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КАКВО (НЕ) КАЗВАТ МЕДИИТЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ
НА СОЦИАЛНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА,
ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА
Анна Манукян, спец. „Журналистика”, ІІІ курс
Бургаски свободен университет
Специална награда

WHAT THE MEDIA (DON’T) SAY ABOUT THE ISSUES RELATED
TO SOCIAL INTEGRATION OF CHILDREN DEPRIVED
OF PARENTAL CARE
Anna Manukyan
Burgas Free University

Abstract: Less than 200 kids a day are born in Bulgaria. Every day 5 of them are abandoned
and lose the opportunity to grow up in a family… As a journalist these findings provoked me to
do my own investigation, purpose of which is to find out what the media (don’t) say about the
issues related to social integration of children deprived of parental care.
The specific tasks of the research are based on the attitude and the language of the media,
the number of publications and their topics. The main objects of my investigation are online
editions of the newspapers “Trud”, “Dnevnik” and “Capital” from 1st April 2010 till
February 1st, 2011.
Key words: social integration, orphans, abandoned children, social house, children without
parental care.
“Всяка година над 2 000 български деца биват изоставени и настанени в
институции”
Цитат от страницaтa на UNICEF
Всеки ден в България се раждат малко над 200 деца.
Всеки ден пет от тях биват изоставени и губят правото да пораснат в семейство.
Всеки ден пет българчета са обречени да израстат без топлотата на майчината грижа и
без уюта на истинския дом.
Всеки ден...
Никой не се вълнува от първите стъпки на тези деца. Никой не пази първото им
паднало зъбче. Никой не знае каква е първата им дума. И това е съдбата на пет нови
български деца... всеки ден!
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В България има сто трийсет и седем институции за деца. Трийсет и две от тях са
домове за деца до три години. В тези домове са настанени общо 2 421 българчета.
Всеки ден, който те прекарват в подобна институция, ощетява тяхното развитие –
физическо, умствено, емоционално, социално...
В домовете ние като общество не отглеждаме деца, които обстоятелствата са
поставили в неравностойно положение. В тях ние произвеждаме хора, огромната част
от които след това се превръщат в нереализирани и озлобени граждани на същото
това общество. А всяко едно от тези деца би могло да има реализация, не по-лоша, а
защо не и по-добра от тази на всеки свой връстник. Би могло...
Според проучване на фондация „Надежда за малките”: „При децата отглеждани
в специализирани институции се наблюдават: неадекватна ценностна ориентация,
ограничени социални контакти, лоши комуникативни умения, предизвикателно поведение, повишени претенции с повишена и неконтролирана емоционалност, пропуски в учебния материал, липса на система за учене, незаинтересовани и безразлични
към учебния труд. Те снемат от себе си отговорността, като паралелно с това не зачитат правата на другите, което води до рискови постъпки, до нарушения на общоприетите социални норми. Съпротивляват се срещу дисциплината, пренебрегват общоприетите норми и изисквания, като това за тях е най-достъпния начин за самоутвърждаването им. Нямат нужния ориентир за реалните обществени отношения, не са
подготвени за социална реализация, изпитват трудности в общуването и свързването
си с “външни хора”. В отношенията помежду си децата възприемат модел на силно
подражание към по-големите. Модел, в който по-големите доминират изцяло над помалките, а конфликтите се отреагират по пътя на вербалната и физическа агресия.
Чрез агресията компенсират определени дефицити и концентриране на огромна
енергия. Защото това са деца с дефицити на обич и на семейство, деца, върху които е
упражнявано насилие.
Бъдещето им е неясно, нямат дългосрочни цели и перспективи. Именно тези
дефицити се преработват във фантазиите им, като по този начин се натоворва тяхната
неукрепнала психика. Липсата на постоянна родителска фигура, която да отговаря на
емоционалните им нужди, ги прави изключително манипулативни в търсенето на ласки и грижи. Не съществува и адекватна подкрепяща фамилна среда. Това от своя
страна създава дефицит на значими за личността емоционални връзки, което предполага сериозни психологически проблеми.”
В същото време домовете за деца без родители струват на държавата много
средства. По-малко от 1% от тези средства се използват за самите деца. Междувременно България е единствената държава в Европейския съюз, и една от много малкото
държави в Европа, които все още поддържат такива институции. Институции, в които
децата не могат да получат най-простичките, но и най-важните неща – грижа, внимание, любов.
Държавата отлага решаването на проблема повече от 20 години. За това време
над 50 000 български граждани израстват обречени по домовете. И ако условията вече
са променени, персоналът – образован, а порутените сгради – иновирани, уврежданията, нанасяни върху психиката и емоционалното израстване на тези деца са все същите.
Може би за това значителна част от изоставените бебета са деца на хора, на свой ред
изоставени от своите родители. Ето на това се казва "омагьосан кръг"!
Като бъдещ журналист представените данни ме провокираха да направя собствено разследване, което има за цел да проучи какво казват и какво премълчават
медиите по проблемите свързани със социалната интеграция на децата, лишени от
родителска грижа.
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Конкретните задачи на изследването са свързани с отношението на медиите към
отразяването на подобен тип проблеми (тези проблеми стоят в периферията на медиите): брой публикации, теми на публикациите, начин на отразяване на фактите;
потърсена е информация за работа по проекти на НПО ориентирани към проблемите
на социалната интеграция на деца отглеждани в ДЛРГ.
Обект на изследване са онлайн версиите на в-к „Труд”, в-к „Дневник” и
в-к „Капитал”.
Проучването обхваща периода 1 април 2010 – 1 февруари 2011. Направено по
ключови думи: социална интеграция, сиропиталище, сираци, приют за деца (тъй
като попаднах на много материали за приюти за улични кучета), изоставени деца,
социален дом, дом за сираци, деца от домове, лишени от родителска грижа,
За изследвания период броят на текстовете по темата са както следва:
 в. „Труд”– 25 бр.
 в. „Дневник” – 15 бр.
 в. „Капитал” – 5 бр.
В рамките на посочения период най-дискутираната тема е за евентуалното събаряне на дома на отец Иван. Това е и единственото събитие, което и трите вестника отразяват на страниците си.
Вестник „Капитал” публикува „Фото история: отец Иван и неговите деца”
(7 юни), а на 21-ви „Труд” и „Дневник” публикуват информация, че приютът е спасен.
Ако домът в Нови хан беше съборен, то 130 души щяха да останат без дом.
Не такава е съдбата на децата от център „Нов дом- нов шанс”. „Седем деца
остават на улицата в Лом заради неосигурено финансиране на социалния дом” пише
„Труд” на 9 април. Както кметицата на града отбелязва пред изданието, това е „крачка
назад в процеса на социализиране на младежите”.
На 17 май д-р Йордан Котов, директор на областната болница в Сливен, споделя:
„задава се епидемия на зарязани деца”. Неговото твърдение се базира на факта, че от
март до май 16 деца са били изоставени от майките си. Тревожното е, че 3 от изоставените са болни от сифилис и няма как да напуснат лечебното заведение.
Паралелно със същата статия излиза и друга със заглавие: „Сирачета като оръжие срещу безработицата”. В нея се твърди, че от съдбата на Сливенските бебета
има и доволни. На първо място те ще попълнят празните бройки в сиропиталищата,
като по този начин ще спасят много служители от съкращение. След като минат 6-7
години, майките им ще ги приберат и ще ги „ошлайфат” в джебчийството и проституцията. Така ще се „заформи” един кръговрат от който излизане няма.
Често в медиите се пише за това как децата от домовете са пребивани, сексуално
и психически малтретирани (4.07.2010 – в. „Труд”). Вестникът съобщава как пазач от
дом „Лудогорие” в Исперих е пребил зверски 10-годишно момченце.
Тъй като по правилник децата не бива да играят футбол в двора на интерната,
Фихрет ги подгонил и като видял уплашеният Стоян да се прибира през прозореца го
наложил с пръчката си. Разбира се той се оправдал, че ударът е бил неволен. “Крещи
по децата и ги обижда, зле е с нервите. Заяжда се и с нас”, коментират служители в
“Лудогорие”. За щастие директорката на дома уволнява конфликтния пазач.
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В други домове пък децата умират гладни. На тази тема пише вестник
„Дневник” (статията „Има виновни” ).
Надеждa се ражда с увреждане. Вкарват я в дом. Tам я фиксират с ремъци за
леглото, връзват я в количката й, стягат я в усмирителна риза. Там лежи години в
креватчето си и така не пораства никога. Там се клати по цял ден на пода. Там не й
се случва нищо. Там се самоуврежда, защото предпочита да чувства болка пред
това да не чувства нищо. Там методично блъска главата си в металния крак на
леглото. Там изсмуква палеца си дотолкова, че гангренясва и й го отрязват. Там
чеше ръцете си до кръв. Всеки ден до кръв. Там си играе с камъни. Там яде камъни.
Там плаче от глад. Там блъскат каша в устата й, без да я чакат да преглътне. Там
никой не я прегръща. Там пищи и вие. Там e тъпкана с лекарства за грешна диагноза.
Там е химически обуздавана с медикаменти, които смазват съзнанието и тялото й.
Там е горена с гореща вода и кожата й се свлича. Там е удряна, ритана, блъскана,
задушавана, хапана. Там с нея се блудства.
Много пъти сме слушали думи от рода: „Надеждата умира последна”, но в този
случай тя наистина умира. Ha три- oт недохранване, на четири – от раните си, на шест –
oт зарази заради лоша хигиена, на седем – от измръзване, на осем от удавяне, на девет
от задушаване, на десет от обесване.
И всичко това е вярно, защото съдбата на Надежда е колективният образ на
децата с увреждания в домове в България. По-важното, което констатира „Дневник”, е
че схващането, че децата умират заради уврежданията си е разбито завинаги. Те
умират, защото са убити в следствие на „престъпна небрежност”.
Според направени проучвания 3\4 от смъртните случаи са били предотвратими.
Причината за кончината на 31 от починалите деца е глад, системно недохранване.
Всичко това принуждава главния прокурор, Борис Велчев да образува 166 досъдебни производства (20. 09 – в. „Труд”). Действително данните са плашещи. Проучвания за периода март-юни 2010 показват, че ”от 2000 г. до 2010 г. смъртните случаи
са 238”. И така, равносметката е следната: трийсет и една смърти от глад, осемдесет и
чeтири от общо занемаряване, тринайсет от масови зарази, разбирайте лоша хигиена;
шест от злополуки като измръзване, удавяне, задушаване; трийсет и шест от
пневмония вследствие студ и залежаване; две от насилие. И всички – от престъпна
небрежност.
“... Повечето смъртни случаи в дома се установяват от персонала сутрин при
огледа на помещенията. Това означава, че през нощта няма надзор над децата и
никой /възрастен/ не вижда как настъпва смъртта. Следователно никой не знае как
точно става това, нито пък някой предотвратява предотвратимите смърти." В
повечето случаи аутопсия няма или няма данни за такава. А има виновни. Посочени
са и домовете с най-тежки условия за децата – Медвен, Могилино, Гомотарци, Сладък
кладенец и Петрово. Какво се случва там ли? Децата се складират, тяхната смърт е
чакана, пребивани и сексуално малтретирани са. И за всичко това има виновниперсоналът в домовете, лекари, кметове, министри, и още много други, които трябва
да отговарят за своите действия или бездействия, довели до глад, насилие, насилствени имобилизации, масови зарази, смърт или обезсмислен живот.
Бургаският интернат също не остава подминат. На 9 ноември вестник „Труд”
пише за 2 момичета, които от година никой не е виждал. Оказва се, че те са избягали
от „Коджакафалията”, за да проституират. Техните сводници - Мудният и Троянецът,
умело ги примамват и трайно ги взимат под опеката си. Част от децата оправдават
поведението на момичетата, защото нуждата да си като другите и жаждата за обич и
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милувка са над всичко. Това не е първият случай, в който името на интерната е
замесено в скандал. Преди няколко години избухна скандал около филма “Баклава”,
където във вулгарни сцени бяха замесени негови възпитаници.
На 4 и 5 юли в-к „Дневник” публикува материал със заглавие „Започва затварянето на соцдомовете за изоставени деца” в който се твърди, че „домовете за
изоставени деца бавно отиват в историята”. Според г-жа Надя Шабани, председател на Агенцията за закрила на детето, „децата са спасени и имат шанса да растат в
нормална среда, да се обучават, да разберат какво е истинска грижа и любов, да се
развиват като връстниците си, а не да крадат и проституират по улиците,
каквато обикновено е съдбата на израсналите в интернати. Социализирането на
децата без родители и на тези с психически или физически увреждания чрез
извеждането им в среда, близка до семейната, е част от държавната политика за
защита на непълнолетните”. В публикацията се съобщава, че към момента Министерството на труда и социалната политика и здравното ведомство обсъждат кои да
бъдат следващите домове, които ще се затворят, по какви критерии да бъдат избрани по лоши условия на живот или пък по най-добри шансове за настаняване на децата в
семейства. „Ние сме убедени, че институционалната грижа, дори в домовете да
работи много убеден и всеотдаен персонал, не е модел на грижа за дете”, подчертава
шефът на агенцията.
България има дългосрочна стратегия за преструктурирането на социалните
грижи за непълнолетните, наречена “Визия за деинституционализацията на децата”, и
тя е гласувана през февруари от правителството.
Документът предвижда за 15 години да бъдат затворени всички домове за
деца. "Целта е да направим един голям скок и да отидем към най-развитите модели
в Европа", обяснява Шабани.
Досега са закрити няколко дома за деца, лишени от родителска грижа, а възпитаниците им са настанени в жилища от семеен тип при приемни или при истинските им
родители. Проблемът обаче продължава да е болезнен, защото все още над 3 хил.
бебета годишно се изоставят от родителите им. Въпреки че всяка година броят на
настанените в дом намалява, все още в социални институции живеят 7587 деца –
доста висока цифра за малка България.
Надя Шабани обяснява, че закриването на един дом е сложен процес, защото
първо трябва да се направи оценка на потребностите на всяко едно от децата. Следва
активна работа със семейството, за да се потърсят възможности за връщане в
нормалната среда. "Това не става на всяка цена, има родители, на които не бива да
се гласува доверие за отглеждането на децата", казва Шабани. В такива случаи се
търсят осиновители или приемни родители. Социални служители и социолози имат
задачата да проследят във времето развитието на детето. Повече от 78 млн. лв.
плаща държавата за издръжка на изоставените над 7500 деца в социални институции. По думите на Надя Шабани въпреки това те не се чувстват добре там.
“Като наследство от социализма ние имаме десетки домове за деца с увреждания,
построени в най-отдалечените краища на страната, където не могат нито да се
обучават, нито да им се предоставя добра здравна грижа. Започва затварянето на
социалистическите домове за изоставени и тази практика трябва да се промени”,
категорична е тя.
Основният извод, който се налага от цитираното до тук, е че трябва да се
реформира цялата социална система, свързана със закрилата на децата. Да се изгради
13

