продава по свободно договорени цени.
Моделът двустранни договори дава възможност на централите с частично
освободена разполагаемост да продават едновременно по свободни цени на
привилегированите потребители и по регулирани от ДКЕВР цени на Обществения
Доставчик – НЕК ЕАД. Независимите производители като частни централи, заводски
ТЕЦ и топлофикационни дружества имат право да сключват неограничен брой сделки с
електрическа енергия. За да бъдат изпълнени договорите(сделките) те трява да бъдат
регистрирани посредством седмични графици за доставка за период от 168 часа от
името на продавача (търговец и/ или производител) при ЕТО – звено от ЕСО ЕАД.
В момента всички потребители на ниво ВН имат статут на привилегировани
потребители и могат да избират своя търговец. Съгласно Закона за енергетиката,
Правилата за търговия и Правилата за достъп те трябва да отговарят на необходимите
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условия – липса на задължения, технически средства за измерване и отчитане на
енергията по периоди.
В периода от 2004г. до юли 2007г. свободния пазар е икономически най-изгоден
за големите индустриални потребители. Средната цена на електроенергията за клиенти
ВН е от порядъка на 49-52 лева за MWh. Участници са предимно големи индустриални
предприятия. Разликата между цената на свободния пазар и цената на клиенти ВН е
минимална и затова се налага точно планиране на графиците с цел ниски разходи за
небаланси.
Според Правила за условията и реда за достъп до електропреносната и
електроразпределителните мрежи според член 6 и член 7 алинея 1 Привилегирован
потребител е: Всеки потребител, които няма задължения към преносното предприятие и
изпълнява условията по член чл. 83, ал. 1, т. 4-6 от ЗЕ и на Правилата за търговия с
електрическа енергия, свързани с присъединяването към електропреносната и
електроразпределителната мрежи, с измерването на количеството електрическа енергия.
III.Бъдещо разширение и развитие на пазара
За да може битовите потребители да договарят доставките на електроенергия,
трябва да се приемат правила, които да регламентират как да става обменът на енергия
между разпределителните предприятия и търговците. ДКЕВР трябва да определи и на
какви групи абонати според потреблението търговците ще могат да предлагат услугата
си в пакет. Тоест домакинства и фирмите с приблизително еднакво потребление трябва
да се обединят в отделни групи. За индустрията пък електроенергийният системен
оператор ЕСО трябва да въведе еднодневни графици за сключване на сделките между
участниците на пазара. Сега доставките се договарят при седмични графици за
електропотреблението. Трябва да се създаде и енергийна борса, на която да се
регистрират сделките. Сега те се сключват на базата на двустранни договори, като
цените, при които се търгува енергията, остават търговска тайна.
От 1 юли 2010 г. всяко домакинство ще има право на избор - да излезе на
сбободния пазар на електроенергия или да остане на защитения (регулиран от ДКЕВР)
пазар на електрическа енергия.
Ако потребителят реши да смени досегашният си доставчик на електрическа
енергия със свободно избран нов доставчик (търговец) ще има възможност да избира
най-изгодните за него условия - услуги и цени.
В случай, че предложените условия от новия доставчик вече не удовлетворяват
потребителя то той има право на избор - или избира нов търговец или се връща на
регулирания от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране пазар на
електроенергия.
Предимства на Свободният енергиен пазар
-

Либерализирането на пазара дава правото на избор.
Потребителят избира най – изгодните за него условия и цени
Ще може да се извършва смяна на търговеца или връщане на
регулирания пазар
Доставката на електроенергия ще е гарантирана и на свободния, и на
регулирания пазар, както и за времето, през което ще се сменя
доставчика, ако потребителят желае това
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Видове договори на свободния пазар
Сключване на договор с новия търговец за плащане не само на
електроенергията, но и на цената за разпределение(която до сега се плащала на ЕРП). В
този случай търговецът сключва от името на консуматора договор с разпределителното
предприятие за разпределение и пренос на електрическа енергия. За качеството на
доставяната ел.енергия отговоря търговеца. Клиентът заплаща всички такси на
търговеца.
Сключване на договор с новия търговец за електроенергия и отделен Договор с
разпределителsното предприятие за дължимата сума за разпределение и пренос.
В този случай клиентът подписва два договора. За консумираната
електроенергия се плаща на търговеца, а за разпределената електроенергия - на
разпределителното предприятия. За качеството на електроенергията отговаря
резпределителното предприятие.
Литература
1. Закон за Енергетиката, посл. изм. ДВ. бр.103 от 29 Декември 2009г.
2. www.dker.bg
3. www.eso.bg
4. Правила за управление на електроенергийната система
5. Приложение към т. 1 на Решение № П-5 от 18.06.2007 г., обн., ДВ, бр. 68 от
21.08.2007 г.
Научен консулнант: доц. д-р Иван Миленов
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ИНТЕЛИГЕНТНИ ОСВЕТИТЕЛНИ УРЕДБИ
Методи Любчев Димитров
Русенски университет "Ангел Кънчев"

INTELLIGENT LIGHTNING SYSTEMS
Metodi Liubchev Dimitrov
Аbstract: The present work focuses on different aspects of the intelligent lightning. It also
examines different issues and problems related with that. The article examines the protocols
used for transferring data and some producer’s decisions for intelligent lightning systems.
Keywords: intelligent, lightning, lightning protocol
УВОД
Основната задача на изкуственото осветление е да създаде условия на работното
място за постигане на най-бърза и точна зрителна информация по отношение на
наблюдавания обект и непосредствено заобикалящият го фон. Изпълнението на тази
задача обаче е не лека работа. За да се постигне качествено осветление трябва да се
отчетат множество показатели като външна и вътрешна осветеност, цвят на светлината и
др. С напредването на деня тези показатели се променят постоянно, от тук идва и
необходимоста осветиттелната уредба постоянно да коригират своята работа спрямо
тези параметри. Преди навлизането на интелигентните осветителни уредби (ИОУ) този
процес беше доста по-тромав и труден.
Интелект (от латински – intellectus – познание, разбиране) е термин, с който се
определя човешката способност за разсъждаване, анализ и синтез на информация,
базираща се върху неговото познание. По-конкретно значение на думата като е трудно
да се даде, тъй като тя няма еднозначно определение. Самото понятие и определението
му са обект на философски спорове и дискусии. Някой от разбиранията за интелект се
базират на действия свързани с:
• добиване, представяне и съхраняване на знания;
• пораждане и усвояване на поведения;
• развитие и използване на мотиви, емоции и приоритети;
• преобразуване на сетивни сигнали в символи и тяхното използване за
логически разсъждения върху миналото и планиране на бъдещето
• въображени, предположение, надежда, страх.
• др;
Навлизането на гореизложените принципи и примери за интелигентност в
осветителната техника довеждат до пораждането на термина “интелигентна осветителна
уредба”. Тази уредба притежава съществени предимства пред останалите, някой от
който са:
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• Изграждането на добре менажирани управляеми осветителни уредби;
• Постигане на енергийна ефективност;
• Гъвкавост на осветителните уредби;
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на настоящата работа е анализ на различните интелигентни осветителни
уредби (ИОУ) и на техните предимства и недостатъци.
За постигането на целта са изпълнени следните задачи:
1. Определяне на предимствата и недостатъците на ИОУ;
2. Класификация на ИОУ;
3. Анализ на системите.
Интелигентна осветителна уредба (ИОУ) е тази, която има автоматични или
механични способности надхвърлящи тези на традиционните осветителни уредби. ИОУ
позволява управлението на светлинни източници и осветители спрямо изменението на
околната среда или на вътрешното състояние на системата.
Един обзор върху различните видове интелигентни осветителни уредби показва,
че те са доста разнообразни, както по отношение на предлаганите възможности, така и
по подхода на изграждането им. Въпреки многообразието им обаче, ИОУ са разделени в
няколко основни групи. В някой от случаите производителите са заложили на
комуникация между различните модули на уредбата, в други на управление или на
алгоритми, предлагащи значителна функционалност. Пълната класификация на ИОУ
според Методи Димитров е показана в таблица 1.
Анализирайки категориите, според който се разделят различните ИОУ се
забелязва, че почти всички големи производители залагат на управление с различни
протоколи (DALI, DMX и др.). Това прави категорията може би най-значима сред
всички останали.
По долу е дадено кратко описание на най-популярните протоколи и свързаните
с тях ИОУ е дадено по долу.
1) ИОУ базирани на DALI (Digital Addressable Lighting Interface) - DALI е
протокол ориентиран към управление на осветлението или по специално към електронно
пусковата регулираща апаратура (ЕПРА). Той специфицира набор от около 250
съобщения, като около 90 от тях са резервирани за бъдещо разширение и не се
използват. DALI е стандарт, ориентиран към по-малки потребители.
Недостатъците на аналоговите и цифровите технологии, както и необходимостта от
качествено управление на осветителните системи, създават предпоставки за
разработване на нов стандарт, ориентиран единствено към регулиране на осветлението –
естествено, изкуствено и аварийно. Така през 1998 г. се основава на работна група AGDALI (Digital Addressable Lighting Interface Working Group) към немската Камара на
електротехническата и електронна индустрия - ZVEI (Zentral Verband Elektrotehnik und
Elektronik Industrie). Първоначално стандартът е приет като международен стандарт: IEC
60929 – E, който впоследствие е заменен от стандарта IEC 62386. В България
действащият стандарт е БДС EN 62386-205:2007.
DALI дава възможност за адресиране до шейсет и четиди отделни осветителя,
като светлинният поток на всеки един от осветителите може да се регулира от нула до
сто процента, независимо от другите. Освен индивидуално е предвидено и групово
управление. Протокола позволява разделянето на осветителите в четири групи от по
шестнадесет осветителя.
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По своята същност DALI е стандарт създаден за производителите на осветители.
Той създава необходимата база за унифициране на компонентите и гарантира
взаимозаменяемост на изделията от различни производители.
2) Интелигентни ОУ базирани на „Аналогов интерфейс 1-10 V” - Въпреки
новите цифрови интерфейси за управление, аналоговият интерфейс 1-10 V все още е
един от най-разпространените индустриални стандарти за димиране на електронните
Таблица 1. Класификация на интелигентните oсветителни уредби според Методи
Димитров
Категория (преобл.
№ по
Подкатегория
функционалност в
ред
сферата на)
1
2
3
Алгоритми и
1
отчитане на присъствие
функционалност
2
отчитане на трафика
3
авариен режим
4
адаптиране според околната среда, броя на хората,
биологичните показатели и др.
5
самообучаващи системи
др.
6
7
светодиоди
Използване на
съвременни
8
биодинамични светлинни източници
светлинни
9
съвременни тръбни луминесцентни светлинни
източници и методи източници
на осветление
10
Дизайн
Управление
11
според протокола за управление - DALI, X10 и др.
12
начина на запалване на лампите
13
управление на различни нива с различна сила на
светене
14
генериране на отчети, доклади
15
визуализиране топологията на мрежата
16
поддържане на база данни с информация за всяко
осветително тяло (локация, вид, мощност, отработени
часове, тип и време на получената команда и др.)
17
промяна на съобщенията на системата, според
възрастта, пола, местоживеенето и интересите на
конкретния потребител
18
човеко-машинно взаимодействие
19
моделиране и симулация
20
видео наблюдение
21
достъп и управление през интернет
22
високопроизводителни архитектури
23
дистанционен контрол (с IR сигнали)
24
др.
25
дистанционно (с IR сигнали)
Комуникация
26
радио-комуникация
27
изграждане на GSM комуникация позволяваща
управление на определен обект или група
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разпределени системи
визуализиране на топологията на системата
видео комуникация
интернет комуникация