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

палитра от нови услуги, които да подкрепят майките още преди да са родили, за да не
изоставят децата си. Да се помогне на семействата в затруднено положение, да се
обучат кадрите. И като допълнение на това ще използвам думите на г-жа Шабани, че
“Услугите не бива да се затварят в една сграда. Те трябва да са гъвкави. Екипите трябва да са мобилни, да обикалят, да работят с хората, така че детето да си остане в
семейството”. Другата възможност е т.нар „запушване на входа”. Колкото и деца да
бъдат настанени в семейства, ефектът ще е нулев, ако не се спре изоставянето на
други.
Темата се припомня и на 1 и 23 ноември. Статията от 1 ноември се съобщава, че
26 млн. лева ще бъдат усвоени, с цел деинституционализация на децата в България.
Водещ принцип в процеса на извеждане на децата от институциите ще бъде интересът
на детето. Затова първо ще се търси начин то да бъде върнато на биологичните му
родители, да бъде настанено в семейна среда или в условия, близки до нея. За тази цел
усилията на държавата ще се насочат в оказване на социална подкрепа на родителите,
които трудно могат да се грижат за децата си. Освен това ще се изградят семейно
консултативни центрове, където бременните жени и майки с деца да получават помощ.
Материалът от 23 ноември е продължение на този от 1ви. Припомня се, че
здравното министерство предвижда да изведе 500 бебета от домовете в близките 5 години. Тук обаче има едно уточнение. Първият материал е със заглавие „За 15 години
трябва да бъдат закрити всички домове за изоставени бебета” . От вторият става
ясно, че става въпрос за едва 32 дома за деца до 3 години, а не „всички” домове.
Вестник „Капитал” излиза на 8 октомври с два интересни материала: „У дома
вместо в дом” и „Деца зад стената”.
В първият се акцентира върху интеграцията на изоставените малчугани в
обществото. Това е и най- важната крачка, за да може те да се почувстват като част от
цялото, и най-вече, за да може обществото да промени нагласите си към тях. Ангажираното и толерантно гражданско общество не праща sms-и , за да заглуши гузната
съвест, а инвестира време, усилия и човешко внимание.
Вторият материал набляга върху това, че през последните години 238 детски
съдби остават „зад стената”, неизяснени и забулени в мистерия. В държавата има
много отговарящи, но не е посочен нито един отговорен за всичко случило се.
Често слушайки подобни новини си казваме „Ужас!”, може би още по-често някои от нас пускат sms за “Великолепната шесторка”/”Байландо”/ или друго
благотворително риалити. След една седмица обаче почти никой не говори за това.
Когато започнах да изготвям разработката си, бях с други очаквания. Мислех си,
че там някъде между политическите скандали, нашумелите разкрития относно СРСтата, показните полицейски акции ще се намери повече място и за съдбата на
„ничиите” деца. Ще има публикации свързани не само с ужасяващи факти за живота
им в институциите, но и за събития свързани с тяхното приобщаване, за възможностите живота в институциите да стане част от живота на цялото общество. Уви, това далеч не се случи.
Вярно е, че до този момент използвах чисто журналистически подход да представя зрелищно и сензационно онова, което медиите тиражират за живота в социалните институции за деца, лишени от родителски грижи.
Всичко това беше с цел да се направи паралел и преход към това какво (не)
поместват печатните медии?
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Направих собствено проучване, което има за цел да установи по какви проекти
за социалното включване на децата, лишени от родителски грижи работят няколко
познати на мен неправителствени организации.
Информацията събрах по време на едномесечния стаж в телевизия ББТ през
месец октомври, миналата година.
Фондация „Програма „Стъпка по стъпка” е реализатор на проект „Приобщаващо
образование – приемственост между институциите”. Нейни партньори са УНИЦЕФ,
Държавна Агенция за Закрила на Детето, Столична община, община Русе и община
Плевен.
Основната цел на проекта е създаване на условия за приемственост между
образователните и социалните институции чрез прилагане на технология за провеждане на дейности и използване на интерактивни подходи за подпомагане прехода на деца от Домове за деца от предучилищна възраст към начален етап на обучение и повишаване на тяхното личностно, емоционално, физическо и творческо развитие, като
предпоставка за успешна социална адаптация и интеграция.
Експертите работещи по проекта считат, че за децата от Домовете са необходими същите отговорности, каквито имат учителите на децата от една общинска детска
градина. Следва въпроса как могат децата от институции да бъдат отглеждани и възпитавани в среда и условия, максимално приближени до семейната обстановка, за да
се спомогне тяхната социална адаптация и индивидуално развитие и да се подготвят
за бъдеща успешна реализация в обществото?
Един от начините това да се случи е необходимостта от съвместна работа и приемственост между социалната институция, в която се отглеждат тези деца и общообразователни институции. От друга страна интегрирането и приемствеността са
свързани с реализиране на основните принципи на приобщаващото образование, един
от които е че всяко дете има право на достъп до образование.
В тази връзка идеята на проекта е да реализира своите дейности чрез използване
на потенциала на приобщаващото образование в домовете за деца от предучилищна
възраст в София, Русе и Плевен.
Фондация „Ръка за помощ” се ангажира с реализирането на 2 проекта:
Проект “В подкрепа на семействата и децата за по-добър живот” е финансиран от Фондация Лале и Фондация Оук.
Основната цел на проекта е въвеждане на нови ефективни практики за навременна и адекватна подкрепа на деца, семейства и родилки в риск в общините Добрич и
общината с цел повишаване качеството им на живот и ограничаване настаняването на
деца в институции.
Целева група по проекта са: бременни жени в риск да изоставят детето си след
раждането; родилки, за които е подаден сигнал от МБАЛ, че възнамеряват да изоставят детето си; семейства в риск; младежи от училища в рискови общности; граждани
на Област Добрич. Дейностите по проекта ще се реализират на територията на град
Добрич и четири села от общината.
Проект “Партньори в подкрепа на децата” е финансиран от Институт
“Отворено общество” – София.
Основната цел на проекта е мобилизиране на децата и младежите от общността
за предоставяне на социални услуги, с цел преодоляване социалната изолация на деца
в риск. Целева група по проекта са 150 деца от 2 до 18 години, настанени в спе15
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циализирани институции, на територията на град Добрич. Проблемът със социалната
изолация и зависимостта от държавата и институцията при тези деца е неоспорим
факт и за неговото решаване е необходимо обединяване на възможно най-много
човешки ресурс.
Единственият проект, който намира медийна подкрепа чрез предаването
„Великолепната шесторка” по БТВ е проектът „Семейство за всяко дете” реализиран от УНИЦЕФ. Нека обаче не забравяме, че Ани Салич е посланик на добра воля
към организацията. Проектът се оказа успешен, защото след края на предаването 20%
от децата от социалния дом в Шумен вече растат в семейна среда.
От организацията създават мрежа от услуги, с цел да се закриват домовете за
деца, лишени от родителска грижа.
За да се случи това от УНИЦЕФ си поставят следните задачи: Ранна интервенция и предотвратяване изоставянето на бебета; Създаване на център за подкрепа на
родители на бебета и малки деца; Създаване на център за детско и майчино здраве;
Намиране на алтернативни семейства за децата в риск (приемна грижа, осиновяване)
Всяка от тези „стъпки” е изключително важна, защото: Когато бременността не е
планирана, най-често се прибягва до аборт или изоставяне на детето; При случай на
непланирана бременност е много важно родителите да срещнат подкрепа, разбиране,
помощ, и да се създаде трайна връзка между тях и бебето Огромно значение има
състоянието на майката и бебето. При неналичие на средства няма как то да бъде
следено от лекари. Поради тази причина майката не посещава консултации и евентуалните рискове стават непридвидими; Дори при наличието на гореспоменатите услуги
не е изключено изоставяне на бебето. Разбира се ако биологичните родители представляват риск за детето, то консултантите на УНИЦЕФ предвиждат това и намират
алтернативно семейство.
Този проект беше част от предаването „Великолепната шесторка” по БТВ. Оказа
се, че два месеца след края на предаването 20% от децата от социалния дом в Шумен
вече растат в семейна среда.
Предвижда се в рамките на 2 години да продължи работата по проекта, с цел
превенция на изоставянето.
Това е доказателство, че медиите могат да помагат за решаване на социални
проблеми, когато се обединят в името на благородна кауза, но наличието на изолирани случаи като предаването не е причина това да се превърне в част от медийната
политика.
Направеното изследване провокира в мен различни мисли, но със сигурност
мога да обобщя, че думата „социална интеграция” присъства по-често в плановете на
НПО отколкото в „редакционната политика” на т.нар „четвърта власт”.
Всички журналистически текстове, които бяха анализирани разказват сензационно какво става вътре в самите домове, но никъде не се говори за това, каква е съдбата
на детето/децата, когото навърши/ат пълнолетие и напускат институцията.
В проучените от мен медии не се говори за социална интеграция, никъде не са
споменати проекти, насочени към преодоляване на проблема с изоставянето на децата. Никъде не е казано, че някой работи за по-доброто бъдеще на „ничиите” деца.
Kато частни случаи могат да се разглеждат журналистически текстове, които
разказват, за това какво става вътре в самите домове, но никъде не се говори за това,
каква е съдбата на детето/децата, когото навърши/ат пълнолетие.
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По този повод ще използвам цитат от публикация:
“От това детство помня само как тате ми купи сандвич и ме прегърна...
Толкова ми беше хубаво!... Някои хора умират от глад по този свят и бих искал да го
спра това. Как? Не знам!... Имам си своя Библия и я чета. И всеки път се чудя Исус
като има толкова сила, защо с тази сила не довърши Дявола?”
Думите принадлежат на петокласника Захари Цеков от Дома за деца, лишени от
родителска грижа в с. Разлив, Ботевградско. Той със сигурност ще има по-различно
бъдеще, защото съдбата и личността му трогват министър Вежди Рашидов, който
поема ангажимента да му „отвори” вратите за света.
Какво ще стане с останалите деца обаче?
Не знам ... надявам се занапред с работата си да променя поне една съдба и да
знам, че си е струвало.
Ако акцента пада само върху зрелищни заглавия, то обществото става безразлично, тъй като свиква със ситуацията.
Затова журналистите трябва да поместват наред с този негативизъм и положителни материали за добрите практики, за да може обществото да не подминава с
апатия проблемите за социалната интеграция на децата, лишени от родителски грижи.

Използвана литература:
1. www.trud.bg
2. www.dnevnik.bg
3. www.capital.bg
4. www.unicef.bg
5. www.dariknews.bg
6. www.bnt.bg
7. Доклад за проучване на състоянието на средата за възпитание, възпитателните
взаимодействия, социалната адаптация, партньорството със социални институции и
неправителствени организации в социални институции за отглеждане и възпитание на
деца в предучилищна възраст (3-7 години), Фондация „Програма стъпка по стъпка”,
2010.
Научен консултант: доц. д-р Мария Алексиев
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НОВИТЕ РЕВОЛЮЦИИ И МЕДИИТЕ
Ирина Теодорова Миндова, трети курс „Медии и журналистика“
УНСС, София
Първа награда

THE NEW REVOLUTIONS AND THE MEDIA
Irina Teodorova Mindova
UNWE, Sofia, discipline “Media and journalism”
Abstract: The world course is changing by the awaken mind of the individual and the group.
We are witnessing a whole new form of perception of the roles in our world. The illusions
haven’t been so obvious and clear for so many people in every part of the planet. New
revolutions are generated by the social discontent, the devaluation of human spirit and
potential and they are organized in the social networks. The media today is the new tribune
for rebellions of all kind and the source for creation of the world new leaders –the network
society.
Key words: world order, social inequality, consumer society, network society, Two- and
three-step flow of communication, illusions, collective consciousness, mass culture, the
third wave, social media, freedom and control, revolutions.
Нова епоха, нови технологии, нови истини за света и…нови хора. Техническият
прогрес и глобализацията създадоха съвсем непозната разновидност на homo sapiens,
която вдишва информационен облак от ненужни данни и расте в илюзиите на свободата, но твори историята на човешката цивилизация днес.
Революциите по определение са плод на дълго потискани еволюции в развитието
и преминават през различни фази. Днес нациите са на прага на световна революция,
тъй като съзнанието на масите е по-будно, по-сетивно и по-недоволно от всякога.
Управляващите елити винаги се опитват да пригодят света на „малките“ хора към
собствените си същностни интереси. Диктуват (Либия), манипулират със силата на
изфабрикуваното демократично съгласие (САЩ), използват човешкия капитал количествено и качествено (Китай), приспиват със силата на медийния контрол (Италия) и
съхраняват икономическия дисбаланс, осигурявайки постоянна външна заплаха за
всички (Северна Корея). Разпространяващата се бързо аномия [1] е първият предвестник, че глобалният ред, познат днес, губи смисъл, стойност и устойчивост. Масите,
тълпите и обществата, вече не са същите. Познатите модели за контрол, упражняване
на власт и моделиране на индивида също търпят промяна. Медиите придобиват нова,
ключова функция – те вече не са само средство за целенасочено информиране и дезинформиране, но и организационна, „хранителна“ среда за отглеждане и реализиране
на идеи.

1

Буквален превод от гръцки – беззаконие, състояние на обществото, при което отделни групи
не спазват общоприетия ред и закони.
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• Световен ред и революционни фази
Индивидуализмът у хората стимулира тяхното личностно развитие, а социалното им начало предопределя цялостната еволюция на групата. В психиката на човека е
заложено или желанието за водачество, или това за следване на водача. По естествен
път примитивните общества усещат тази човешка способност и още на ранен етап от
нашата еволюция се ражда нуждата от лидери и от лидирани. Оттук се създава ранната форма на социално неравенство – ясно осъзнато, търсено и оправдано. Според
научните разработки на BBC, базирани на откритията на американския археолог
Джеймс Хенри Брестед през 1900 г. за същността на „плодородният полумесец [2]“ в
Азия, съвременните икономически, технологични и културни различия между капиталистичния запад и левия изток, между предприемаческия север и трудещия се юг, са
заложени още в зараждането на човешкия род. Лидерите съвсем скоро започват не само да водят множествата, но и да използват оптимално техните индивидуални и общностни позитиви и потенциал. Така гарантират общия просперитет… и ясното разграничаване на елитите от масите. Хронологично, тук са ситуирани наченките на съвременните консуматорски и експлоатирани общества.
Изтокът произвежда, за да задоволява не само собствените си потребности, но и
свръхпотребностите на колонизиращия запад. Естественото природно богатство на
ресурси, количественото превъзходство на човешкия капитал, както и религиозно
обоснованото технологично изоставане на индо-арабските общества днес рисува щрихите на картина на световния ред.
И докато в САЩ и западна Европа обществата се заключват в рамките на едно
единствено измерение, а именно – материалното, то в Индия, Пакистан и Сирия се
наблюдава засилено национално и духовно единение. Ролите на световната сцена
вече не са позитивно приемани от всички. Социалната несправедливост, породена от консуматори и „консумирани“, създава терористични интернационални
групировки и вътрешнополитически групи за натиск[3].
Първата фаза на революциите
Според изследванията на немския философ и социолог Херберт Меркузе върху
индустриалното общество ирационалната нужда от все по-голямо и по-голямо потребление изгражда „демократична не-свобода“, която контролира животите на милиони
души със силата на изкуствените потребности. Меркузе застъпва идеята, че силно
технологичното и индустриализирано общество създава своето настояще единствено
в материален аспект, задоволявайки само физически потребности. Социологът въвежда понятието „стоки на удоволствията“ , с което назовава всички материални стоки
и услуги, които доставят физическа, умствена и емоционална задоволеност у консуматорите им.
Меркузе описва единиците в сегашните капиталистически общества като
„едноизмерни човеци”. Хора, които са заслепени от собствената си първична
посредственост и са упоени с илюзиите на не-свободата. Правото на избор за дреболиите в живота, свободата да следваш политиката на страната си безропотно, свободата да си никой, но да живееш в илюзията, че в системата твоят живот има смисъл,