баласти. Управлението с този интерфейс не може да осигури необходимата гъвкавост на
системата, както и възможност за нейния индивидуален контрол. С него е възможно
управление на светлинния поток на всички осветители едновременно. За да се осигури
комплексно управление, са необходими голям брой управляващи устройства
(контролери) и сложна топология на електрическата и контролната инсталации, а това
прави инсталацията на подобна система трудна и скъпоструваща задача. Трудно е и
разширяването на вече изградени системи. Основно предимство на аналоговия
интерфейс 1 -10V в сравнение с цифровите е сравнително по-ниската му цена.
3) Интелигентни ОУ базирани на DMX512 - DMX512 е стандарт за комуникация
в дигитални мрежи. Най-често е използван за управление на осветлението и ефектите на
сцени. Първоначално е разработен за управление на димери, който до преди това са
контролирани от най-разнообразни и несъвместими протоколи. С времето DMX512 се
превръща не само в основен метод за връзка между контролерите и димерите, но
позволява и управление на устройства за специални ефекти, като машини за дим и
движещи се светлини.
За пренос на данните през мрежата DMX512 използва протокола EIA-485, който
е по-известен, като RS485. При него данните се предават по усукана двойка. RS485 е
еднопосочен протокол, който не включва възможност за проверка за грешки. Недостатък
на системите изградени на базата на DMX512 протокола е, че не може да бъдат
използван за управление на пиротехника, лазерни дисплени и други приложения
изискващи сигурно предаване на управляващите команди.
DMX512 е разработен от инженерната комисия на американският институт по
театрална технология- Engineering Commission of United States Institute for Theatre
Technology (USITT). Началото му е поставено през 1986. В последствие е преработван
няколко пъти, като в крайна сметка е приет като ANSI (American National Standards
Institute) стандарт през ноември 2004 под името „Развлекателна технология – USITT
DMX512-A – Цифров асинхронен сериен стандарт за предаване на данни за
контролиране на светлинно оборудване и аксесоари” ("Entertainment Technology —
USITT DMX512-A — Asynchronous Serial Digital Data Transmission Standard for
Controlling Lighting Equipment and Accessories”). Стандарта още е познат, като: "E1.11,
USITT DMX512-A", или само "DMX512-A", и е поддържан от ESTA организацията
(Electronic System for Travel Authorization).
4) BMS (Buildings Managing System). Цифрови системи за управление на цели
сгради - BMS са компютърно базирани системи. Те се инсталират в сгради и имат
възможност за следене и контрол на различни механични и електрически части, като
вентилационни и светлинни системи, системи за климатизация и пожароизвестяване,
системи за сигурност и др. BMS са съставени от софтуерна и хардуерна част.
Софтуерната част представлява йерархично построена програма използваща протоколи
за пренос на данни, като C-bus и Profibus. В последните години навлязоха нови
протоколи за предаване на данните през интернет като DeviceNet, SOAP, XML, BACnet,
LonWorks и Modbus.
BMS най-често са използвани в големи сгради. Тяхната основна функция е да
управляват средата вътре в сградата - контролират температурата, въглеродният
диоксид, влажността. Във връзка с това те могат да задействат различни механични
части, като вентилатори, клапи управляващи притока на въздух. Като вторична функция
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на няко BMS системи е заложено наблюдението на въглеродният диоксид генериран от
човека и смесването му с въздъх от вън, като по този начин се избягват разходи свързани
със затоплянето или охлаждането му.
След разглеждане на най-разпространените интелигентни осветителни уредби за
управление на осветлението е направен анализ, а техните предимства и недостатъци са
показани в таблица 2.
Таблица 2. Предимства и недостатъци на различните ИОУ според Методи
Димитров
№
ИОУ
по
ред
1
2
1

Предимства

Недостатъци

3

Много гъвкъва. Лесен монтаж и
поддръжка. Може да се
интегрира в системи ползващи
X10 протокола. Мащабируема.
Възможност за индивидуално или
групово управление на
осветителите. Индивидуално
дигитално управление.
ИОУ
Лесни за изпълнение и
базирани
поддръжка. Мащабируема.
на Х10
Сравнително по ниска цена в
интерфейса сравнение с останалите.
Изключително гъвкави,
BMS
позволяват управление на
системи
множество системи.
Мащабируема. Индивидуално
дигитално управление.
ИОУ
базирана
на DALI
протокол

2

3

4

ИОУ
базирани
на
DMX512
протокол

Много гъвкъви. Дигитално
управление. Възможност за
индивидуално или групово
управление управление. Голям
брой управлявани адреси.
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Забележка

4

5

Малък брой адреси
на контролираните
устройства.
Приложима само
за офиси или
малки сгради.

В момента е
използвана
масово при
изграждане на
ОУ в малки
сгради и
офиси.

Липса на гъвкавост Технологията
-управлението е
е остаряла.
групово.
Използването
и се избягва.
Необходимост от
В момента
предварително
BMS
обучение поради
системите са
голямата сложност найна системата.
предпочитани
Много скъпа
при
система.
изграждането
Приложими само
на големи
за големи сгради.
сгради, като
небостъргачи
и др.
ОУ базирани
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водещи при
обучение, поради
голямата сложност управлението
на сценично
на системата.
осветление
Много скъпа
система.
Приложими само
за сценично
осветление.

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От направените обзор, анализ и класификация и на различните интелигентни
осветителни уредби, базирани на различни протоколи за управление могат да се
направят следните изводи:
1. BMS системите и тези базирани на протокол DMX512 не са подходящи за
малки жилищни сгради, офиси и малки производствени помещения, понеже DMX512
ИОУ не са пригодени за нуждите на този тип сгради, а цената за изграждане на една
BMS система е доста висока, затова и нейното използване е икономически неизгодно.
2. Големите производители на осветители и пусково-регулиращи апарати
базират интелигентните си системите за управление на осветлението за малки и средни
сгради предимно на DALI стандарта
3. ИОУ базирани на DALI стандарта са преобладаващи на пазара. Това
предполага, че до няколко години значителен процент от осветителните уредби в
административни и жилищни сгради ще бъдат базирани на този протокол.
4. ИОУ базирани на DALI протокола не позволяват управление на голям брой
осветители.
5. DALI ИОУ позволяват контролиране на цвета на светлината получавана от
осветителната уредба, но не позволява контролиране на получения цвят, което може да
доведе до значителни отклонения и представлява голям недостататък.
6. Имайки в предвид горенаправените изводи се вижда, че ИОУ базирани на
DALI стандарта имат значителни недостатъци свързани с управление на цвета на
светлината получаван от осветителната уредба, не позволява управлението на голям
брой осветители и др. Независимо от това обаче, тя се налага на пазара поради пониската си цена, по-лесното и гъвкаво изграждане на осветителните уредби, възможност
за управление на различни светлинни източници.
ЛИТЕРАТУРА
1. БДС EN 62386-205:2010. Цифрово адресиран интерфейс за осветление. Част
205: Специфични изисквания за устройство за управление на захранващото напрежение
за лампи с нажежаема жичка (устройство тип 4) (IEC 62386-205:2009)2. DIN 50356:2006-11 Beleuchtung mit kunstlichem Licht, 2006
2. DALI: cost-effective control for fluorescent lighting, System information, Philips
12/2000
3. EVG – spot “Osram“, heft4 1999
4. Light Innovation & More, Philips Light, 2001
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СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА
Кателина Пеева Турманова , БСУ , срец. право , 5 курс

SPECIAL INVESTIGATIVE TECHNIQUES
Katelina Peeva Turmanova
Abstract:The results ,obtained by the special investigative techniques, are used for prevention,
detection, investigation and evidence of crimes under the conditions and procedures laid down
in law. Persons , who have become known facts and information on special investigative
techniques used in the terms and conditions of law and the collected data, are required to
disclose them.
Keywords: Special investigative techniques, videos, sound recordings, photographs,
surveillance, eavesdropping, monitoring, infiltrating,
Специални разузнавателни средства по смисъла на българския Закон за
специалните разузнавателни средства са техническите средства и оперативните способи
за тяхното прилагане, които се използват за изготвяне на веществени доказателствени
средства - кинозаписи, видеозаписи, звукозаписи, фотоснимки и белязани предмети.
Техническите средства по смисъла на закона са’’електронни и механични съоръжения,
както и вещества, които служат за документиране на дейността на контролирани лица и
обекти’’.
Оперативните способи съгласно Закон за специалните разузнавателни средства
са: ’’наблюдението, подслушването, проследяването, проникването, белязването и
проверката на кореспонденцията и компютризираната информация, контролираната
доставка, доверителната сделка и разследването чрез служител под прикритие, които се
прилагат при използването на техническите средства по смисъла на закона’’ [1].
По смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс СРС са способ на доказване,
наред с разпит,експертиза,оглед,претърсване и изземване, следствен експеримент,
разпознаване на лица и предмети [2].
Понятието ’’доверителна сделка’’е дефинирано в чл.10б ЗСРС – изразява се в
сключването на привидна продажба или друг вид сделка с цел да се спечели доверието
на другата страна, която участва в сделката.
’’Служител под прикритие’’ по смисъла на чл.10в ЗСРС е служител от
компетентните служби по Закона за Министерство на вътрешните работи ,Закон за
отбраната и въоръжените сили,Закон за Държавна агенция ’’Национална сигурност’’ или
от Националната разузнавателна служба,оправомощен да установи или поддържа
контакти с контролирано лице,за да получи или разкрие информация за извършването на
тежко умишлено престъпление и за организацията на престъпната дейност [1].
Използването на специални разузнавателни средства е допустимо единствено в
случаите, когато това се налага за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления
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по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, когато необходимите данни не могат да
бъдат събрани по друг начин .
Другият допустим от закона случай, в който е разрешено използването на
специални разузнавателни средства, е по отношение на дейности,свързани със защитата
на националната сигурност .
От друга страна съгласно изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс,
използването на специални разузнавателни средства е възможно при образувано
досъдебно производство в случаите, когато при разследване на посочените в чл.172, ал.2
НПК тежки умишлени престъпления (например-престъпления против републиката,
убийство, телесна повреда, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, разврат )
обстоятелствата-предмет на доказване, не могат да бъдат установени по друг начин или
установяването им е свързано с изключителни трудности . Към невъзможността за
установяване на обстоятелствата, предмет на доказване, по друг начин, законодателят е
приравнил по последици и случаите, когато възможността обективно съществува, но
прилагането й е свързано с изключителни трудности [2].
В какво се изразява невъзможността за установяване на обстоятелствата по друг
начин? Хипотезите са следните :
1.Въобще липсват доказателства или доказателствени средства за същите
обстоятелства, т.е. няма материални следи от престъплението или липсват предвидените
в закона процесуални средства за възпроизвеждането им в процеса
2.Невъзможност за доказване по предвидения класически ред на тези
обстоятелства- този друг начин е основният и типичен начин за доказване.С други думи
към използването на СРС може да се премине само след използване на установения общ
ред за доказване,ако не е получен необходимият резултат.Оттук могат да се направят
следните изводи :
•Необходима е констатация, че конвенционалните доказателствени средства не
могат да осъществят доказването,или въпреки че тази възможност съществува,нейното
използване е свързано с изключителни трудности.
•Забранено е едновременното използване на общите доказателствени средства и
на СРС, тъй като те са в отношение на алтернативност .
•След като е допуснато използването на СРС, това означава, че общият ред за
доказване е невъзможен или не можа да даде необходимия резултат , поради което
конвенционалният начин за доказване е отхвърлен и последващото му използване за
същите обстоятелства е недопустимо след като използването на СРС е било успешно.
•Установена е пълна заменяемост между общите и специалните доказателствени
средства, но тя не е взаимна,защото е установена определена последователност- винаги
и само СРС да са последваща алтернатива на невъзможността или неуспешното
използване на общите доказателствени средства.
•СРС не са основно средство за доказване в наказателния процес,тяхното
използване и прилагане е обусловено от изчерпването на възможностите на доказване по
общия ред [3].
Специалните разузнавателни средства се използват по отношение на :
1. лица, за които са получени данни и има основание да се предполага, че
подготвят, извършват или са извършили тежки престъпления
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2. лица, за чиито действия са получени данни и има основание да се предполага,
че се използват от лица по т. 1, без да им е известен престъпният характер на
извършваната дейност
3. лица и обекти, свързани с националната сигурност
4. обекти за установяване самоличността на лицата по т. 1 или 2.
Специалните разузнавателни средства могат да се използват и за опазване на
живота или имуществото на лица, които са дали писмено съгласие за това.
Право да искат използване на специални разузнавателни средства и да използват
събраните чрез тях данни и веществени доказателствени средства съобразно тяхната
компетентност имат:
1. Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", Главна дирекция
"Криминална полиция", Главна дирекция "Охранителна полиция", Главна дирекция
"Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", областните дирекции на
Министерството на вътрешните работи, специализираните дирекции (с изключение на
дирекция "Технически операции"), териториалните дирекции и самостоятелните
териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност";
2. службите "Военна информация" и "Военна полиция" към министъра на
отбраната;
3.Националната разузнавателна служба;
4. Наблюдаващият прокурор
Други органи, освен посочените, не могат да искат и да използват специални
разузнавателни средства.
За използването на специални разузнавателни средства съответният ръководител
на органите по т.1 до т.3, както и наблюдаващият прокурор , изготвят мотивирано
писмено искане, което съдържа: пълно и изчерпателно посочване на фактите и
обстоятелствата, даващи основание да се предполага, че се подготвя, извършва или е
извършено тежко престъпление, които налагат използването им; пълно описание на
извършените до момента действия и резултатите от предварителната проверка или
разследването; установъчни данни на лицата или обектите, спрямо които ще се
използват; срока на ползването; оперативните способи, които следва да се приложат;
оправомощеното длъжностно лице, което да бъде уведомявано за получените резултати
В случаите, когато се използват за опазване на живота или имуществото на
лица, които са дали писмено съгласие за това , към искането се прилага и писменото
съгласие на лицето, спрямо което ще се използват специалните разузнавателни средства
[1].
Ръководителите на органите по т.1 до т.3 или наблюдаващият прокурор
предоставят искането до председателите на Софийския градски съд и на окръжните
съдилища или до оправомощен от тях заместник - председател, а за военнослужещите до председателите на съответните окръжни военни съдилища или до оправомощен от
тях заместник - председател, които дават писмено разрешение за използването на
специалните разузнавателни средства или отказват използването им, като мотивират
акта си.Органът се произнася незабавно след получаване на искането, като актът и
предоставеното искане се връчват на органа, който го е направил. Когато се иска
прилагане на специални разузнавателни средства спрямо съдия, административния
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ръководител или неговите заместници от съответния окръжен съд,по същия ред
разрешение за използване на специални разузнавателни средства дава председателят на
съответния апелативен съд или изрично оправомощен от него заместник-председател.
След получаване на писменото разрешение министърът на вътрешните работи или
писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи дава
писмено разпореждане за прилагане на специалните разузнавателни средства от
службите въз основа на разрешението на съда , а ,когато се прилагат от специализирана
дирекция "Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност", след
получаване на писменото разрешение председателят на Държавнаагенция "Национална
сигурност" или писмено оправомощен от него заместник-председател дава писмено
разпореждане за прилагане им.
В неотложни случаи прилагането на специални разузнавателни средства може да
започне веднага след получаване на писменото разрешение, за което незабавно се
уведомява министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от него
заместник-министър на вътрешните работи, съответно председателят на Държавна
агенция "Национална сигурност" или писмено оправомощеният от него заместникпредседател, а в случаите на непосредствена опасност от извършване на тежки
умишлени престъпления или заплаха за националната сигурност специалните
разузнавателни средства могат да се използват и без разрешение на органа въз основа на
разпореждане на министъра на вътрешните работи или на писмено оправомощения от
него заместник-министър на вътрешните работи, съответно на председателя на
Държавна агенция "Национална сигурност" или на писмено оправомощения от него
заместник-председател.
Използването на СРС се прекратява, ако в срок от 24 часа не бъде дадено
разрешение от компетентния орган, който се произнася по съхраняването или
унищожаването на събраната информация.
Специалните разузнавателни средства се прилагат от специализирана дирекция
"Оперативни технически операции, специализираното звено за осигуряване и прилагане
на разследване чрез служител под прикритие" на Министерството на вътрешните работи
и от специализирана дирекция "Технически операции" на Държавна агенция
"Национална сигурност, Националната разузнавателна служба и разузнавателните
служби на Министерството на отбраната-т.е. от съответните структури на МВР или на
Държавна агенция ’’Национална сигурност’’.Срокът за прилагането им е до два месеца ,
като в случай на необходимост срокът може да бъде продължен , но за не повече от шест
месеца общо. Срокът започва да тече от датата,определена с писменото разрешение.
Прекратяване прилагането на СРС :
-служебно от специализирана дирекция "Оперативни технически операции,
специализираното звено за осигуряване и прилагане на разследване чрез служител под
прикритие" на Министерството на вътрешните работи и от специализирана дирекция
"Технически операции" на Държавна агенция "Национална сигурност’’ , когато е
изтекъл срокът на разрешението за прилагането им.
- по писмено искане на: Главна дирекция "Борба с организираната престъпност",
Главна дирекция "Криминална полиция", Главна дирекция "Охранителна полиция",
Главна дирекция "Гранична полиция", дирекция "Вътрешна сигурност", областните
дирекции на Министерството на вътрешните работи, специализираните дирекции (с
изключение на дирекция "Технически операции"), териториалните дирекции и
самостоятелните териториални отдели на Държавна агенция "Национална сигурност";
службите "Военна информация" и "Военна полиция" към министъра на отбраната,