2
3

Район в Азия, от който е произлязла интелигентната форма на живот на планетата Земя.
Заключение на канадския сайт за глобална политика и икономика : www.globalresearch.ca
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важност и значение. Постига се сливане на различните култури в една огромна субкултура, която господства, възпитава и поглъща творческата инициативност на
индивида и обществото като цяло. Процес на създаване и приемане на масовата
култура на покорство – наблюдаван в началото на века от редица „будни“ учени
и социолози като Меркузе, Вебер, Фром и Любон, който достига своя пик в
началото на 21 век, в апогея на икономическия растеж. И който си отива сега, в
годините на икономическа и социална криза, със събуденото неудобство у
масите. “Homo faber” (или работещият човек) вече е уморен от илюзии и труд, а
неограниченият достъп до информация стимулира „приспивания“с години,
мисловен процес.
Психологическата проблематика на човека като индивидуалност е заложена в
първия труд на немския психолог Ерих Фром- „Бягство от свободата’. Фром се повлиява силно от философията на Фройд и доразвива идеите му за невротизма и сублимацията. Психологът детайлно разглежда причините и следствията от страха от
свободата, както и механизмите за бягство от нея. Според продължените съждения на
Фром върху идеите на Фройд за невротизма, в съвременното общество индивидът е
принуден да следва наложените му от средата и културния растеж ограничения,
потискайки личните си пориви и естествените за него реакции. Така обаче личността постепенно се слива с целостта на масата и губи уникалността си. При това тази сублимация се случва изключително доброволно. Избора е предоставен на масата,
на колективното съзнание. Без значение общността, която разглеждаме… Бягство от
свободата се наблюдава от десетилетия в американската средна класа, сред европейските елити и в индийските касти. Но както във физичен, така и в социален аспект
сублимацията има краен етап, след който следва де-сублимация. Или връщане на
обществото към индивидуалното концептуално възприятие на света.
Втората фаза на революциите
• Новите медии – начин на употреба
,,Това, което става сега, съвсем не прилича на ураган , помитащ всичко от
повърхността на почвата, но оставящ самата земя непроменена.То прилича повече на
начало на земетресение. Защото подземната стуктура , върху която се опира цялата ни
икономика, понастоящем се лее пропуква.В усилията си да предотвратим голямото
срутване ние се занимаваме с явленията на повърхността, вместо да насочим вниманието си към дълбините на структурата, където именно стават истинските големи
промени. “- Алвин Тофлър за третата вълна от развитие на човечеството. Според
Тофлър съвременното общество еизвървяло дълъг път на трансформации и е достигнало третия информационен етап от своята еволюция. След първия етап – аграрната
революция, и втория етап –индустриалната революция е дошъл ред и на комуникационната (информационна) революция.
В обществото на третата вълна физическите потребности са презадоволени
чрез постигнатия технически и научен напредък, но еволюцията е създала търсене на
нова обменна ценност, а именно – информираността като форма на знанието.
Интернет (в частност социалните мрежи) създаде нова форма на неформално, деинституционализирано и свободно общуване. Реално контрол над информацията във
виртуалното пространство е трудно приложим от страна на каквато и да е власт.
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В труда на Мануел Кастелс озаглавен „Възходът на мрежовото общество“ ясно
са онагледени новите форми за участие в комуникационния процес на индивидите,
групите, социумите и нациите. Според испанския социолог всяка държава и общност
е изправена пред предизвикателството или да намери свето достойно място в комуникационния процес, или да изпадне в социо-културен информационен блокаж. Медиите не могат да съществуват вече едностранно, залагайки само на един метод за информиране. Конвергенцията на медийното пространство е неизбежна и има за цел
приобщаването на по-голяма аудитория.
“Дигитално Комуникационно Пространство е структурирана система от субекти,
мрежи и зависимости, чиято дейност се изразява в разпространение на информация,
която задоволява потребността от комуникация в новото мрежово, информационно
общество.” “Медиите претърпяват третата си медиаморфоза; аудиториите се трансформират в потребителски групи, виртуални общности, участници и създатели на
медийни съдържания; регулаторните модели и практики се конвергират. Тези процеси
естествено водят и до трансформации на обществото като цяло. 4”
Новият информационен ресурс е неизчерпаем. Това, което отличава потребителите му е как и могат ли да го използват. Някои избират да задоволят потребността си от „чиста обществена съвест“ като изливат страховете, подозренията и
знанията си за реално случващи се политики и събития във виртуалната реалност;
други намират смисъл в субективната оценка на първите и оттук стартира лавина от
масово недоволство, намерило неконтролируем отдушник в глобалната мрежа. Трети
стават пасивни потребители на информация, които не са способни да откроят
информационната стойност от информационния облак, който има за цел отклоняване
на вниманието и насаждане на идеологеми.
През 1944 г. Пол Лазарсфелд развива хипотезата си за двустепенния поток на
комуникация, който циркулира от масовите медии към лидерите на мнение до поширока аудитория. За времето си хипотезата е изключително точна, но след
навлизането на интернет и задълбочаването на глобализационния процес в световен
мащаб общата картина за медийната реалност се усложнява още повече. За първи път
в историята ни имаме такава информационна система, която функционира вече като
тристепенен поток на комуникация : от масовите медии, към лидерите на мнение
до широката аудитория и отново в масовите медии. Кръгът е затворен, тъй като
масовата аудитория вече има силата и властта както като потребител на
информация, така и като лидер на мнение и източник на информация.
Систематизирано представено съвременната картина на мрежовото общество
изглежда така: 1- реално събитие (новина); 2- интерпретации от страна на елитите и
лидерите на мнение и информиране на широката аудитория; 3- ответна реакция във
виртуалното медийно пространство, която събужда нови интерпретации и реални
събития. Третата (напълно нова) фаза на революциите.
•Новите (политически) революции
През последните няколко месеца в световен мащаб се задейства революционна
вълна, която се захранва от „гибелния гняв“ на масите и помита по пътя си не-демократичните режими на управление, експлоататорските форми на контрол и… социал-

4

Михайлова, Катя. Телевизията за деца: между търговската логика и обществената мисия. С., М-8-М, 2011.

21

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

ното смирение. Ефектът на доминото, логично, се отключва в държавите географски
близо до капиталистична Европа, но религиозно-далече от модерното, космополитно
общество. Държави като Египет, Тунис, Либия, Сирия и Йемен се явяват гранични
между изтока и запада. Точка на сблъсък на традицията с модернизма, на идеологиите
на лявото с тези на дясното, на бедността на ниските страти в обществената пирамида
с богатството на елитите. Именно парадоксът на социалното неравенство и несправедливост в тези страни възпламенява огъня на революциите. Едноличното управление
улеснява процеса, тъй като силата на масовото недоволство е концентрирана върху
една личност, една политика…един и същи модел на манипулация и открит диктат.
Масовите комуникации и новите медии предоставят още по-силно гориво за
бунта на малките хора в голямата световна игра. Афишираното по интернационални телевизионни канали, вестници, списания и сайтове благоденствие на западните (богати) общества, издигнато до ниво на култ към капитализма и неприкрития
свръх-материализъм, провокира „единиците“ да се обединят срещу своите експлоататори. Защото „малкият“ човек иска същите неща, с които „големият“ западен
човек се е сдобил, използвайки „малките“ хора като ресурс.
Тунис, декември 2010 г. – януари 2011 г.
Сайтът „Уикилийкс“ публикува информация, доказваща корупционните практики в страната. Натрупаният негативизъм, продиктуван от високите нива на безработица, ниските работни заплати и политически репресии, расте с всеки изминал ден.
Блогъри в Тунис публикуват личната си гледна точка по проблемите в страната в интернет пространството. Реакцията на управляващия вече 23 г. президент Бен Али и
министъра на комуникациите Осама Ромдани е светкавична – над 200 държавни и
частни уебсайтове са блокирани, власите разбиват потребителски пароли и проверяват кой си позволява „размирна, лъжовна и деградивна критика“ (думи на президента
Бен Али, при обръщение към нацията от 23.12.2010 г.). Правителството на Бен Али
допуска най-голямата си грешка – опитва се да завзема контрола над медиите и
дори да управлява потока на информация. Тактика, възможна и печеливша
преди 40-50 г., но не и днес, тъй като хората са прекалено будни и въоръжени е
информация.
Отключващ гнева на масите елемент се явява протестното самозапалването на
търговеца Мохамед Буазизи и последвалия го полицейски терор, ярко отразен в социални мрежи като YouTube, Facebook и Tweeter. Арестите на будните интернет
потребители се оказват не само безсилни срещу разбунените духове в Тунис, но дори
подхранват увереността на масата в правото и да се бори за промяна. Насилие,огън и
тотално погазване на човешките права. Както всеки порив за социална свобода плаща
своя данък „примирение“ с кръвта на народа си. В „Жасминовата революция“ на
Тунис е нов вид борба, в която медиите се оказват не само средство за информация,
но и средство за организация. По данни на BBC около 38% от сборните точки на
протестите са организирани чрез световните социални мрежи.След ожесточена
битка със собствения си народ президентът Бен Али напуска страната. При последвалия отказ от Франция Бен Али търси убежище от в Либия, където Кадафи го приема
като „неразбран герой“ и публично демонстрира подкрепата си към бившия вече президент. Това, което либийският лидер не осъзнава е какво бунтовническо „цунами“ се
е зародило по северозападната граница.
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Египет, 25.01.2011 г. – до днес;
„Революцията на младежта“ е може би най-добрият пример за пробуждането на
масите. Новото поколение е закърмено със свободата на достъп до информация, непрестанния поток от данни и чувството за неприкосновеност на човешките му права.
Децата на новото време усещат необходимостта от световна промяна и разполагат с
естествен заряд и потенциал да я реализират. Режимът на Мубарак в Египет е идентифициран с 30 годишен контрол над ценностите, идеите и съдбите египтяните. Извънредният закон, полицейското насилие, ниският жизнен стандарт, корупцията по
всички нива на властта и невижданият медиен контрол са началните предпоставки за
въстанията. Трите фази на революцията са изпълнени, като за първата и втората
фаза на египетския народ са му необходими повече от 25 години. И макар САЩ да
тушират нападките към режима на Мубарак от години насам, за да си осигурят
подкрепа в Израелско-палестинския конфликт, световните медии издигат гласа на
египтяните, за да отекне волята за промяна.
Медийния свят и неговата еволюция довежда бързо до обостряне на самосъзнанието на единиците и сливането им в гневна маса, търсеща правата си по улиците
на Кайро, Александрия и Суец. Египетския народ организира своя бунт чрез социалната мрежа “Facebook” като групите в нея са информирани за предстоящ протести на
25.01.2011 г., по-известен като „Ден на гнева“. Броят на хората, появили се на протестите реално, надхвърля в пъти броя на тези, декларирали присъствието си онлайн.
Революцията е повсеместна, кървава и неконтролируема. Виждайки това, на
28.01.2011 г. правителството на Мубарак спира достъпа до интернет в цялата
страна. Следва невиждан до сега подход за информиране на масата в подобна
ситуация – близки на египетския народ, намиращи се зад граница, изпращат
SMS-и с данни за мнения, прогнози, позиции и анализи на случващото се.
Цялата организация на протестите през следващите 24 часа минава през мобилната мрежа на страната. Непознати действат синхронизирано в името на общата
цел. Бунтовническите акции спират само за вечерната молитва, но полицейските- не.
Египтяните са обгазявани, обстрелвани и убивани дори по време на молитва.
YouTube, Facebook, Tweeter се превръщат в трибуна на обществен диспут и
критика към събитията в Египет.
Стар политически принцип гласи, че ако се обърнеш срещу народа си и
започнеш да избиваш хората си, времето ти на власт (а и на този свят) изтича.
Мубарак напуска страната, а Египет строи новите основи на държавността си.
Либия, 15.02.2011 г. – до днес;
Следвайки примера на арабските събратя от Тунис и Египет, либийците стартират серия от протести срещу режима на Моамар Кадафи.
Сценарият на бунта е сходен с останалите арабски революции. Насъбраното недоволство от наложените деспотични ограничения ескалира до „точка на кипене“ след
42 години постоянен, инвазивен контрол.
Кадафи отказва да предаде властта по примера на Бен Али и Мубарак. Фанатичният либийски лидер декларира публично, че ще се бори до край със…собствения
си народ. За разлика от Тунис и Египет, в Либия вече има съществуваща, макар и
незаконна, опозиция. Организацията е на много по-високо ниво, но отново е тясно
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свързана със социалните мрежи. Интересен факт е, че ядрото на бунта е създадено в
сайт за запознанства, в който диалогът се е водел с кодови фрази и имена. Абсолютно
нова тактика, породена от упражнявания контрол над всички медии в страната. С
изключение на сайтовете за запознанства.
С цел да се съхрани авторитета на Джамахирията пред малкото останали
привърженици на режима, достъпът до сайтове, показващи полицейския произвол, е спрян. Западните медии отвръщат на удара, подкрепяйки публично бунта.
САЩ използва вътрешните размирици, за да застъпи своя интерес в Либия, прикривайки го като демократична намеса, за съблюдаване на човешките права. Протестът
се превърна във война. Медиите – в оръжие. Революция.
Вълната на протестни (революционни) действия продължава в Сирия,
Алжир, Бахрейн и Йемен. Полицейският произвол и последните опити на
управляващите да задържат властта. Медиите призовават международната
общност към въздържаност и ненамеса, с цел да бъде избегната трета световна
война. Дали революциите в арабския свят днес няма да доведат до световен
сблъсък, само хода на времето ще покаже.
Свидетели сме на краха на старите империи и създаването на нови. Световният
ред се обръща и съвременния човек не е просто наблюдател, а пряк участник в този
феноменален процес. Без значение от възраст, пол, социален статус, националност
или грамотност всички „единици“ днес пулсират с промените и живеят паралелно в
два неразривно свързани свята. Виртуалната реалност и реалната виртуалност.