271

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

Националната разузнавателна служба и наблюдаващия прокурор от същите структури,
когато:
-

е постигната предвидената цел

-

прилагането не дава резултати

-

срокът за разрешението е изтекъл

-

има опасност от разкриване на оперативните способи или има опасност
за живота или здравето на служителя под прикритие или на негови
близки роднини

-

стане невъзможно използването им [1]

Резултатите от прилагането на специални разузнавателни средства се отразяват
на хартиен или друг носител от съответния орган непосредствено след получаването им.
Незабавно след изготвянето му се изпраща на органа, направил искането за използване
на специалното разузнавателно средство заедно с вещите, получени при контролирана
доставка или доверителна сделка, а по искане на органите по чл. 13, ал. 1 или 2 ЗСРС- и
изготвени снимки, записи скици, планове.
Веществените доказателствени средства, получени при използване на специални
разузнавателни средства, се изготвят от съответната структура по чл. 20, ал. 1, която ги
прилага, и се отразяват в протокол ,подписан от съответния ръководител на структурата
по чл.20,ал.1ЗСРС , по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс.
Изготвените в два екземпляра веществени доказателствени средства и протоколът се
изпращат запечатани на съответния орган по чл. 13, ал. 1 или 2 и на органа по чл. 15
ЗСРС в срок до 24 часа от изготвянето им. В едномесечен срок след прекратяване на
прилагането на специалното разузнавателно средство органът по чл. 13, ал. 1 или 2
предава доклад на съдията, разрешил използването. Докладът съдържа данни за вида,
началото и края на прилагането на специалното разузнавателно средство, изготвени ли
са веществени доказателствени средства и унищожена ли е събраната чрез него
информация. Председателите на окръжните или апелативните съдилища, дали
разрешения за използване на специални разузнавателни средства, включват в годишните
си доклади данни за броя на дадените разрешения и изготвените веществени
доказателствени средства. Веществените доказателствени средства се съхраняват от
органите на Министерството на вътрешните работи, съответно от органите на Държавна
агенция "Национална сигурност" до образуване на досъдебното производство.
След образуване на досъдебното производство веществените доказателствени
средства се съхраняват от съответните органи на съдебната власт. Информацията, която
не се използва за изготвяне на веществени доказателствени средства, независимо дали
представлява класифицирана информация, се унищожава от структурите по чл. 13 и чл.
20, ал. 1 в 10-дневен срок от прекратяване на прилагането на специалното
разузнавателно средство. Унищожаването се извършва от тричленна комисия в състав,
определен от ръководителя на структурата, за което се изготвя протокол.
Контрол върху прилагането и използването на специалните разузнавателни
средства се осъществява от : министъра на вътрешните работи ; от председателя на
Държавна агенция "Национална сигурност’’ ; от ръководителите на структурите по чл.
20, ал. 1 [1].
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ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ
СРЕДСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО
НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ- Специалните разузнавателни средства могат да
се използват и когато това е предвидено в международен договор, влязъл в сила за
Република България за предотвратяване и разследване на престъпления, които изрично
са посочени в международния договор, по силата на който се допуска тяхното
използване.Срокът ,за който могат да се прилагат, е не по-дълъг от два месеца.
Резултатите, получени от прилагането на специалните разузнавателни средства, могат
да бъдат използвани за целите на международната правна помощ, както и за целите на
вътрешното разследване съобразно условията на националното законодателство.
Резултатите, получени чрез специални разузнавателни средства, не могат да
бъдат използвани за друго освен за предотвратяване, разкриване,разследване и
доказване на престъпления при условията и по реда, посочени в закона, а лицата, на
които са станали известни факти и сведения за специални разузнавателни средства,
използвани при условията и по реда на Закон за специалните разузнавателни средства,
както и събраните данни, са длъжни да не ги разгласяват.
Обвинението и присъдате не могат да се основават само на данните от СРС,
както и само на тях и на показанията на свидетел с тайна самоличност [2].
Статистиката сочи, че 12 % от информацията събрана от тях са използва по дела,
а едва 3 % от информацията по всички ползвани специални разузнавателни средства е
санирана като доказателствено средство в съда. Данните от статистиката говорят, че
рискът от злоупотреби при използването на специални разузнавателни средства в
Република България, и най-вече с информацията от тях, е висок [4].
Литература
1. Закон за специалните разузнавателни средства
2. Наказателно – процесуален кодекс
3. Раймундов, П. Доказателствена сила на специалните разузнавателни средства,
’’Общество и право ’’, 2008
4. www.wikipedia.org
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„ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ”
Велизар Захариев Жулев, Академия МВР

„INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND SPECIAL
SERVICES”
Velizar Julev, Academy of Ministry of interior
Abstract: The work and management of special services has a number of principles
which must be met to properly carry out their duties and ensure the rights of citizens. Of
course society should influence them with NGOs, media and so on.
Key words:society,specialservices,interaction,NGOs,rules,influence
Взаимодействието между гражданското общество и специалните служби е
сложен процес, при който за постигане на максимална ефективност е необходимо
спазването на редица правила. Повечето от тях са правно уредени, но има и други
необходими предпоставки, задължителни за постигане целите, свързани със защитата на
обществото. Специалните служби от една страна, изпълняват редица задачи по опазване
обществения ред и националната сигурност, като в процеса на работа се налага
ограничаването на правно регламентирани,основни свободи на гражданите.
Същевременно е задължително и оказването на помощ от страна на обществото при
изпълнение служебните им задължения. От своя страна гражданите са коректива,
ограничаващ властта на службите. При превишаване правата на службите или от друга
страна- обществена манипулации от малки кръгове, имащи престъпни намерения, може
да се стигне до много сериозни последици за държавата. На всички е известно, че през
последните години в България възникват сериозни проблеми в тази насока. Често в
медиите излизат скандални публикации, свързани с използването на специални
разузнавателни средства, разкриване на агентурни източници, намеса в личното
пространство и тн. Но нуждата за нормален работен режим на системата обществослужби е твърде наложителна не само на национално, а и на международно ниво. За
целта е необходимо:
-Правилно разбиране механизма на взаимодействие
-Популяризирането му
-Непрекъснато осъвременяване, диктувано от темповете на обществено развитие
-Стабилна връзка между гражданските организации и специалните служби
Като начало за разглеждане на процеса, може да се вземе правната
регламентация:
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1. Конституция на Република България
Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност.
(2) Никой не може да бъде задържан, подлаган на оглед, обиск или на друго
посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда,
определени със закон.
Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на
защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство
върху неговата чест, достойнство и добро име.
(2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или
подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично
несъгласие освен в предвидените от закона случаи.
2.Наказателен кодекс на Република България
Чл. 1. (1) Наказателният кодекс има за задача да защитава от престъпни
посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната
правов ред.
(2) За осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои
обществено опасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях и
установява случаите, когато вместо наказание могат да бъдат наложени мерки за
обществено въздействие и възпитание.
3. Закона за съдебната власт
Чл. 2. (1) Правосъдието защитава правата и законните интереси на гражданите,
юридическите лица и държавата.
(2) Правосъдието се осъществява в името на народа.
Тук е основният коректив на специалните служби.
4. Закон за специалните разузнавателни средства
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията, редът за използване и прилагане и
контролът върху използването на специалните разузнавателни средства и получените
чрез тях резултати.
(2) При използването на специалните разузнавателни средства временно се
ограничават неприкосновеността на личността и жилището и тайната на
кореспонденцията и на другите съобщения.
5. Закон за МВР
Чл. 4. Дейността на МВР се осъществява въз основа на следните принципи:
- зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и
тяхното достойнство;
- публичност;
- сътрудничество с гражданите
Раздел I. Специализирана дирекция "Оперативни технически операции"
1. осигуряване, разработване и прилагане на специални разузнавателни средства;
2. наблюдение, проникване, фотографиране, видеозаписване, звукозаписване,
филмиране, белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със
събирането на данни за защита на правата и свободите на гражданите, националната
сигурност и обществения ред;
3. проследяване на лица и обекти;
4. контрол на предаването на данни и получаването на информация чрез кабелни
средства за комуникация;
5. оперативно проучване на лица и обекти;
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6. извършване на оперативно-техническа проверка на пощенска и друга
кореспонденция за защита на правата и свободите на гражданите, националната
сигурност и обществения ред и за контрол на други лица, които извършват такава
проверка;
10. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за
охрана на живота, здравето и имуществото на граждани;
11. осигуряване на достъп до технически средства и съоръжения на държавни
органи, организации, юридически лица и граждани;
12. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от
държавни органи, организации, юридически лица и граждани;
16. привличане на граждани за доброволно сътрудничество;
Разглеждайки основните закони (Конституция на РБ, Наказателен кодекс, Закон
за съдебната власт), намираме най-важната част на разглеждания механизъм. Свободите,
осигурени на гражданите от законите, имат съответните си ограничения. За извършено
престъпление е предвидена намесата на съответните органи, които навлизат в личното
ни пространство за
осъществяване специфичните си цели и задачи. Това е
регламентирано дори във върховния ни закон, от който произтичат всички останали Конституцията – в глава II са регламентирани основните права и задължения на
гражданите, които тя осигурява... освен в предвидените от закона случаи. Дори правата,
осигурени ни от нея, дават на специалните служби началния достъп до задвижване на
процеса на конфликтно взаимодействие с гражданите. Тук е и основния проблем.
Механизмът служби-общество се гради върху конфликт. Естествено не е реално да се
мисли, че всеки един гражданин ще оказва пълно съдействие, ако е виновен за
регламентираните в НК престъпления. Основният момент е оказването на съдействие
при разкриване на престъпления и посегателства, при които те не са обвиняеми. Тук е и
началото на спънките в разглеждания процес и най-вече на отражението му в
българската съвременна реалност, но това ще се разгледа в друга част от доклада.
Дотук разгледахме ролята на Конституцията, за разбиране сложния механизъм
на взаимодействие между разглежданите страни. Не може да подминем и Наказателния
кодекс, където са основните начала, даващи на специалните служби права за навлизане и
ограничаване основните ни свободи. Именно в него са определени граници, в които
трябва да се побере дейността на специалните служби и съответно са регламентирани
задълженията и най-вече ограниченията за определените в него субект-наказателно
отговорните лица. Около ролята на кодекса в обществените взаимоотношения се намира
и началото на разглежданите по-горе конфликтни взаимодействия. Като определя
престъпленията и произтичащите от тях наказания, всъщност се дава началото на един
сложен процес, противопоставящ обществото, гражданите и силовите структури, които
следят поведението им. Оттук произтича и отрицателното отношение на голям част от
обществото към силовия държавен апарат. Разбира се, предвидена е и защита на
гражданите от превишаване правата или допускане на грешки в работата на специалните
служби. Тази защита се осъществява от структурите на съдебната власт.
Още в първите членове на закона се определя ролята му на арбитър между двете
конфликтно свързани страни. Съдебната власт влияе, както на специалните служби по
отношение регламентирано изпълнение служебните им задължения, така и на
гражданите чрез налагане на наказание за отказ от съдействие.
Има и други закони, спомагащи разбирането на механизма, като ЗСРС, ЗМВР,
ЗДАНС с някои определени радели. За пример може да се даде раздел II от ЗМВР,
работата на дирекция „Опертивно-технически операции”. Не може да пренебрегнем и
основните принципи на които се опира закона. Най-съществените от тях са:
-взаимодействието с гражданите
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-публичност
-зачитане правата и достойнството на гражданите
Това са главните моменти в правната регламентация на ролята на специалните
служби.
Не може да не разгледаме и ролята на обществения коректив и съдействие, ако
искаме правилно да разберем основите на взаимодействие на службите с гражданите.
Обществото има редица способи, чрез които може да осъществява влияние и да
въздейства върху работата на службите. Както вече разгледахме, на първо място са
правната защита в лицето на съдебната система. Освен тях съществуват и други такива,
от които на съществена роля имат:
1.Неправителствени организации /НПО/
НПО може би са най-съществения способ за контрол, влияние и взаимодействие
със СС. Предложения, проекти, конференции и т.н. са малка част от средствата, които
обществото може да използва за изпълнение своята част от работата на механизма
общество-служби.
2.Медия
Медиите са много сериозен граждански инструмент за регулация на съответните
взаимоотношения. Чрез тях много често се стига до промени в закони, разкриване
неправомерни действия от службите и др.
За съжаление в страната ни все още има сериозни проблеми за осъществяване
правилното и справедливо въздействие върху механизма. Някои от тях са:
1.Силно гражданско общество
Определение: Гражданското общество е онази форма на обществото, в която
частният интерес и личната сфера на човека са основата на системата от отношения.
Частната собственост е материалната субстанция на гражданското общество, а свободата
– духовната. Социални регулатори в гражданското общество са правото и моралът, като
важна роля играе моралът. Заедно с държавните институции в свободното гражданско
общество действат освободени от държавна опека организации на гражданите,
изразяващи техните интереси. Същевременно държавата запазва за себе си само найглавните функции, като оставя на гражданското общество възможност да се
саморегулира.
Предпоставки за развитие на гражданското общество в България възникват още
по време на социалистическия период. За съжаление официалната идеология е
единствения фактор, който засега стимулира гражданската активност.
2.Корупция
Основните корупционни практики у нас са подкупите, злоупотребите с
еврофондове, законодателството, защитаващо частни интереси, както и официалните
протекции на хора от организираната престъпност. Корупцията е широко
разпространена и в съдебната власт. Това е един от най-съществените фактори,
стимулиращи гражданите да обърнат гръб на специалните служби.
3.Медийна манипулация
Омаскаряването на службите през последните години, героизирането на
престъпниците и постоянните предизвикани или измислени скандали също повлияха до
голяма степен на образа на службите.
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4. Сянката на държавна сигурност
Все още много наболяла тема. Основната работа на служителите в специалните
служби е свързана с агентура. Без агентура се стига само до използване на СРС-та и пак
се въртим в кръг. Страха на гражданите от разкриване, ако станат информатори на
службите, все още тегне. Някогашният репресивен орган на БКП и до днес пречи на
нормалната работа на службите при взаимодействието им с обществото.
От тук могат да се изведат и някои конкретни предложения за подобряване
общуването между двете страни на процеса:
1.Активизиране на обществото, като реален коректив на силовите органи. Това е
особено важен фактор, защото без него изчезва баланса на равнопоставеност на страните
и има реална опасност за злоупотреба с власт.
2.Създаване на активни НПО. Чрез организациите си, обществото има най-голям
шанс за прокарване на идеи за подобряване общуването или промяна в основните линии
на работа на специалните служби.
3.Разбиране необходимостта от работата на СС. Тук акцентът пада върху
службите, които чрез усърдна и съвестна работа трябва да спечелят общественото
доверие.
4.Взаимодействие в борбата с корупцията. За целта са необходими действия и
воля и от двете страни. Обществото да се откаже от нерегламентираните начини за бързи
придобивки и съответно СС да спрат оказване на съдействие и покриването на
определени лица, извършващи престъпления.
5.Създаване на центрове към службите за координация и взаимодействие с
обществото. Те са жизнено необходими на този етап от националното ни развитие. Тези
центрове трябва да излизат с конкретни програми за информираност и лесно
взаимодействие с гражданите
6.Осъзнаването ни. Службите работят в наша защита.
Въпреки многото и разнообразни по природа проблеми, спъващи активното
взаимодействие между обществото и специалните служби има една основа, без която
процесът е абсолютно невъзможен. Това е гражданската активност. Осъзнаването ни и
разбирането, че ролята на службите е да работят в наш интерес, прави възможно и
нормалното общуване с тях. Обществото е основата, а службите произтичат от него и
работят в негова защита. Резултатите от работата им зависи изцяло от нас. Което на
практика означава, че ние сме службите и те изцяло зависят от нас.
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ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЛЕДСТВЕН ЕКСПЕРИМЕНТ
Анелия Цветанова, Веселин Янев, БСУ

ЕSSENCE AND IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES FOR
CONDUCTING OF THE INVESTIGATION EXPERIMENT
Anelia Tsvetanova and Veselin Yanev, BFU
Abstract: Criminalistics should be developed together with the improvement of new
technologies, so will find more efficient and faster ways to detect and investigate crimes.
Updates are always important and should not be lagging behind. In the present study was
proposed option for improving the investigative experiment with new technologies. This will
enrich this important criminal process means of proof. The authors propose the labor software
called the Virtual investigative experiment, which is the result of the achievements of world
scientific and technological development.
Key words: investigative experiment, technological innovations, virtual investigative
experiment, implementation
I Въведение
1.Връзка между новите технологии и следствения експеримент
В динамичния процес на новото време в развиващата се икономика, техника и
обществен живот закономерно започват да възникват нови потребности и нови
проблеми. Като един от най-актуалните са проблемите в борбата с престъпността и
бързото задоволяване на нарастващите потребности за ефективното разкриване и
разследване на престъпления. Но как да се постигне това – бързо и адекватно? Научно–
технологичният прогрес може ли да изиграе своята роля в разкриването и разследване на
престъпление и как ще се пречупи през призмата на криминалистиката и в частност следственият експеримент?
Един от способите за доказване в наказателния процес, който има важна роля за
разследването на престъпления, е следственият експеримент. Той е „процесуален способ
за проверка и уточняване на доказателствени материали и за пряка проверка на версии,
изразяващо се в извършване на опити за създаване и функциониране на материални
модели на доказваните факти и обстоятелства при условия, сходни с нужната степен с
тези на разследваното събитие, а също и в дейност по моделиране на условия, когато
това се налага за постигане на сходство”.(1) Чрез следствения експеримент се
проверяват и уточняват данни, получени от разпита на обвиняем и свидетели или от
друго действие по разследването или съдебно следствено действие. С него могат да се
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събират и нови доказателства свързани с възможността или невъзможността за
извършване на дадено действие.
Това че в него се обединява информацията от останалите способи, изиграва
огромна роля в разкриване и разследване на престъпления. В това си качество
следствения експеримент е много подходящ за развитие и внедряване на новите
технологии не само в структурата, но и в същността си.
Научно-технологично развитие имаме навсякъде около нас, то е един постоянен
процес, който e неразделна част от живота ни - това е и ключът към бъдещето.
Примерите са много: в конструирането на нови сгради и автомобили, корабостроене,
авиация, космонавтика и т.н. В сферата на развлечението вече съществува 5D-кино,
различни варианти на видео игри, то е и неизменна част от развитието на науката във
всичките й сфери.
Развитието на новите технологии в нашето време достигат до едно покачествено и надеждно усъвършенстване на вече познатата среда. Като съпътстващ и
много важен елемент на това развитие е желания резултат. А именно това е важното РЕЗУЛТАТЪТ по-бързия и адекватен начин за
разкриване и разследване на
престъпления.
2. Въведение към проекта
Целта на внедряване на новите технологии за провеждане на следствения
експеримент е да се достигне до създаването на ефикасен продукт, който да бъде
постоянно използван за разкриване и разследване на престъпления. Новостите винаги са
от значение и не бива да се изостава от тях. След съчетанието на новите технологии със
следствения експеримент ще получим – Виртуален Следствен Експеримент. С
предложения от нас продукт се усъвършенства, съобразно развитието на новите
технологии, един от съществуващите способи за доказване в наказателния процес. Чрез
него може да се постигне точна симулация на експерименталната среда с тази от
действителността при извършване на престъпления. Трябва да се посочи и възможността
му за една по-голяма достоверност на получената информация с неограничени
възможности за повторения по всяко време.
3 Един интердисциплинарен въпрос
Пътят на развитие на следствения експеримент към усъвършенстване, чрез
въвеждане на новите технологии в него е интердисциплинарно. Това е проблем, който
обхваща не само и единствено правото, но и обединява в себе си техника, наука и
логика. Затова разглеждането на пътя на научно - технологичен прогрес в
криминалистиката, в случая представянето на следствения експеримент е един актуален
въпрос.
II. Същност на виртуалния следствен експеримент
Виртуалният следствен експеримент ще представлява един софтуерен продукт,
който моделира една експериментална среда, в която ще се провеждат симулационни
действия. Тази среда ще се създаде чрез математически, физически, химически и
статистически методи и познания, които ще са свързани с електронноизчислителната
техника. Тежката задача на този софтуерен продукт ще е да превръща реалната среда
във виртуална, като в нея ще се пресъздават осъществени проверявани събития и
явления, чрез обстоятелства и факти изведени от събраната информация на останалите
способи за доказване. Целта е да се провеждат навременни следствени експерименти,
които да имат по-точни и достоверни резултати и в същото време да се спестяват време,
процедури и разходи. Чрез него няма да има опасност да се накърни достойнството и да

280

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХII, 2010

се засегне здравето на лицата, които са част от разследваното престъпление, понеже
всички те ще се виртуализират.
Следственият експеримент събира данни от всички други процесуални способи
за доказване, обобщава ги и ги проверява. Едно бъдещо определение би изглеждало по
следния начин: Виртуалният следствен експеримент е способ за доказване, чрез
създаване на виртуална среда, в която се изгражда, уточнява, обобщава и проверява
доказателствен материал и следствени версии на разследваното престъпление, въз
основа на събраните данни от всички други процесуални способи за доказване.
Създаването на подобна компютърна програма не е нещо ново и неосъществимо.
Пример за такъв продукт е „Crime Scene Virtual Tour„, който се използва успешно в
страни от Азия, Европа и САЩ. Програмата създава 3D реконструкции, които се базират
на 360 градусови панорамни снимки. В тази виртуална среда се дава възможност да се
види не само общ изглед на мястото, но и всеки мини детайл, като се има възможност да
се увеличи, намали, завърти под определен ъгъл, да се предвижва вертикално и
хоризонтално и да се контролира информацията, която се подава.(2)
Друг пример за внедряване на развиващите се технологии в борбата срещу
престъпността е шотландската полиция. В нея е създаден специален отдел, който ще
прави виртуални 3D сцени пресъздаващи местопрестъпления. Разследващите използват
реконструкции в 3D формат, за да си обяснят по-добре как е извършено дадено
престъпление.(3)
Освен в Европа предложение за развитие на подобен продукт има и в България –
една компютърна информационна система от схеми, която ще спомогне за правилното
мисловно моделиране и изграждане на версии за разследване на престъпления. Това е
една нова тенденция, която тепърва ще търпи развитие.(4)
Участници във виртуалния следствен експеримент - Към вземащите участие на
сегашния следствен експеримент лица се включват: органът, който назначава
експеримента, вещи лица, поемни лица, преводачи, психолози, технически сътрудници и
в зависимост от вида му – свидетел, обвиняем, потърпевш.
Във виртуалния следствен експеримент лицата, които ще имат право да участват
ще се променят:
--1-- ще се разширят с компютърни специалисти за въвеждане на информацията,
които да следят как тя ще се реализира - действията, които ще възпроизведе. Те ще
участват и в защитата на виртуалната среда.
--2-- и ще се стеснят с намаляването на някои от участниците, които пряко
възпроизвеждат действията, те ще придобият виртуален образ.
Етапи на виртуалния следствен експеримент
1) Подготвителен - ще е един по-опростен вариант. Различните процедури по
подготвяне ще отпаднат .
Отпадат: провеждането на психологическа подготовка на участниците, вземане
на мерки за безопасност при провеждане на опити, инструктажи и други.
Запазват се: проучване на материали по конкретното престъпление и определяне
на задачите по следствения експеримент, съставяне на план за действие, определяне как
ще се въведе събраната информация, реконструкция на обстановката и избиране на
проверяваните действия.
Подготвителният етап във виртуалния следствен експеримент ще се разделя на:
1.1
Процесуален – включващ събиране, проучване и обобщаване на
информация другите способи за доказване и формиране на определени версии и
замисляне на сценарии от разследващите органи;
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1.2
Технически (НОВО) - въвеждане на точна, ясна и цялостна информация
относно обстановката и фактите свързани с проверяваните действия в дадената
компютърна система от лица-експерти;
2) Провеждане -въз основа на компютърната система се възпроизвеждат
действията на обвиняем, пострадал или свидетели (извършени по време на
предполагаемото престъпно събитие), които са обект на изследване.
Компютърната система въз основа на въведената информация от двата
подготвителни под етапа, проверява версиите, изградени от оперативните работници
(оперативно-издирвателни версии), разследващите органи (следствени версии), от
експерти (експертни версии), от съда (съдебни версии) или се събират нови
доказателства свързани с възможността или невъзможността за извършване на дадено
действие.
Резултатите от следствения експеримент могат да бъдат:
-Вероятни – компютърната система ще дава процента на вероятност, за
осъществяването на събитията или явленията и ще посочва, какви факти и обстоятелства
пречат да се осъществят и кои биха ги направили категорични положителни или
отрицателни. Това е начин за подобряване от една страна на получената информация, а
от друга страна за насочване на разследващите органи в съставянето на нови версии.
- Категорични - компютърната система ще дава два вида отговор:
Æ категоричен положителен – системата потвърждава изследваната версия или
проверявания факт, като този резултат ще се използва за косвено доказателство, защото
с него се установява възможност на явлението, но не и факта на неговото реализиране.
Æ категоричен отрицателен – системата отрича дадено действие като
невъзможно, като посочва кои са причините даденото изследвано обстоятелство да не
може да се осъществи. То ще се явява като пряко доказателство.
3) Заключителен етап – изготвяне на протокол, т.е. фиксиране на извършените
действия.
Протоколът ще съдържа – уводна, описателна и заключителна част. Към него ще
са прикрепени допълнителните протоколи за направените виртуални постановки и
начините за последващото възпроизвеждане плюс технически за състоянието и
сигурността. Тези протоколи, ще се систематизират по определени критерии от
разследващите органи в архивна база данни и ще бъдат използвани за информация при
други подобни случаи.
4) Защита на направената виртуална среда – чрез криптиране на информация и
използване на ключове и кодове, потребителски групи и политики за сигурност. Тази
защита на виртуалната информация ще се прилага във всички етапи на осъществяване на
виртуалния следствен експеримент и данните ще се съхраняват в самостоятелен сървър
на разположение само на програмистите, които ще могат да защитят сигурността и
достоверността на получените от него резултати и ще го използват в компютърна мрежа.
III Внедряване на виртуалния следствен експеримент
1 От фундаментална (научна) гледна точка
Следственият експеримент се състои в експериментиране, моделиране,
наблюдение, сравнение, измерения, описание, познавателни операции. Главна роля в
следствения експеримент играе експериментирането, то заема най-голям дял.
Има 4 вида експериментиране: 1) научно; 2) контролно-приложно; 3)
производствено; 4) учебно. (1)
Следственият експеримент спада към контролно-приложното експериментиране,
което е една опитна дейност, която установява или доказва определени явления или
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факти в някакъв предварително установен предел. Този вид експериментиране в
сегашната си позиция бележи слабо развитие. С най-голям ръст на развитие е научното
експериментиране, което включва много нови открития. Технологически прогрес в него
съществува и в техническите средства за реализиране и фиксиране на опитите или за
обезопасяване, които са от изключителна важност и за контролно-приложното.
Предложение: защо да не се възползваме от развитието на научното експериментиране
именно в тази си част и да се наложи в контролно-приложното. Проблем: нужни
специални научни знания и специалисти. Реално това може да се преодолее чрез едно
интердисциплинарно сътрудничество между инфомационно-технологическия сектор и
правния сектор, това би довело до очакваните резултати и постигане на подобрение.
2. От приложна гледна точка (схема 1)

Като всеки един нов продукт създаването и развитието на виртуалния следствен
експеримент трябва да мине през определени етапи на развитие, а те са следните:
1.
Решение за създаване на такъв виртуален продукт – нагласата за такова
начинание винаги е важна, то е в основата на реализирането на всяка една идея.
2.
Създаване на специализирана нова програма за виртуално пресъздаване на
инкриминирана обстановка (това е средата, в която се е развило престъпление) и
провеждане на симулационни действия в нея.
Тези два етапа протичат по едно и също време като поставят началото на
развитието на дейността за внедряване на новите технологии в следствения
експеримент.
3.
Проектиране на компютърната система – за начало на такъв проект са
необходими следните неща:
 Програмни и финансови ресурси – това е една материална предпоставка,
която е част от процеса на развитие, защото по този начин се поставят основите за
създаване на софтуерния продукт.
 Набор на подготвени кадри – това е персонална предпоставка, която се
състои в набирането на необходимите специалисти, за да може да се осъществи
създаването на софтуерния продукт.
След създаването на първата версия на тази програма, за да се провери как тя
работи, се правят пилотни тестове. Тези тестове се провеждат заедно с проектирането, за
да се открият неточности, грешки, проблеми и пропуски в системата. Това се прави с
оглед бъдещата успешна експлоатация на продукта.
4.
Финални версии – след завършването на проектирането на продукта ще е
на лице една завършена версия, която ще бъде готова за реализация.
5.
Интегриране на програмата – финалната версия се въвежда в реални
случаи. Получените резултати се проверяват и при наличие на неточности се
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доуточняват. Те се използват като примерни и фактически данни. Като целият етап
трябва да отговаря на принципите за правилност и реалност.
6.
Обучение на кадри – заедно с интегрирането на продукта, трябва да
протичат процесите на обучение на специалистите, които ще създават виртуалната
обстановка и ще провеждат симулационните действия.
7.
Приключване на внедряването на новите технологии за провеждане на
следствения експеримент и експлоатация – вече внедрената система би спомогнала за
по-бързия и по-ефективен начин за разкриване и разследване на престъпления.
IV. Положителни и отрицателни страни на виртуалния следствен експеримент
Негативни страни на виртуалния следствен експеримент (минуси)
1)финансови – финансирането е главния проблем в този проект. Това е едно
скъпо начинание и реализацията би струвала доста:
⇒
Оценка на дейността – какви средства ще са необходими за създаването
и поддръжката на една такава система;
⇒
Възвращаемост на средствата – продуктът ще струва скъпо за изработка
и поддържане на държавата, но пък реализацията му ще се свързва с по-малко разходи
от страна на процедури, време, участници и др. В крайна сметка това представлява
влагане на средства в един продължителен период от време с течението, на който ще се
възвърнат вложените суми и ще започне да се спестяват средства;
2)необходимо време за създаване и въвеждане в експлоатация е част от слабите
страни на проекта, за да има възвращаемост на изразходваните финанси ще е необходим
известен период за реализация на такава система;
3)научни от гледана точка за създаването на информационна система. Това е
свързано с привличането и/ или обучаването на експерти от различни сфери, които ще
въвеждат необходимите бази от данни за правилното реализиране на проекта;
Позитивни страни на виртуалния следствен експеримент( плюсове)
1)по-бърз и достоверен начин за възстановяване на инкриминирана средата сегашен проблем е невъзможността понякога да се пресъздаде еднаквост между
експерименталната обстановка и реалната среда на местопроизшествието;
⇒
възникване на затруднения от страна на по-опасните за пресъздаване
елементи – както при по-тежки престъпления от вида на: убийства, изнасилване и др.;
⇒
възникване на затруднения от страна на метеорологични и времеви
условия- възстановява се чрез виртуалния следствен експеримент еднаквост на
виртуалната среда с реалната от гледна точка на времето на осъществяване на деянието
и метеорологичната обстановка;
⇒
възникване на затруднения от страна на моделирането на обстановката
– понякога е възможно липса на дадено съществено доказателство при реална
възстановка на средата, докато при виртуалната този проблем не би съществувал, поради
това всеки факт или обстоятелство може да се въведе чрез информационната база данни.
2) по-ефикасно пресъздаване на еднаквост на средата, става едно по-достоверно
средство за доказване, защото може да се ползва по всяко време;
3) навременно – спомага за бързо разкриване на престъпления или насочва
органите как и по какъв начин да развият своите версии и къде да търсят доказателствен
материал;
4) изключва се субективният елемент при провеждане на следствения
експеримент от страна на лицата, които участват пряко в осъществяването му –
възможно е тези лица умишлено да не положат необходимите усилия, за да се осъществи
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определеното действие като по този начин следствения експеримент се опорочава
предварително. Във виртуалния следствен експеримент няма как това да стане, поради
компютъризираните образи на участниците в него;
5) по-безопасно средство от гледна точка на участниците (понеже образите са
виртуални);
6) може да се повтори без затруднения отново по всяко време и да се
детайлизира средата;
7) спестяване на процедурите, които обсъдихме в етапите на виртуалния
следствен експеримент;
8) получаване на обективни резултати, на които не може да се повлияе
субективно от страна на органите, които осъществяват виртуалния следствен
експеримент;
9) единна среда за съхраняване на резултата от експерименти с възможността за
добавяне на мнения на експерти, търсене на сходни случаи и др.;
10) модернизацията част от развитието на съдебната система ще покажем пред
останалите държави, че се справяме ефикасно с престъпността по един нов и модерен
начин.
Съпоставяне на положителните и отрицателните страни
Кой са повечето положителните или отрицателните черти? Как да постъпим и
какво да предпочетем?
Ако наложим една мислена черта на слабите и силни страни на проекта бихме
преценили неговият истински потенциал на развитие, неговите интерсни позиции от
страна на модернизация. И ако се загледаме в проблемите, които биха се създали чрез
въвеждането на виртуалния следствен експеримент бихме намерили и отговори за
преодоляването им.
V Заключение
Новите технологии са навсякъде около нас допълват почти всяка една сфера и
правят по-удобно всяко действие в нея. Не бива да се ограничаваме само с това, което
имаме сега, а трябва да се стремим към развитие. Превръщането на следственият
експеримент във виртуален следствен експеримент и неговото внедряване трябва да
стане част от това развитие, част от пътя на технологичния прогрес в криминалистиката
и борбата с престъпността .
Литература:
1 Тодоров, П. Същност и предметно съдържание на следствения експеримент.
Разграничаване от разпита на местопроизшествието, Годишник на софийският
университет „Климент Охридски” Том 78, книга 1,С., 1985,с.77-121.
2 http://www.crime-scene-vr.com/index.html
3 http://edudegreeinfo.com
4 Павлов, Х. Следствените версии и развитието на следствената практика и
обучение, Юридически сборник, т. ХVІІ, Бургас, изд. БСУ, с. 72 - 91.
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ТРИМЕСЕЧНО ИЛИ ЕДНОМЕСЕЧНО ОТЧИТАНЕ НА
ЕЛЕКТРОМЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Марин Дичев Вълков, Христо Денков Иванов, Деян Красимиров Иванов
Висше Транспортно Училище „Тодор Каблешков”