Литература:
1.
2.
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Хосе-Ортега и Гасет – „Бунтът на масите“, Университетско издателство “Св.
Климент Охридски”, София,1993.
Х. Меркузе – “Студии върху идеологията на напредналото индустриално
общество”, „Едноизмерният човек“, Венцислав Константинов, София 1973.
Е. Фром – „Бягство от свободата“, Изд. Захарий Стоянов
Пол Лазарсфелд – „Общественото мнение“,
Научен ръководител: Гл. ас. д-р Катя Михайлова

24

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

РАЗРАБОТКА НА КОМПЮТЪРНА ИГРА - „STAR BIRCKZ”
Стоян Иванов Узунов
Бургаски свободен университет
Втора награда

A DEVELOPMENT OF COMPUTER GAME – “STAR BRICKZ”
Stoyan Ivanov Uzunov
Burgas Free University
Abstract: The computer game „Star Brickz” is realized on BASIC through the visual
environment Microsoft Small Basic. It represents a game surface 600х600 pixels and a
surface for points and lives 200х600 pixels.It is played with the mouse, which moves 4
paddles? on the edges of the game surface. They must hit a ball 36х36 pixel, which hits
objects 50х50 pixels.The goal of the game is to „clear“ maximum number of objects. The
player has 3 lives,for every one of which it could be made a maximum of 60 points.The
points collected though all the 3 lives are the final result.The points and lives are written in
the title and in the field for points and lives.Also the game saves the last achieved by the
player result,as well as the 5 high scores achieved by the moment.The preservation of the
points is made by saving the result into a text document.The sorting of the 5 best results is
based on several conditions in the code.The game has 3 subprograms : home screen, mouse
movement and pause. The logical way that has realized the game is as follows:
Declaration of variables → Restart → Home screen → Initiation of the objectives →
Initiation of the paddles → Mouse movement → Lives and points №1 → Pause → Lives
and points № 2 → Position of the paddles → Coordinates of the targets → Ball movement
→ The points of the 3 lives → Bonus part → Win → Restart
Компютърната игра „Star Brickz” е реализирана на BASIC чрез визуална среда
Microsoft Small Basic. Тя представлява игрална повърхност 600х600 пиксела и повърхност за точки и животи 200х600 пиксела.Играе се с мишката,с която се местят 4
дъски по ръбовете на игралната повърхност. Те трябва да удрят топче 36х36 пиксела,
което удря обекти 50х50 пиксела.Целта на играта е да се „изчистят“ максимален брой
обекти. Играчът има 3 живота,за всеки живот може да направи максимум 60 точки.
Точките, събрани през трите живота са крайния резултат.Точките и животите се изписват в title и в полето за точки и животи.Също така играта запазва последния постигнат
от играча резултат,както и петте най-добри резултати постигнати до момента. Запазването на точките става посредством записването на резултата в текстов документ.А
сортирането на петте най-добри резултата става посредством няколко условия в кода.
Играта има три подпрограми: начален екран, движение на мишката и пауза. Логически
играта се реализира по следния начин:
Деклариране на променливи → Рестарт → Начален екран → Въвеждане на целите → Въвеждане на дъските → Движение на мишката → Животи и точки №1 →
Пауза → Животи и точки № 2 → Позиция на пластините → Координати на целите
→ Движение на топката → Точките от 3-те живота → Частта с бонусите → Победа
→ Рестарт
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Детайлно обяснение на логическия принцип на играта:
Деклариране на променливи – Тук се декларират и се задават стойности
на основните променливи.Примерно цветове,големина на шрифта. Също така се прочитат запаметените точки. Зареждат се изображения и музика.
Рестарт – От тук започва да се чете кода когато се рестартира играта
Под програма – > начален екран
Начален екран с 3 бутона – Старт, Инструкции, Изход както и поле, в което играчът трябва да въведе желаното от него име.Ако остане празно, автоматично играча
биван наименуван “No Name” Бутонът Старт – стартира играта Инструкции – праща
те на нов екран с инструкции как да се играе играта
Бутон Изход – Излиза от играта
Въвеждане на целите – тук се въвеждат целите и се изобразяват на екрана
посредством двумерен масив на определените им координати
Въвеждане на дъските – въвеждат се четирите пластини, с които се
стремите да запазите топчето на игралната повърхност. Както и тук се генерира
относително произволно място за пускане на топчето.
Под програма – движение на мишката
Лявата и дяснята подложка се движат по координатата У на мишката
Горната и долната подложка се движат по координатата Х на мишката
Животи и точки №1 – това е мястото на кода за изобразяване на животите
и старите точки.
Под програма – пауза това е под програмата ,която паузира играта
Животи и точки № 2 – това е мястото на кода за изобразяване на моментните точки. Той се рефрешва на всеки 100 цикъла,за да не забавя много програмата.
Позиция на палстините – тук е условието кога топчето уцелва пластина и
се отблъсква в противоположна посока по Х и У координата.
Координати на целите – тук е кодът, който определя коя цел от къде започва и къде свършва,както и кода за разрушаването на целите и тяхното премахване
от игралното поле.
Движение на топката – условен оператор ,който проверява дали топката е
в игралното поле,ако тя е-главния цикъл започва от начало, ако не – губиш живот. Ако
си останал без животи, играта приключва.
Точките от 3те живота – тук се запазват точките от всеки живот и се
събират за крайния резултат,които после се запазват като последни и се сравняват с
най-високия постигнат резултат.Ако новият резултат е по-голям от стратия, го
замества.
Часта с бонусите – Тук са циклите и операторите,които определят в коя
цел има бонус и неговата треактория
Победа – частта, която определя кога е играчът е победил и нулиране на
някои основни променливи
Рестарт – тук е момента,в който се рестартира играта
Като цяло логическата структура на играта е много проста,но има какво да се
желае от към бързина на изпълняване на кода.Програмата започва със задаване на
големината на графичния прозорец и зареждане на изображения,също така се създават
някой важни константи и някой относително случайни променливи за координатите на
целите ,които „пускат“ бонуси. След това има препратка :restart, от където почва да се
чете кода след загубването на живот. Следващата стъпка е да се нулират специални
променливи, които указват дали определена цел съществува,не съществува и дали в
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нея се намира бонус, или не. В последствие се четат най-добрите пет резултата с имената на играчите, които са ги постигнали (вж. Фиг.1)

Фиг. 1

Фиг. 2

Разчертава се таблица с целите на определените координати посредством двумерен масив и се взима относително случайно място за „пускане“ на топчето.
Определя се началната скорост и посока на топчето (1 пиксел по Х и 1 пиксел по У).
Изобразяват се точките и животите.Започва в главния цикъл и се изобразяват моментните точки на всеки 100 цикъла, за да не се забавя много изпълнението на кода.
То предизвиква забавяне на изписването на точките,но то не се забелязва,поради
динамичния характер на играта. Скрива се курсора на мишката и се определя движението на топчето, както и относително случайно число за гравитация и ускорение
(отбелязвам,че ускорението е с геометрична прогресия, така играта започва бавно,
което е встъпителна скорост за начинаещи играчи и се ускорява доста бързо с всяко
отскачане на топчето от подложката. Скороста не се увеличава когато топчето отскочи
след като разриши цел).
Взимат се средите на
подложките и се указват условията кога топчето е
ударило някоя подложка.Във
всяко условие има код за Х и
У на топчето, което автоматично с удара с подложката
сменя знака на DeltaX или
DeltaY
If (x <= padsize + mid and
y >= padY and y <= padY
+ padlength) Then
deltaX
=
(deltaX*bounce)
x = padsize + mid
EndIf
Пример 1
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и ги умножава с относително случайното число за отскок,също така преместа Х или У
на топчето в положение точно над подложката (нужно за изчистването на бъг от стари
версии, когато топчето залепваше за ръба на подложката). След това има проверка
дали топчето е унищожило някоя от целите. Ако я е унищожило, то неговата посока
бива сменена по У също така се сменя стойноста на променливата, която указва дали
целта е разрушена.След това с 2 цикъла for и условен оператор се определя дали някоя
цел е изчезнала. Ако е, се прибавя 1 точка към резултата на играча, ако точките на играча са 60, то тогава той е изчистил нивото и „умира“, защото играта премества топчето извън полето, той губи живот и рестартира играта. Ако играта е рестартирана
поради изчистването на цялото поле, неговия живот бива връщан.
След това следват някои почти еднакви фрагменти с код ,които указват в коя цел
има бонус, проверяват дали топчето е уцелило целта,указват скоростта и треакторията
на падането на бонуса, определят какво дава бонуса. След това следват функциите за
движение на бонусите. Във версия 1.0.3. на играта бонусите са 4 вида – живот
(увеличава животите на играча +1 , може да се вземе от играча само ако има по-малко
от 3 живота), смърт (играчът умира и губи живот), ускоряване (ускорява скоростта на
играта), забавяне (забавя скоростта на играта). Иновативното в бонусите е,че всеки
бонус променя треакторията на топчето в относително случайна посока. След това
следва фрагмента, който премества топчето по игралната повърхност като пиксела, по
който го мести е преместен от горния ляв ъгъл на топчето в центъра му. В края на
главния цикъл е поместен фрагмента, който прибавя малка гравитация на топчето.
If (x > 0 And x < gw and y >
0 And y < gh) Then
deltaY = deltaY + gravity
Goto RunLoop
EndIf
Пример 2

Ако играча изпусне топчето,тогава се нулират
променливите за целите, животите се намалят с 1, играта се рестартира и ако играча е останал с нула животи, то се пресмятат неговите крайни точки. Крайните точки се проверяват дали са по-големи или равни
на някои от топ 5 резултатите..