ONE MONTH OR QUARTERLY REPORTING OF ELECTRICITY
METERS IN BULGARIA
Marin Dichev Valkov, Hristo Denkov Ivanov, Deyan Krasimirov Ivanov
Higher School of Transport Todor Kableshkov
Abstract: The introduction of quarterly attracted great public conflict and severe reactions
among the public. World practice shows that it is a working model in the countries of Europe.
The report will be considered the advantages and disadvantages if it is carried out at - large
spaces and what this implies.
Key words: Reporting, electric meter
I.Световна практика при отчитане на средствата за търговско измерване на
електроенергия
След направено проучване за начините и периода на отчитане на електромерите
в 17
държави в Европа(Германия, Англия, Франция, Италия, Дания, Ирландия,
Португалия, Украйна, Норвегия, Сърбия, Румъния, Турция, Белгия, Швеция, Холандия,
Испания и Чехия) се установи:
1. Започва навлизането на Smart Meter или така наречените „интелигентни”
електромери. От направеното проучване се установява, че те започват да заемат
значително по - голям дял в страните от Европа.
2. Отчитане на средства за търговско измерване с период по – голям от 1 месец
е работеща практика в страните от Европа.
Направената съпоставка показва, че независимо от периода на отчитане цената
на електроенергията е различна във всяка от страните. Стойността на енергията не
зависи обаче пряко от периода на засичането й, а от редица пазарни фактори като цени
на суровини за производството, начините по които тя ще се изкупува и търгува,
законодателството на страната и т.н..
Подробни данни за периодите на отчитане и цените на електроенергията дадени
в таблица 1.
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Период на
отчитане(месеци)
месец
12
12 и/или
потребителите сами
извършват отчитането
3 до 4
6, 2 при дистанционно
отчитане
2
12
1, 2 или 3 в зависимост
от търговеца
12 или 1 при
дистанционно
отчитане
2
12
3
12
12
12
1
2 самоотчитане и
периодично минава
отчетник
2
1

Цена
електроенергия за
100 киловата
в eвро
11.32

Smart Meters
%
25

14.66

25

12.73

0

20.93

75

11.54
11.30

25
25

19.16

25

6.67

75

11.44
8.59
12.06
8.94
13.23
14.83
4,84

0
50
25
25
0
0
0

15.65

50

8.11
6.49

0
0

Таблица 1
II. Определяне цената на електрическата енергия
Според действащата нормативна уредба в Република България и съгласно
законодателството цената на електроенергията се определя от Държавната Комисия за
Енергийно и Водно Регулиране (ДКЕВР) съгласно Наредба за регулиране на цените на
електрическата енергия Обн. ДВ бр.17 от 2 Март 2004г., изм. ДВ бр.62 от 31 Юли 2007г.
За битови консуматори до 100 киловата регулираната цена се определя съгласно
чл. 4, чл. 10, чл. 11, чл.12 като се основните методи от които се води комисията са:
1. Норма на възвръщаемост на капитала
2. Регулиране чрез стимули с регулаторен период от 2 до 5 години:
2.1 Горна граница на цени", при който комисията утвърждава цени на
енергийното предприятие за първата година от регулаторния период и ги изменя в края
на всяка година от регулаторния период.
2.2 "Горна граница на приходи", при който комисията утвърждава
необходимите приходи на енергийното предприятие за първата година от регулаторния
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период и ги изменя в края на всяка година от регулаторния период. Според член 10
Утвърдените от комисията необходими годишни приходи за съответната дейност по
лицензията включват икономически обосновани разходи и възвръщаемост на капитала.
За икономически обосновани разходи се считат:
1.Заплати на служителите
2.Поддръжка на Електропреносната и Разпределителна мрежи
3.Други разходи, който са пряко свързани с лицензионната дейност
За целите на ценовото регулиране комисията не включва разходи свързани с:
1.разходи, свързани с продажба на енергия по свободно договорени цени;
2.разходи, които не са свързани с извършването на лицензионната дейност;
3.разходи, за които комисията обосновано приеме, че не са в интерес на
потребителите, или разходи, които не са необходими за изпълнение на
лицензионната дейност;
4.данъци, свързани с корпоративното подоходно облагане на печалбата; санкции
и/или глоби, наложени от държавни органи или от комисията, както и лихви за
забавяне, неустойки и други плащания, свързани с неизпълнение по сключени
договори.
Цената, която крайния потребител заплаща за 1 киловат електрическа енергия
включва:
1.цена на електроенергията
2.цена за пренос
3.цена за разпределение
4.цена „зелена енергия”
Тези три фактора определят крайната сума, която трябва да заплати
потребителят на Електроразпределителното предприятие.
III. Проблеми при отчитане средствата за търговско измерване на
електроенергия
При отчитането на електромерите се появяват редица проблеми свързани с
верността на показанията и начина, по които това се извършва. Като най – често
срещани са грешките при отчитането с терминали и карнети. Те са свързани със
следните фактори:
- Грешка при записването на показанията в карнетата
- Ограничен достъп до средствата за търговско измерване
- Грешка при записване на показанията в софтуера за обработка на
данните
- Недостатъчна подготовка на персонала извършващ дейността
- „Надписани показания” – когато лицето, което трябва да извърши
отчитането не направи това и „измисли” някакви стойности за
конкретен потребител или група такива.
При дистанционното отичате проблемите са значително по – малко. Според
действащото законодателство в Република България (член 37 алинея 2 от правилата за
измерване на количеството на електрическата енергия) то може да се извършва по три
начина:
- телефонни държавни и/или частни мрежи;
- частна или държавна радио/сателитна мрежа;
- високочестотна комуникация по електропроводни линии високо
напрежение.
Проблемите, които се срещат при тези видове връзки са:
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Липса на комуникационна връзка (при отдалечени обекти – вилни зони,
хижи и т.н.)
Поява на смущения по захранващата мрежа високо напрежение.

IV.Анализи и изводи:
1.Практиката в Европа е отчитането на електроенергия да е с период по – голям
от 1 месец. Цените на електроенергията обаче са строго индивидуални за всяка една от
страните.
2.Според действащото законодателство цената на електроенергията се определя
спрямо разходите на електроразпределителното предприятие. За целите на ценовото
регулиране влизат всички разходи, които са свързани пряко с лицензионната дейност
тоест и разходите за работни заплати на служителите, които от своя страна са постоянен
разход за ЕРП –тата.
При едномесечно отчитане на средствата за търговски измерване
електроразпределителното предприятие има по – големи разходи за заплати на
служители, амортизация на техника и транспортни разходи. Това от своя страна води до
по – висока цена на електроенергията.
Ако се увеличи периода на отчитане от това би следвало да се намалят разходите
на електроразпределителните предприятия. Преминаването на по – голям интервал на
отчитане средствата за търговско измерване би довело до значително намаляване на
разходите на ЕРД, което от своя страна пряко би следвало да води до по – ниска цена на
електроенергията.
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НЯКОИ АСПЕКТИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО, РАЗВИТИЕТО И
ВЛИЯНИЕТО НА ЦИОНИЗМА ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ
В ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ
Георги Иванов Мичев, Нов български университет

SOME OF THE ASPECTS OF THE FOUNDATION, DEVELOPMENT
AND THE INFLUENCE OF THE ZIONISM OVER THE POLITICAL
LIFE OF THE STATE OF ISRAEL
Georgi Ivanov Michev
Abstract: In the report is presented some of the aspects of the foundation, development and
influence of the Zionism as a ideology over the political life of the state of Israel. The main aim
of the Zionism is to gather the Jews from all over the world to the one place- to the Holly land
in Palestine.
Key words: Zionism, Israel, Palestine
Ционизмът е международно политическо движение, чиято първоначална цел е
подкрепата за възстановяването на родината на еврейския народ в Палестина. Районът е
бил библейската родина на евреите, наречен Земя на Израел. От създаването на Израел,
ционистките движения продължават предимно под формата на подкрепа за модерната
държава Израел.
Ционизмът е базиран на основата на историческите връзки и религиозни
традиции, свързващи еврейския народ с земята на Израел, където идеята за еврейска
националност за първи път еволюира някъде между 1200 г. пр.н.е и края на ерата на
Втория храм (т.е. до 70 сл. Хр). Две хилядолетия след еврейската диаспора, модерните
ционистки движения, като се започне от края на 19 век, са главно основани от светски
евреи, до голяма степен като отговор от европейските евреи срещу антисемитизма в
Европа, особено в Русия.
Редица събития от края на 19 век допринасят за създаването на ционизмавъзобновяването на антисемитизма в Германия (около 1880г.); погромите, на които
стават жертва евреите от южните части на Русия през пролетта и лятото на 1881 г. в
стотина населени места, включително и в Киев, Елисаветград, Одеса;
дискриминационните мерки, отежнени в империята на царете от обвинения в ритуално
убийство, довеждат до утвърждаването на месианската надежда в политически план.
Впоследствие след погромите, през 1881 г. Мойсей Лейба Лилиенблум (1843-1910 г.) се
обръща с апел за връщане в старата родина, а през 1882 г. Леон (Лев) Пинскер (18211891 г.) приканва братята евреи към търсене на автоеманципация. Студенти от групата
Билу в Харков решават да основат замеделски колонии в Палестина; общностите
„Ходевей Цион” (Обичащите Цион) се основават в Одеса и Варшава с намерение да
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подкрепят колониите в Палестина. Устремът на масите, в епохата на пробуждането им, е
съпътстван от усилие на мисълта, подбуждано от християнските мислители- Дизраели,
Анри Дюнан, Джордж Елиот, Лахаран, принц Дьо Лин и др., и евреи- Йозеф Салватор.
През 1862 г. е развита духовната теория на ционизма от Мозес Хес в книгата му „Рим и
Йерусалим”.
В Катовице през 1884 г. се провежда първата ционистка конференция, на която
за председател е избран Пискер, а Лилиенблум е секретар. Блянът започва да се
превръща в реалност. Световният еврейски съюз (Алиансът е създаден през 1860 г.),
барон Едмон дьо Ротшилд, сър Моузес Монтефиоре и „Обичащите Цион” основават 17
земеделски колонии в Палестина между 1870 и 1896 г.
Към каузата се присъединява и Теодор Херцел (1860-1904 г.)- роден в Будапеща
(дн. Унгария), доктор по право от Университета във Виена, той работи като публицист в
австроунгарската столица в третия по тираж вестник - либералния „Нойе фрайе пресе".
Херцел не е религиозен евреин, а известен бохем. През 1894 г. във Франция започва
процеса срещу капитан Алфред Драйфус и Херцел е изпратен да отразява съдебните
заседания в Париж. Така той попада във вихъра на събития, които довеждат Франция до
ръба на гражданска война. Така процесът го провокира да измине пътя от напълно
светски евреин до автор на „Еврейската държава" (“Der Judenstaat”) през 1896 г. и
основател на ционисткото движение.
В книгата си той предвижда създаването на Еврейско дружество и Еврейска
компания, която да сложи край на установяването на евреите по земите на диспората (от
гр. представлява разпръскването на евреите по целия свят, където те си основават
общности) и ще допринесе за тяхното установяване в новата общност, която ще основат
на Светата земя.
Движението се стреми да насърчи еврейската миграция към “земята на Израел”
и в крайна сметка е било успешно при установяването на Израел през 1948 г. като
родина на еврейския народ. Привържениците на движението считат, че целта е правото
на самоопределение за еврейския народ. Делът на евреите живеещи в Израел спрямо
тези в останалата част на света нараства значително след появата на движението. Днес
около 40 % от евреите в света живеят в Израел.
Херцел свиква Първия ционистки конгрес в Базел, Щвейцария през 1897 г. като
твърди, че щом капитан Драйфус може да бъде осъден невинен за шпионаж само защото
е евреин, и то във Франция (още от времето на Наполеон евреите имат пълни
граждански права в страната), то това може да се случи навсякъде. Единственото
решение е да се създаде еврейска държава. По време на конгреса е изработена Първата
конституция на ционисткото движение. Основната й цел е пръснатите по света евреи да
създадат своя собствена държава в Палестина. На конгреса оглавяван от Херцел се
събират двеста делегати от цяла Европа. Програмата от Базел е приета за три дни и би
могла да се резюмира със следните думи: „Ционизмът има за цел да създаде за
еврейския народ в Палестина убежище, гарантирано от публичното право”.
Някои изследователи определят ционизма като изключително политическо
движение, имащо определена цел, която смята да постигне чрез действие и политически
преговори. Впоследствие е планирана и създадена Колониална еврейска банка. По
време на Петият ционистки конгрес (1901 г.) се създава Еврейски национален фонд,
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„вечна собственост на еврейския народ". Основната му програма цели закупуване на
земя в Палестина, тогава част от провинция Сирия на Османската империя.
За да стане човек на Ционистката организация е достатъчно да плати един
шекел (монета, споменавана в Библията) и да подкрепя програмата от Базел. Провежда
се активна пропаганда, за спечелване на еврейските общности, за така определената
идеална цел. Авторитетната личност на Херцел, истински създател на държавата, трябва
да ръководи първите стъпки на политическия ционизъм и да му даде силен
първоначален импулс. През 1898 г. се провежда вторият конгрес в Базел, който
потвърждава лозунга на ционистката пропаганда по целия свят.
До 1917 г. Ционистката организация провежда стратегия за създаване на родина
чрез устойчива малка по размер имиграция и чрез създаване на органи като Еврейския
Национален Фонд и Англо-Палестинска банка. Сменя името си на Световна ционистка
организация през януари 1960 г. През 1942 г. на конференцията в Балтимор, ционистите
сменят програмата си и искат основаването на еврейска държава, което вече е и
основната цел на движението. На двадесет и осмият конгрес, проведен в Йерусалим през
1968 г., са приети 5 точки от “Програмата на Йерусалим”, които предствляват целите на
ционизма днес. Те са:
¾

Единство на еврейския народ и централно място на Израел в еврейския

живот
¾ Евреите да се съберат в историческата си родина- Ерец Израел, чрез алия
(имиграцията на евреи към Ерец Израел) от всички страни
¾ Засилването на държавата Израел, която се основава на пророческата визия
на справедливост и мир
¾ Запазването на идентичността на еврейския народ чрез насърчаване на
еврейското образование и еврейските духовни и културни ценности
¾

Защита на правата на евреите навсякъде по света

Ционизмът е идеология изразяваща тъгата на еврейския народ в чужбина по
своята историческа родина- по държавата Израел. В „Декларацията за създаването на
държавата Израел" (14 май 1948 г.) се съдържа основната идея на ционизма: Еврейският
народ се появява в държавата Израел. Тук се оформя неговият духовен, религиозен и
политически облик. Тук той живее в собствена държава, тук създава ценности на
националната и общочовешката култура и дава на света в наследство нетленната Книга
на книгите.
Насилствено изгонен от своята родина, народът и остава верен във всичките
страни, в които живее, като не престава да се надява и уповава на връщането в родната
земя и на възраждането в нея на своята политическа независимост."
С развитието на ционисткото движение се появяват няколко различни фракции
или течения в ранните години. Протоколите от първите ционистки конгреси са били
пълни с разногласия между тези групи, а в някои случаи тези разногласия са водели до
разцепление. Въпреки това трябва да се има в предвид, че тези групи често са работели
заедно, и че ционисткото движение се стреми да подкрепя всички усилия, които са
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плодотворни. В ретроспекция, бихме могли да забележим, че всяка група е допринесла
съществено.

Политически ционизъм
Тези, които вярват, като Херцел, че ключът към успеха се корени в политическо
решение, бихме могли да ги определим като защитници на политическия ционизъм.
Херцел смята, че дипломатическата активност ще бъде основният метод за придобиване
на еврейската родина. Той призовава за организиране на преместване на еврейските
общности в новата държава. Според него от мястото на държавата "Ще вземем това,
което ни се дава, и това, което е избрано от общественото мнение."
Териториален ционизъм
Една малка група- еврейската териториална организация ("Териториален
ционизъм"), водена от Израел Зангвил се отделя от ционисткото движение през 1905 г.,
и се опитва да създаде еврейска родина, където е възможно. Организацията е разпусната
през 1925 г.
Настойчивостта на евреите от Източна Европа за Палестина като родина на
евреите, заедно с липсата на алтернативи, поддържат фокуса на ционисткото движение
върху Палестина. Опитите за намиране на "нощно убежище" на места като Кипър и
Уганда са били изменени и използвани от анти-ционисти като "доказателство", че
основната цел на ционизма не е обособяване на Палестина, като територия на еврейската
държава. Обаче никога не е имало сериозни намерения за обособяване на еврейска
държава на тези територии и никога те не получават достатъчно подкрепа.
Опитите за намиране на територия представляват израз на страданието на
евреите от Източна Европа и на неотложната нужда, свързана със ситуацията на евреите,
според вижданията на някои ционисти.
Културен ционизъм
Политическите виждания на Херцел се атакуват от Ачад Хаам (Achad Haam),
който е баща на културния ционизъм. Според него евреите не са политическа сила и
нямат въобще шанс да получат декларация, която да гарантира от всички държави
създаването на еврейска такава, а така също и че евреите нямат голямо присъствие в
Палестина, за да може то да послужи за основа за претенциите им. Заради това според
него политическият ционизъм и ционизма, основан на идеята за създаване на държава са
били прибързани и непрактични. Хаам написва остра критика срещу Херцел и „правото
на хората” ("Volkerrechtig") за национална държава: еврейската държава, еврейският
проблем, които като че ли доказват, че тази идея е невъзможно да бъде осъществена.
Хаам смята, че новата еврейска родина трябва най- напред да е предимно
културен център на евреите от диаспората.
Културния ционизъм води битки на два фронта. Единият фронт е опозиция на
политическия ционизъм. Истинска битка на културния ционизъм всъщност е срещу
традиционната еврейска образователна система на диаспората и религиозния юдеизъм
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на равините. Този вид ционизъм поддържа и създава реформи в образователната
система, както и се бори за възстановяването на иврита като говорим език.
Възстановяването на иврита, и разпространението на образованието на иврит сред
диаспората представляват най-важния и продължителен принос на културния ционизъм.
На политическо-дипломатическия ционизъм се противопоставя практичният
ционизъм, целящ незабавно изселване в Палестина. Най-значимият представител на
този вид ционизъм е Хайм Вайцман, а най-големият успех е „Декларацията Балфур".
Декларацията е с противоречива стойност, защото по същото време Великобритания
обещава същата земя и на арабите.
Религиозен ционизъм
През двайсетте и трийсетте години на 19 век равинът Абрахам Исаак Коок
(първият главен равин на Палестина) и синът му равин Зеви Юда Коок виждат много
религиозни и традиционни ценности в много от ционистките идеали и отхвърлят антирелигиозните скрити тенденции. Те учат, че православния (Тора) юдаизъм влияе върху
позитивните идеали на ционизма като събирането на изгнаниците и политическа
активност, за да се създаде еврейска политическa същност в земите на Израел. По този
начин, ционизмът служи като мост между православните и светските евреи. Докато
други ционистки групи са склонни да имат умерен национализъм във времето,
последствията от Шест-дневната война правят така, че религиозния ционизъм да има
значителна роля в израелския политически живот.
Националистически ционизъм
Този ционизъм идва от ревизионистичните ционисти, водени от Жаботински.
Ревизионистите напускат Световната ционистка организация през 1935 г., тъй като тя
отказва да посочи, че една от целите на ционизма е създаване на еврейска държава.
Ревизионистите се застъпват за за формирането на еврейска армия в Палестина, за да
принудят арабските жители да приемат масова еврейска миграция. Ревизионисткия
ционизъм еволюира в партията Ликуд в Израел, която доминира в повечето
правителства от 1977 г. насам. Тя препоръчва Израел да има контрол върху Западния
бряг и Източен Иерусалим и приема твърд подход при разрешаване израело-арабския
конфликт.
През 2005 г. Ликуд се разцепва по отношение на създаването на Палестинска
държава в окупираните територии и партиините членове, защитаващи мирните
преговори подпомагат образуването на партията Кадима.
"Пионерският", или социалистически ционизъм, е характерен за евреите, които
са преселници от Източна Европа. Негов най-ярък представител е Давид бен-Гурион.
Социалистите ционисти вярват, че многовековното поттискане в анти-семитските
общества редуцира евреите до покорно, уязвимо, безднадежно съществуване, което от
своя страна е предпоставка за задълбочаване на антисемитизма, това е гледна точка
първоначално установена от Теодор Херцел. Te твърдят, че е необходима революция на
еврейска душа и общество, която може отчасти да се осъществи от евреи, които се
местят в Израел и стават фермери, работници и войници в тяхна собствена държава.
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Повечето социалисти ционисти отхвърлят спазването на традиционния
религиозен юдаизъм като запазват характерен “манталитета на диаспората” сред юдеите
и основават селски комуни в Израел наречени “кибуцим” (kibbutzim). Този ционизъм
става доминираща сила в политическия и икономическия живот на юшув (заселването)
по време на британския мандат над Палестина и е основната идеология на
политическото представитество в Израел до изборите през 1977 г. , когато Партията на
труда е победена. Работническата партия продължава традицията (въпреки, че е
отслабена) и през последните години се застъпва за създаването на Палестинска държава
на Западния бряг и Газа. Най-популярната партия в кибуцим е Мерец.
Съществува още и либерален ционизъм. Тези ционисти се идентифицират с
либералната европейска средна класа, към която много ционистки лидери като Херцел и
Хаим Вайцман се стремят. Въпреки, че либералния ционизъм не се свързва с нито една
модерна партия в Израел, остава силна тенденция в израелската политика, защитавайки
принципите на свободния пазар, демокрацията и спазването на човешките права.
Партията Кадима се идентифицира с много от фундаменталните политики на
либералната ционистка идеология като се застъпва за нуждата от Палестинска държава,
за да може да се формира по-демократично общество в Израел, за затвърждаване на
свободния пазар и призовава за равни права за арабските граждани на Израел.
През 20-те години на ХХ век Зеев Жаботински поставя основата на ционисткия
ревизионизъм. Днешните израелски партии водят началото си от тези групи и се делят
според отношението към арабите, т.е. към отстъпките, които са склонни да правят на
палестинското население.
Повечето от основателите на ционизма не намират съществуването на арабското
население за препятствие за реализацията на ционизма.
Голяма част от ционистките лидери в началото на XX в. смятат че слабото
заселване ще осуети напрежението между връщащите се евреи и местните жители.
Доста от тях все още са обедени, че завръщането на евреите ще спомогне за
благополучието на двата народа и по този начин ще им осигури подкрепата на арабите .
Различните подходи на ционистите към арабското движение разглеждани от
изследователите могат да бъдат определени в четири вида ционизъм според
отношението им към арабския въпрос:
¾
Минималисти- то е най- слабия вид. Представители са Мартин Бубер и
Йехуда Магнес. Според тях Израел по право се пада на евреите и арабите.
Ционизмът не бива да се прави без съгласието им. Настояват за диалог с местните араби
и са против главната роля на държавната администрация при създаването на
ционисткото движение, усилията й са ориентирани предимно към преговори с другите
държави.
¾
Максималистите изповядват противоположни политически идеи за
разлика от минималистите. Техни най-видни представители са Менахем Бегин, Ицхак
Шамир, Зеев Жаботински, Йосиф Клаузнер.
Целите им са максималистки и
териториални (източните и западните части на Израел).
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Изграждането на сила и то военна е от изключително значение за националната
им борба. Те не зачитат националните права на арабите в Израел. Аргументират се с
твърдението, че на тази територия никога не е имало арабска страна и че те населяват
земята, която е притежание на еврейския народ.
Нито максималисткото, нито минималисткото течение са водещи в Израел.
Такива са останалите две:
¾