Ако точктие са по-големи от петите по големина точки, то те отиват на мястото
си като изместват останалите точки в класацията.Накрая на кода са трите подпрограми, които са използвани в играта.
Подпрограма OnMouseMove. Взима средата на пластините и свързва долната и
горна пластина с Х координатата на мишката, а лявата и дясната подложка с У координатата на мишката. Това е много важен фрагмент, който е реализиран посредством
библиотеките на small basic.
Подпрограма onButtonClick. Това е подпрограмата, която изобразява началния
екран, бутоните и текстовото поле за въвеждане на името на играча. Също така тук се намира и информационният прозорец на играта
с инструкции как се играе.
Подпрограма Pause. Това е подпрограмата, която паузира играта. Според мен много
важна част от която и да е игра е опцията за
паузиране, защото много често се налага на
всеки да трябва да спре да играе за момент и
после да продължи от там, до където е стигнал. Паузирането става с дясното копче на
мишката, а излизането от паузата отново с
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дясното или като се натисне бутона resume. Също така в менюто, което се показва, има
опция за изход от играта.
Играта има голям потенциал за развитие, могат да се развият още наличните
бонуси. Могат да се добавят нови бонуси, нови нива, нови трудности, нови топчета,
по-голям брой топчета, както и много други екстри, които вече съществуват в подобни
игри. Като цяло за в бъдеще съм замислил да направя играта по лека, като пренапиша
цялата логика на ново, да допиша кода за бонусите и да прибавя нови бонуси.
Специално мисля да създам бонус, който добавя още топчета в играта, което ще я
направи още по-динамична. Също така за една играе много важно да има различни
нива, както и нива с така наречените в игрите „босове“. Друг аспект, най-който мисля
да работя е избирането на трудност. Избора ще се осъществява с бутони в началния
екран. При избирането напо-висока трудност разрушаването на цел ще дава повече
точки на играча. Една игра като цяло винаги има с какво да се подобрява. Нещото
което много ме ограничава в момента е, че small basic е доста тромав език и натоварва
много процесора и рамта на компютърната система. Ценното в разработката на играта
беше не самото писането на кода, а измислянето на логиката, за да се съединят всички
програмни фрагменти и тяхното правилно и безпроблемно изпълнение. Сега мога да
пресъздам моята идея за игра на много и различни програмни езици за много и
различни платформи. Кода на играта е отворен и най-новата му версия мога да
предоставя на всеки интересуващ се на email: stoyan.uzunow@abv.bg.
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НАГЛАСИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
КЪМ КИТАЙСКИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ „TIENS”
И ПРОДУКТОВИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ
Мария Георгиева Стоева, Виолета Руменова Ганчева
3ти курс, спец. Маркетинг
Бургаски свободен университет
Трета награда

ATTITUDES OF THE BULGARIAN CONSUMERS TOWARDS THE
CHINESE NATURE BASED PRODUCTS ”TIENS”
AND PRODUCT PREFERENCES
Maria Stoeva, Violeta Gancheva
3rd year Marketing
Burgas Free University
Abstract: The paper examines the consumer awareness and attitudes towards the Chinese
nature based products “Tiens” and contains the methodology of the survey and the data
analysis. The last part of the research paper stresses on the main conclusions about the
attitudes and preferences of the Bulgarian consumers on this market in terms of products,
prices and advertising channels.
Key words: consumer awareness and attitudes, consumer profile, product preferences.
Китайска фирма за хранителни добавки „Tiens” прави проучване за нагласата и
предпочитанията на българския потребител към този вид медицина и вярата му в надеждността на тези продукти. Текущото изследване цели да проучи пазара на хранителни добавки, по конкретно в град Бургас и да открие кои са най-търсените и предпочитани продукти. Друга задача на фирмата е да проучи от какъв вид реклама иска
да бъде информиран потребителя и как желае да закупува продуктите ни.
Цели на МИ:
1. Да се проучи пазара на хранителни добавки, по-конкретно пазара в Бургас.
2. Да се проучат нагласите на българските потребители към китайската медицина.
3. Да се проучат предпочитанията на потребителите за набавяне на хранителни
добавки.
Изследователски задачи:
1. Да се проучи информираността на бургаския потребител относно хранителните добавки и цените им.
2. Да се изследва асортимента от предлагани продукти на конкурентни фирми.
3. Да се изследват най-търсените и предпочитани хранителни добавки.
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4. Да се проучат цените на продуктите на конкурентните фирми.
5. Да се изследва вярата на потребителите в надеждността на хранителните
добавки.
6. Да се проучи склонен ли е българският потребител да се лекува само с китайска медицина.
7. Да се изследва до колко е информиран българският потребител относно китайската медицина и хранителните добавки.
8. Да се проучи каква част от заплатата си българският потребител е склонен да
отдели за китайски хранителни добавки.
9. Да се проучи от какъв вид реклама иска да се информира потребителя.
10. Да се проучи по какъв начин потребителите желаят да закупуват продуктите
ни.
Операционализация на понятието „хранителни добавки”:
Хранителните добавки са най-бързия и евтин начин да осигурим на организма
необходимите му витамини и минерали. Хранителната добавка не е химия или изкуствен стимулант. Това е таблетка, в която е концентрирана качествена храна. Обикновено, зеленчуци и плодове, отгледани и обработени в специални условия, така че да
бъдат с богато съдържание на полезни вещества – нутриенти.
Хранителните добавки са биологични продукти, които съдържат балансиран набор от витамини, микроелементи, природни антиоксиданти и други редки биологично
активни вещества, с мощно антистресово и оздравително действие [1]. Благодарение
на особената технология на изготвяне, позволяват доставяне на съдържимото в тях в
непокътнат вид до всички „ъгълчета” на организма, обезпечавайки обновяването и
възстановяването на повредените клетки.
Потребителската нагласа е аспект на човешкото поведение, който отразява отношение на потребителите към дадена продуктова марка или марка на услуги и др.
Нагласите на потребителите обикновено се формират на основата на минал опит с
продукта, услугата и/ или под влияние на чуждо мнение, опит и влияние [2].
Изследователски хипотези:
Всяко маркетингово изследване съдържа в програмата си предположенията на
изследователя за състоянието на изследвания проблем и за наличието и силата на
взаимовръзките между признаците на обекта на изследване [3].
1. Обяснителни хипотези:
1. Очакваме, че цената се свързва с очакването за качество, а именно по-високата
цена дава очакване за по-високо качество.
2. Очакваме, че информираността на потребителя има средно силна връзка с възрастта на потребителя, а именно по-информирания потребител е в по-младите
възрастови групи (до 35 години).
3. Очакваме, че цената на продукта има връзка с вероятността за покупката, т.е.
ако цената е по-ниска, покупката е по-вероятна.
2. Описателни хипотези:
1. Очакваме, че 30% от потребителите на хранителни добавки са чували за фирмата „Tiens”, 40% са чували за други фирми на този пазар и 30% не са чували за фирми за хранителни добавки.
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2. Очакваме, че 50 % от конкурентните фирми предлагат същия асортимент,
15 % имат по-богат асортимент, 35% имат по малък избор на продукти.
3. Предполагаме, че 30% от потребителите познават изцяло продуктовата ни
гама, 40% са средно запознати и 30% не познават нашите продукти.
4. Очакваме, че 60% от потребителите са на мнение, че цените на асортиментите
в конкурентните фирми са по-високи, 30% смятат, че са по-достъпни, а останалите
10% не се влияят от цената.
5. Очаква се, че половината от потребителите са информирани относно хранителните добавки и китайската медицина.
6. Очакваме, че 60% от българските потребители са склонни да отделят 10% от
работната си заплата за хранителни добавки, 20% са склонни да отделят 20% и 20%
биха отделили 30%.
7. Предполагаме, че 50% от българските потребители искат да се информират от
медийна реклама, а останалите 50% – от дистрибутори.
8. Очакваме, че 30% от потребителите желаят да си закупят продуктите „Tiens”
от дистрибутор, 20% от интернет сайт, а останалите 50% от фирмен магазин.
Вид извадка и инструментариум на изследването
Видът на извадката е „снежна топка”, като технологията на формиране, както
изисква теорията[4], бе следнaта: от познатия кръг – колеги и познати бяха избрани по
случаен начин 5 души с различен профил и всеки от тях трябваше да намери други 5-6
от своето обкръжение. Извадката е невероятностна, поради което не може да се разчита на представителност на информацията. Поради фактът, че изследването е за
учебни цели обемът е 30 лица. Подбрани са разнородни по профил потребители. Избрали сме метода индивидуална анкета, понеже е удобен за изследването на нашия
проблем. Всеки респондент е получил анкетна карта и за да се създадат условия за повисока достоверност и достатъчно време, за да я попълни спокойно и съсредоточено
Анализ на резултатите от изследването
I. Информираност на потребителите за хранителните добавки и нагласи към
лечение чрез китайска медицина:
1. 60% от респондентите са чували, а 40 не са чували за фирми за хранителни
добавки.
2. 13% са чували за фирмата „Tiens”, 13% за „Бионет”, 10% за “Forever living”,
7% за „Lilest”, а останалите 57% не са отговорили на въпроса.
3. 10% от респондентите използват хранителни добавки много често, 23,3%
доста често, 20% по-скоро рядко и 46% почти никога.
4. Тези резултати отговарят на прогнозата ни, че 50% от потребителите са запознати с хранителните добавки.
5. 23,3% от респондентите се лекуват с лекарства, 10% с билки, 10% с
натурални продукти и 56% чрез комбинация от няколко метода.
6. 50% са се лекували чрез китайска медицина или хранителни добавки и 50%
не са.
7. Тези резултати са близки до очакванията ни, че 40% са склонни да се лекуват
чрез китайска медицина и съвпадат с очакванията ни че 50% са с положителна нагласа
към този метод на лечение.
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8. 6,7% са научили за нашата фирма от телевизията, 10% от рекламна брошура,
33,3% от приятел, 20% от дистрибутор, а 30% не са чували за “Tiens”.

От къде научихте за "Tiens"?
6,70%
30%

10%

от телев изията
от рекламна брошура
от приятел
от дистрибутор

33,30%

не са чували

20%

9. 26,7% от потребителите много силно вярват, че могат да се излекуват чрез
хранителни добавки, 10% – силно вярват, 16,7% – вярват, 26,7 – слабо вярват, а
останалите 20% не вярват.
10. 36,7% от потребителите биха се лекували с китайска медицина, 26,7% – поскоро да, 26,7 – по-скоро не и 10% – не биха се лекували по този начин.
II. Информираност на потребителите относно продуктовата гама на „Tiens” и
цените:
11. 40% от потребителите смятат, че цените на конкурентните фирми са високи,
43,3% – средни и 16,7% – ниски.
12. 13,3% са запознати с продуктовата гама на “Tiens”, 26,7% – по-скоро са запознати, 23,3% – по-скоро не, а останалите 36,7% не са запознати.
13. 23,4% са отговорили за този въпрос – 6,7% са посочили жен-шен с пчелно
млечице, 6,7% – ке лин, 6,7% – сребърно перо и 3,3% – антилипиден чай.

Кой продукт е най-често използван?