Либералните реалисти, представител, на които е първият президент

Хайм
Вайцман не смятат, че е възможно да се избегне напълно конфликтът с арабите,
но са на мнение, че същият може да се намали чрез заемане на умерена позиция.
Както минималистите, те одобряват преговорите на арабите с Израел и са против
притискането им, подкрепят развитието на страната за благоденствието на народа им и
са срещу идеята за „еврейския труд" на социалистите, като подчертават, че тя само
обостря враждебността на арабите. Те не смятат да правят компромиси за целите на
ционизма в Израел за разлика от минималистите, тъй като работят за създаване на
еврейско мнозинство чрез неограничаване на имигрантите и създаване на еврейска
държава.
¾

Социалистически реалисти- първият министър- председател на

Израел
Давид бен-Гурион e един от най-изявените представители на това течение. Те
подкрепят формирането на еврейска държава и на еврейско мнозинство в страната, но
все пак смятат, че правата на арабите трябва да се зачитат. Доста дълго време те са на
мнение, че еврейските и арабските работници имат общ класов интерес против
еврейската буржоазия и арабските феодали, но в последствие много бързо осъзнават, че
всъщност става дума за национален конфликт, а не за класова борба.
Основен принцип за социалистите, за разлика от либералите е „работата над
мен". Според тях моралното право да владееш земята се предоставя чрез еврейското
земеделие, а не чрез покупката на земята. За да не се породи класово общество, в което
арабите да са евтината работна ръка, а евреите- работодатели и земевладелци, е много
важно евреите да се превърнат в народ на селяни и работници. Убедени са, че еврейската
държава е немислима без еврейското селско стопанство и промишленост.
Политиката на „еврейския труд" цели да застави еврейските индустриалци и
земевладелци да наемат евреи за работници. Принципът на еврейския труд е възприет
като расистки от арабите, но в основата си не е такъв. Социалистите желаят да водят
преговори с арабите в Израел и, за да постигнат добър резултат, са готови на
компромиси. Най-важният от тях е разделяне на територията.
От това време досега обществото и политиците се делят на два лагера в Израел:
¾

"гълъби" — които подкрепят принципа на разделянето;

¾

"ястреби" — противници на принципа на разделянето.
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Лагерът на ястребите е наследник на максималистическото движение, а на
гълъбите- на реалистичното движение. След началото на Войната за независимост през
1948—1949 г. и образуването на еврейската държава времето на минималистите
отминава.
По отношение на арабите ционизмът не е единен, има различни течения,
основното, от които е реалистичното движение, което е готово на компромиси.
Ционизмът представя историческата връзка на народа със страната на Израел историческата родина на народа. Доста е съмнително дали ционизмът като съвременно
национално движение би се зародил без съвременния антисемитизъм и преследването на
евреите в съвременната епоха. Влиянието му върху създаването и развитието на
държавата Израел и формирането на политическия й живот е значително и той
продължава да определя бъдещето на страната.
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ЕКСТЕРИОРЕН ТУНИНГ ЗА ФАМИЛИЯ “RANGE ROVER” 2010
ЗА “STARTECH”
Траян Ганев Стамов, спец. Инженерен дизайн, магистър
Технически Университет - София

EXTERIOR TUNING FOR FAMILY “RANGE ROVER” 2010
FOR “STARTECH”
Trayan Ganev Stamov

Abstract: The paper discuss the design results from my practice in the BRABUS GMBH,
Bottrop, Germany
Key words: Tuning; design

1. Увод
Всеки човек свързва името на компанията Land Rover с изключително
надеждните и комфортни автомобили, превърнали се в символ на Британското
автомобилостроене.
Много от купувачите и собственици на Range Rover търсят нещо повече от
оригиналната кола- повече мощност, поръчков интериор, спортно управление или
отличителен външен вид. На тези техни изисквания отговарят фирми, занимаващи се
само с усъвършенстване на вече готовите модели или така наречените тунинг фирми.
Думата тунинг идва от “tune” което в превод означава настройване или
хармонизиране. При автомобилите настройването се свързва с подобрения на дадените
характеристики на конвейерните автомобили според желанията и вижданията на
потребителите.
Няколко са фирмите, предлагащи тунинг на луксозни автомобили от марката
Range Rover, който да отговаря напълно на изискванията на потребителите. Едни от найярките примери за тунинг в този бранш са: немското тунинг ателие Hamann, британската
компания Overfinch, английското тунинг ателие Project Kahn, немската тунинг къща
Arden, и компанията Vemiri.
Една от фирмите занимаващи се с подобрение на луксозни автомобили е
STARTEC (Фиг.1), Германия. Тя е част от компанията за тунинг на Mercedes-Benz,
BRABUS (Германия) (Фиг.2).
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Фиг.2 - Фирма “Startech”, Bottrop, Германия

До сега компанията Startech, е световно известна с изключителните си тунинг
пакети за автомобилните компании Chrysler, Dodge и Jeep. Със световният дебют във
Frankfurt Motor Show IAA 2009, STARTECH разширява портфолиото си с изтънчената си
подобрителна програма за тунинг на автомобили от марките Jaguar, Land Rover и Range
Rover. Това е дългоочаквано от клиентите с големи изисквания защото до този момент
всички други луксозни автомобили от този клас, като Porsche Cayene, Audi Q7,
Mercedes- Benc (ML, GL, GLK), имат разработвани подобрения от различните тунинг
фирми, занимаващи се с конкретните марки.
2. Резултати
В тази част ще представя направените от мен тунинг разработки по време на
практика в тунинг компания „БРАБУС”, Германия.
При разработването на тунинг пакетите на автомобилите трябва да се съобразят
няколко неща, които да бъдат отправна точка в бъдещата реализация на проекта.
Работата по проекта премина през следните етапи:
• Запознаване с разработваните от фирмата до сега автомобили от марките Jeep,
Chrysler и Dodge и с изискванията към дизайна на допълнителните елементи на тунинга.
• Определяне на възрастовата група на ползвателите.
• Избор на различна индивидуалност за всеки един от автомобилите според
характеристиките му и според начина на използване.
• Определяне на изходните данни и изисквания за разработването на бъдещите
тунинг пакети.
• Проектиране на допълнителните елементи от тунинг пакета и ясно
ограничаване на границите и местоположение им върху автомобила.
• Избор на окончателните варианти за разработването на тунинг пакетите.
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• Реализация на проекта.
При определяне на изходните данни за разработването на бъдещите тунинг
пакети, определянето на възрастовите групи и индивидуалността на всеки от
автомобилите основни изисквания на фирмата бяха:
• Определена възрастовата група от клиенти. Тъй като тези автомобили са едни
от най-луксозните в класа си, тяхната насоченост е към хората на средна възраст,
разполагащи с определените средства и желаещи автомобил с по различни
характеристики и визия от излизащите оригинални такива.
• Определена индивидуалност на всеки един от двата автомобила. Задачата бе
свързана с постигане на по-спортна визия за автомобила Range Rover Sport и премахване
на възможността за карането му off-road, като едновременно с това не се премахва
въздействието му на SUV автомобил. Поставена бе тежката за решаване задачаобикновенният Range Rover (Autobiography) да носи черти едновременно на шосеен и на
off-road автомобил. При него се изискваше комбиниране на добре познати и характерни
елементи на off-road автомобилите с други такива при спортните автомобили.
• Проектиране на допълнителни елементи от тунинг пакета с ясно ограничени
граници и местоположение върху автомобила. Изискваше се: предните брони на
автомобила да са със същата височина и ширина, както оригиналните и това да дава
възможност за директно монтиране върху тях или с минимално отнемане на долният
част на бронята; при проектирането да се запази оригиналната горна част на бронята, а
долната допълва визията
и едновременно с това да придава различен облик на
предната част на автомобила; при задната броня да бъде проектирана допълнителна
част, която да е със същата обща дължина на бронята и да се добави върху долната част
на оригиналната броня. Тази част продължава формата на оригиналната броня и придава
различен облик на задната част на автомобила. Ще отбележа, че първоначалното задание
за проектиране на странични прагове, които да се монтират директно върху купето на
автомобила и да са с опростена форма, по късно отпадна напълно.
• Обстойно проучване на работата на двигателя. Направен бе анализ на
работата на двигателя и на спомагателните функции на отделните части от тунинга,
допринасящи за неговото безпроблемно функциониране. Фирмено изискване бе при
проектирането на предните брони да е съобразено мястото за преминаване на въздушни
струи, отиващи за охлаждането на радиатора и спирачните апарати. Тези места да са
оставени празни.
• Допълнително обособяване на специални ниши за поставяне на характерни за
фирмата тунинг елементи. Изискваше се обособяване на ниши за LED дневните
светлини за предната броня и за ауспуховите накрайници с иновативен дизайн,
характерен за Startech, вградени в задната броня.
• Предвиждане и на други елементи от екстерирния дизайн на автомобила при
проектирането на броните. Фирма Startech използва петлъчеви 22 цолови джанти
Monostar IV, които са оцветени в характерна цветова гама използвана само за
тунинговането на автомобилите от марката Land Rover. При монтирането на джантите
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височината на автомобила става по голяма, което бе предвидено при проектиране на
броните и страничните прагове.
Проектирането на новия тунинг на Startech за автомобилите Range Rover
премина през всички етапи на изучаваната методика и определените особености във
фирменият стил на компанията. В края на съвместното проектиране с главните
инженери, технолози и моделиерите, аз създадох два тунинг пакета за автомобилите
Range Rover, които ще бъдат отправна точка за развитието на бъдещ дизайн в
тунинговането на коли от компанията Land Rover.
При завършеният тунинг пакет ясно се отличават характеристиките, зададени за
проектиране от конкретната фирма. По важните от тях са разположението на елементите
(LED дневни светлини, аусухови накрайници) върху оригиналните и обособяването на
отвори за безпроблемното достигане на въздушният поток до радиатора в предната част
на автомобила и до спирачните апарати от двете страни на автомобила. От визуална
гледна точка индивидуалността на автомобилите е определена.
При Range Rover Sport тясно е застъпена спортната тематика при
формоизграждането на двете брони. При Range Rover (Autobiography) са обособени две
различни теми (за спортен и off-road автомобил), като в предната и задна броня имаме
имитиране на защитни щитове, а в предната и стилизация на булбар. Имитацията на
щитове представлява отделни детайли които са боядисани в сив металик и монтирани на
точно определено за тях места, както при оригиналните подобни детайли. Едновременно
с това и при двата автомобила е спазено условието за извиването на броните и по този
начин съобразяване с ъглите на адаптиране и отклоняване. Височината и на двете брони
е запазена същата, като при оригиналните.
Допълнителните брони отпред се закрепват чрез винтови съединения в същите
отвори които остават след премахването на оригиналните части, а отзад чрез винтови
съединения в предната част на бронята и допълнително с защипващи сглобки, които се
поставят от вътрешната страна на допълнителните брони и от външната на
оригиналните. И при двата автомобила производството на броните се осъществява чрез
леене, шприцоване и щамповане на елементите от термопластични смоли, които не
замърсяват околната среда, относително леки и пластични са и могат да се рециклират
напълно. Допълнително броните са оцветени в същите цветове, както автомобилите. За
постигане на желаната гладкост след боядисването елементите са лакирани с гланцов
лак и са пастирани допълнително със специални абразивни пасти.
След избирането на окончателните варианти за разработването на тунинг
пакетите на фирма Startech за компанията Land Rover, дизайнът на бъдещите подобрени
автомобили бе показан на автомобилното изложение (IAA 2009) в град Франкфурт,
Германия провело се от 17.09.2009г. до 27.09.2009г. След възникналият голям интерес от
страна на клиентите към тези автомобили и получените поръчки, фирмата започна
окончателното материализиране на моделите. Двата автомобила Range Rover с тунинга
на Startech са показани на световното автомобилно изложение (Essen motorshow 2009) в
град Ессен, Германия провело се от 28.11.2009г. до 6.12.2009г.
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