3,30%

6,70%

жен-шен с
пчелно млечице
ке лин
сребърно перо

6,70%
6,70%
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15. 56,7% не са дали отговор по този въпрос, поради липса на наблюдения.
15.1. По критерия евтини (1) – скъпи (6) :
1 са отбелязали 3,3%; 2 – 16,7%; 3 – 10%; 4 – 10%; 5 – 3,3%, което показва,
че потребителите смятат цените ни нито за прекалено високи, нито за ниски.
15.2. ефикасни (1) – неефикасни (6):
1 са отбелязали 20%; 2 – 10%; 3 – 0%; 4 – 10%; 5 – 3,3%, 6 – 0%, което
показва, че повечето от потребителите ни смятат продуктите за ефикасни.
15.3. широко разпространени (1) – неразпространени (6)
1 – 3,3%, 2 – 3,3%, 3 – 23,3%, 4 – 6,7%, 5 – 6,7%, 6 – 0%, което показва, че
продуктите ни са добре разпространени.
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15.4. компактна опаковка(1) – неудобна опаковка(6)
1 – 23,3%; 2 – 6,7%; 3 – 3,3%; 4 – 6,7%; 5 – 0%; 6 – 3,3%, което показва, че
опаковките ни са компактни.
16. 56,7% не са дали отговор на този въпрос.
16.1. На твърдението: „Цената отговаря на качеството” – 36,7% са отговорили с
ДА, а 6,7% с НЕ.
16.2. На твърдението: „Дистрибуторите дават пълна информация за продуктите”– 40% са отговорили с ДА, а 3,3% с НЕ.
17. Посочихме няколко продукта и респондентите ги подредиха по следния
начин:
33,3% – продукт за имунна защита, 20% – антилипиден чай, 16,7% – чай за отслабване, 16,7% – биокалции, 10% – продукт, намаляващ холестерола.
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18. На въпроса са отговорили 43,3% от респондентите (само тези, които са
ползвали наши продукти)
18.1. до колко са доволни от цената:
напълно доволен – 16,7%; доволен – 20%; нямам мнение – 6,7%;
18.2 До колко са доволни от качеството:
напълно доволен – 23,3%; доволен – 13,3%; нямам мнение – 6,7%;
18.3 До колко са доволни от опаковката:
напълно доволен – 20%; доволен – 16,7%; нямам мнение – 6,7%;
18.4 До колко са доволни от достъпността на продуктите ни:
напълно доволен – 6,7%; доволен – 16,7%; по-скоро недоволен – 10%;
недоволен – 3,3%; нямам мнение – 6,7%.
19. Чувстват ли се удовлетворени след употребата на наш продукт, по скалата
напълно удовлетворен (1) – много неудовлетворен (7), респондентите (43,3% от всички анкетирани) са дали следните отговори:
1 – 20%; 2 – 10%; 3 – 6,7%; 4 – 3,3%; 6 – 3,3%

Удовлетвотворение след употреба на
хранителни добавки

20%
15%

20%

10%
5%

10%

6,70%

3,30%
3,30%

0%

напълно
удовлетворен

3
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20. След като са ползвали наш продукт (43,3%), 23,3% биха закупили наш
продук със сигурност, 13,3% по всяка вероятност, при 6,7% не е много вероятно.
21. На въпроса: „Бихте ли препоръчали наш продукт”- 40% отговарят с ДА и
само 3,3% с НЕ.
23. Причини, поради които потребителите не закупуват нашите продукти:
Висока цена – 23,3%, несигурност в качеството – 10%, несигурност в произхода –
13,3%, предпочитат българските продукти – 16,7%, не са широко разпространени –
26,7%, други – 10% (6,7% са посочили, че не са достатъчно информирани за продуктите).

Причини, поради които не се закупуват продуктите
на "Tiens"
висока цена

26,70%

30,00%
25,00%

23,30%
16,70%
13,30%

20,00%
15,00%
10,00%

10,00%

10,00%

5,00%
0,00%

несигурност в
качеството
несигурност в
произхода
предпочитат
бълг.продукти
не са широко
разпространени
други

1

24. 36,7% от респондентите искат да получават информация за продуктите ни
от телевизионна реклама, 30% от дистрибутор, 26,7% от продуктовия ни каталог и
6,7% от рекламни брошури.
От къде бихте желали да получавате информация за
продуктите на "Tiens"?
от телевизионна
реклама

6,70%
36,70%

26,70%

от дистрибутор
от продуктовия ни
каталог
от рекламни брошури

30,00%
25. 46,7% от анкетираните искат да закупуват продуктите ни от специализирани
магазини, 30% по интернет, 13,3% от дистрибутор, а за 10% няма значение.
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13,30%
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30%
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26. Най-голям процент хора – 30%, биха отделили 21-50лв. годишно за хранителни добавки, 26,7 – над 70 лв., 23,3% – до 20 лв., 20% – от 51 до 70 лв.
27. На въпроса „Мислите ли, че в Бургас има достатъчно дистрибутори и магазини за хранителни добавки”?, 60% са отговорили – не съвсем, 23,3% – да, напълно
и 16,7% – изобщо не.
28.46,7% от анкетираните са жени, 50% са мъже, а останалите 3,3% не са
посочили пола си.
29.33,3% са на възраст 18-30 години; 26,7% – 31-40год.; 26,7% – 41-50 год.;
13,3% са над 50 години.
30.13,3% са ученици; 16,7% – студенти; 50% – работещи; 6,7% – безработни и
13,3% са пенсионери
Нагласи за размер на сумите за хранителни добавки и честотата на потребление в зависимост от възрастта
1.1. 50% от потребителите на възраст 18-30 год. биха отделили 20 лв. за хранителни добавки от годишния си бюджет 20% от тях биха отделили 21-50 лв, 30% –
над 70 лв.
1.2. 12,5% от потребителите на възраст 31-40 год. биха отделили 20лв. от
годишния си бюджет за хранителни добавки; 12,5% – 21-50 лв.; 62,5% – 51-70 лв.;
12,5% – над 70 лв.
1.3. 12,5% от клиентите на възраст 41-50 год. биха отделили 20 лв. от годишния
си бюджет за хранителни добавки; 50% – 21-50 лв.; 37,5% – над 70 лв.
1.4. 50% от клиентите на възраст над 50 год. биха отделили 21-50лв. годишно за
хранителни добавки; 20% – 51-70 лв.; 26,7% – над 70 лв.
Според резултата от изследването възрастта на потребителя няма силна връзка
със сумата, която годишно би отделил за хранителни добавки.
2.1. От потребителите на възраст 18-30 години, 10% използват хранителни
добавки много често, 20% – доста често, 30% – по-скоро рядко и 40% почти никога.
37

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

2.2. От потребителите на възраст 31-40 години, 25% използват добавки доста
често, а 75% почти никога.
2.3. От потребителите на възраст 41-50 години, 37,5% използват добавки доста
често, 25% по-скоро рядко, 37,5% почти никога.
2.4. От потребителите на възраст над 50 години, 50% използват хранителни
добавки много често, 25% по-скоро рядко и 25% почти никога.
Изследването показва, че има средно силна връзка между възрастта и използването на хранителни добавки. Най-често те се потребяват от групата над 50 години, а
най-рядко от потребителите под 40 годишна възраст.

Продуктови предпочитания на потребителите
1.1 Антилипидният чай е предпочитан от 10% от потребителите на възраст 1830год., от 25% на възраст 31-40 год., 25% от 41-50 год и 25% от потребителите над 50
год.
1.2 Чаят за отслабване е предпочитан от 30% от потребителите на възраст 1830год., 25% от 31-40 год.
1.3 Биолалцият е предпочитан от 10% от потребителите на възраст 18-30 год.,
25% от 31-40год., 12,5% от 41-50год. и 25% от групата над 50 год.
1.4 Продуктът за имунна защита е предпочитан от 50% от потребителите на
възраст 18-30год. и по 25% от всяка от другите 3 групи.
1.5 Продуктът намаляващ нивото на холестерола е предпочитан от по 25% от
групите 41-50 и над 50 годишните.

Вероятност за повторна покупка и за препоръки към други потребители
4. 23% от удовлетворените след употреба клиенти (общо отговорили 43,3%)
биха закупили отново със сигурност, 13,3% – по всяка вероятност, а при 6,7% не е
много вероятно.
5. 40% от удовлетворените след употреба (общо отговорили на въпроса 43,3%)
ще препоръчат наш продукт на свой близък и само 3,3% няма да го направят.
6. 66,7% от потребителите, които ползват много често хранителни добавки биха
отделили 21-50 лв. годишно, 33,3% – над 70 лв.
7.1. 33,3% от потребителите, които искат да получават информация за продуктите ни от дистрибутор със сигурност биха закупили отново; 33,3% – по всяка вероятност, а при 11,1% не е много вероятно.
7.2. 9,1% от потребителите, които биха желали да получават информация за
продуктите ни от телевизионна реклама биха закупили отново наш продукт по всяка
вероятност.
7.3. 50% от потребителите, които искат да получават информация за продуктите
ни от продуктов каталог, биха закупили отново със сигурност, а при 12,5% не е много
вероятно.
8.1. 66,7% от потребителите, които искат да получават информация за продуктите ни от дистрибутор са отговорили с ДА на въпроса: „Бихте ли се лекували с
китайска медицина”?, 22,2% – по-скоро да; 11,1% – по-скоро не;
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8.2. 9,1% от потребителите, желаещи да получават информация за “Tiens” от
телевизионна реклама са отговорили с ДА; 9,1% – по-скоро да; 54,5% - по-скоро не;
27,3% – не.
8.3. 37,5% от респондентите, желаещи да получават информация за продуктите
ни от продуктовия ни каталог са отговорили на въпроса с ДА; 50% – по-скоро да;
12,5% – по-скоро не;
8.4. Половината от респондентите-50%, желаещи да получават информация за
продуктите ни от рекламни брошури, категорично биха се лекували с китайска
медицина, а останалите 50% – по-скоро да.
Зависимост между цената и разпространението на продуктите
От корелационния анализ виждаме, че имаме обратна средно силна връзка между цената и разпространеността на продуктите: колкото по-евтини са продуктите, толкова по-неразпространени са те, и обратно – колкото по-скъпи са, толкова по широкоразпространени са r = -0,36.
От следващия корелационен анализ ( r = +0,42 ) се вижда, че имаме права средно
силна връзка между възрастта и сумата, която потребителя годишно би отделял за
хранителни добавки: нС нарастване на възрастта, нараства и сумата, която потребителя би отделил за покупка.
От анализа на данните става ясно също, че е налице права връзка между ефикасността и удобството на опаковката : колкото по-удобна е опаковката, толкова по-ефикасен е продуктът.
Резултатите от регресионния анализ показаха, че от трите изследвани фактора –
възраст, образование и степен на информираност, най-силно влияние има факторът
“възраст” – ß1= 0.25, на второ място е „степента на информираност” β =0.21 и на
трето е образованието – ß= 0.16
Основни изводи от маркетинговото изследване и препоръки
1. 30% от респондентите са запознати добре с продуктивата ни гама, 40% от тях
са средно запознати, а 30% не са запознати.
2. Най-използваната фирма за хранителни добавки сред респондентите ни,
запознати с такива фирми е „Tiens” – 33,3%, “Forever living” – 22,2%, „Бионет” –
16,7% , 5,6% за “Lilest”, 22,2% – друга.
3. Изводи за продуктови предпочитания:
 Маркетинговото изследване показва, че антилипидния чай е предпочитан
от всички възрастови групи над 30 години.
 Чаят за отслабване е предпочитан от възрастовата група 18-30 години.
 Биокалцият е предпочитан от възрастовите групи: 31-40години и над 50
години
4. По криериите цена, качество и опаковка фирмата ни е на много добро ниво и
потребителите са доволни.
5. Прогнозирахме, че най-висок процент клиенти биха желали да се информират
от реклама и дистрибутори. Данните го потвърждават. Затова за в бъдеще трябва да
се заложи на телевизионната реклама, да разширим познанията на дистибуторите ни и
да обогатяваме информацията в каталозите ни.

1

β са стойностите на регресионните коефициенти
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6. Изследването показва, че е необходима реклама и насърчения, които да са
атрактивни за възрастовите групи над 40 години, а не толкова за най-младите.
7. С нарастване на възрастта, нараства и сумата, която потребителя би отделил за
покупка.
8. Има силна връзка между удовлетворението след употреба и препоръката на
друг човек.
9. По-голямата част от клиентите биха желали да закупуват продуктите ни от
специализирани магазини. Ние до момента нямаме такъв. За в бъдеще трябва да бъде
отворен поне един на територията на град Бургас. Със сигурност по този начин пазара
ни ще нарастне. Другата стъпка, която трябва да предприемем е да направим пазаруването на “Tiens” онлайн възможно от интернет страницата ни.
10. По показателя достъпност на продуктите ни сме на средно ниво. Трябва да
изработим стратегия за разширяване начините за информация и дистрибуция на продуктите ни.
11. Има силна връзка между удовлетворението след употреба и повторното закупуване, следователно много важно е да бъде предизвикан и убеден потребителя да
закупи „Tiens”.
12. След употреба клиентите са доволни от продуктите на Tiens” като цяло и повечето от тях биха закупили отново. Няма нито един респондент, който да е посочил,
че след употреба категорично няма да закупи повторно.
Заключителен извод: Изследването показва, че този пазар има перспектива за
развитие на територията на град Бургас, защото като цяло нагласите на потребителите
са положителни, но все още не е достатъчна информираността на потребителите и е
необходима информационна кампания, както и продуктова реклама. За по- успешно
продуктово позициониране е необходим и правилен подбор на комуникационните
канали и средства.

Литература:
1.
2.
3.
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Sassatelli, R. Consumer culture: history, theory and politics, Sage publications ltd.
2007, pp. 28.
Анастасова, Л. Маркетингови изследвания в туризма, Летера, Пловдив, 2005.
Желев, С. Маркетгингови изследвания, Университетско издателство
“Стопанство”, София, 2008.
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ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ –
СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Гергана Ганчева Друмева, III курс, Социални дейности
Бургаски свободен университет
Насърчителна награда

THE HEALTHY MEAL TO ADOLESCENTS – STATE AND
TRENDS
Gergana Gancheva Drumeva
Burgas Free University

Abstract: The healthy feeding to adolescents is a significant health and social problem. It is
not only a physical process but a style, way and guarantee for a better life. The ability for a
healthy feeding is a habit which is built in the childhood and has an influence at the feeding
behavior during their whole life.
Key words: healthy feeding, awareness, food culture, social problem, adolescents,
advertisement, advantages, recommendations
Здравословното хранене при подрастващите е значим здравен и социален проблем, който през последните години придобива голяма популярност. Здравословното
хранене не е само физически процес – то е стил, начин и гарант за по-добър живот.
Родителите са тези, които осигуряват и носят отговорност за храненето на своите
деца, както у дома, така и извън него. Децата, които посещават училищата прекарват
по-голяма част от деня в тях и приемат голям процент от нужните хранителни вещества имено там, което изисква предлаганата храна да отговаря на всички физиологични норми за хранене на учениците. Семейното възпитание и информираност са
основната профилактична мярка за здравословно хранене.
Чрез информирането на подрастващите се цели те да се образоват и подготвят
сами да подбират своето здравословно меню. Изхождайки от това, че децата днес са
обществото утре. По този начин се инвестира в тях за един по-добър, по-качествен и
по-здравословен живот, както на индивидуално, така и на обществено ниво.
1.0. ПЪРВА ГЛАВА
1.1. Култура на хранене и връзката й със здравословното хранене
на подрастващите
Културата на хранене не е вродена даденост. Тя изисква възпитание, дисциплина
и самоконтрол, и не на последно място - информация. Умението за правилно хранене
е въпрос на навик, който се изгражда още от детска възраст и се постига с течение на
времето. Често в това отношение начина на възпитание е погрешен – традициите в
семейството, умението да се избира и приготвя здравословна храна, родителската
грамотност и информираност за състава и свойствата на храните, здравните рискове и
опасности от нецелесъобразното хранене, семейната атмосфера по време на хранене.
Същността на проблема е да се популяризира културата на мъдрото хранене. То
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изисква мислене, време, инвестиция на отговорност и средства. Именно промяната в
мисленето е най-важният, но и най-трудният етап от пътя към по-прецизното хранене.
Заради културата и манталитета, както и по икономически причини хората трудно
надмогват навиците си.
„Биохраните са тенденция за промяна в начина на хранене. Хората започват да
се интересуват от това как организмът им работи и от какво възникват здравословните
проблеми. Магазините за биопродукти плахо, но сигурно стъпват на българския
пазар.”[3] Употребата на натурални и биопродукти е тясно свързана с последните
международни тенденции за по-здравословен и екологичен начин на живот. Тяхната
употреба води до предотвратяването на редица заболявания.
1.2. Функции, значение и тенденции на здравословното хранене
на подрастващите
Здравословното хранене определя не само нормалния растеж и развитие на ученика, но и неговата работоспособност и успех в обучението. Хранителните потребности на децата и юношите се различават съществено от тези на възрастните. Те са много
по-високи от тези на зрелия организъм. Така например за „възрастта 7 – 10 год. са
необходими около 1890 ккал/ден, а през юношеството и пубертета те са
2760 ккал/ден.”[4] Разнообразното хранене трябва да бъде и редовно, 4 – 5 пъти през
деня. Особено важна за учениците е сутрешната закуска, която често се пропуска.
„Установено е, че ученици, които не закусват се изморяват по-лесно, трудно запомнят
уроците и боледуват по-често от инфекции. Освен закуската не бива да се пропускат и
другите основни хранения – обяд и вечеря.”[4]
„Водата е жизнено необходима за младия организъм. Децата са особено чувствителни към обезводняване. Недостатъчният прием на вода и течности води до
намаляване на умствената и физическата активност, нарушаване на вниманието,
умора и главоболие.”[4] Изводът, който може да се направи е, че храненето е важен
фактор за здравето. Здравият, с нормално тегло млад човек, който се храни правилно,
не се нуждае от таблетки с витамини, минерали и препарати, съдържащи хранителни
добавки.
1.2.1. Наредба № 37 на МЗ за здравословното хранене на ученика
и коментар относно приложението й
Нови строги правила за продажба на храни в училищните столове се въведе от
Здравното министерство от 15.09.2009 г. с влизането в сила на Наредба № 37 за здравословното хранене. В училищните лавки не трябва да се продават захарни и
шоколадови изделия, с изключение на шоколад, както и сладкарски продукти с високо съдържание на мазнини и захар. Няма да се допуска консумацията на сухи супи
и бульони от учениците. От менюто на учениците отпадат и газираните напитки. Разрешена е консумацията на бутилирани изворни и трапезни води, на 100-процентните
натурални сокове, на плодовите нектари, в които съдържанието на дизахариди не
превишава 20 на сто от общата маса на продукта, на плодовите и билковите чайове и
на топлия шоколад. Има задължително изискване за млечните продукти да са със
съдържание на мазнини до 2 на сто и да нямат добавени растителни мазнини. Три
вида сандвичи трябва да има в лавките. Те са с млечен компонент, с нетлъсти меса и
месни продукти, риби, яйца и със зеленчуци – пресни, варени, печени, задушени,
консервирани. Дневно търговците трябва да осигуряват най-малко един от видовете
сандвичи.
„Наредбата за здравословно хранене, която стартира от 15.09.2009 г. може да се
изпълни. Първо, нещата опират до семейното възпитание и до културата на българина
по отношение на храненето. Второ, дори тази наредба да се спазва в училище, в стола
42

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

и бюфета – на децата не може да се забрани да излизат от двора. Може би преди това
трябва да има разяснителна кампания, в която да участват и родители, за да бъдат
убедени те, че децата им трябва да се хранят здравословно.”[4]
1.3. За ГМО, адитивите в храните, наредбите, свързани с тях и връзката им
със здравословното хранене на подрастващите.
На 18.03.2010 г. с пълно мнозинство парламентът забрани отглеждането на ГМО
на територията на страната. На практика в България няма да могат да се отглеждат
ГМО, но забраната не важи за генно модифицирани продукти. Тези продукти се
предлагат у нас под прикритие. Десетки видове тестени, месни и шоколадови изделия,
както кисело мляко и хляб, които съдържат ГМО, няма как да се различат, защото на
опаковките липсва задължителната информация, а и няма как да се разпознаят, защото не изглеждат по-различно от конвенционалните им аналози и не са по-различни на
вкус. Данни от последните проучвания сочат, че генно-модифицираните растения
спомагат на болестотворните бактерии да развият устойчивост към антибиотиците,
повишават алергиите и хроничните заболявания у хората.
Производителите на хранителни продукти влагат в рецептурите им и адитиви
(технологични добавки), защото:
 запазват качеството на хранителните продукти;
 повишават хранителната стойност на храните;
 улесняват технологичните процеси при приготвянето на храните;
 повишават потребителското търсене на храните.
По-детайлно адитивите могат да се групират в шест главни категории:
 Консерванти.
 Добавки, повишаващи хранителната стойност.
 Ароматизанти и овкусители.
 Оцветители.
 Структуриращи агенти.
 Други добавки.
Според учените влиянието на адитивите в храните и ГМ храни върху здравето и
поведението на подрастващите е голямо. Оказва се, че те водят до повишаване на
агресивността им и намаляване на способността им да се концентрират. Всички тези
съединения минават през храносмилателната система на организма, без да бъдат
разградени от ензимните му системи. Също така проявяват слабителен ефект и могат
да попречат на мастноразтворимите витамини. Затова, консумирайки храни със съдържание на адитиви ние пречим на организма ни да функционира нормално и сами
го тласкаме към заболяване.
В България има няколко Наредби, свързани с адитивите:
 Наредба № 8/16.04.2002 г. за изискванията към ползване на добавки в храните;
 Наредба № 21/15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни;
 Наредба № 15/28.06.2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните;
 Наредба № 31/29.07.2004 г. за максимално допустимите количества в храните.
Всички наредби са адекватни и пряко свързани с проблема със здравословното
хранене. На практика се оказва, че именно „подрастващите са най-големите потребители на пакетирани лакомства”[7] и е важно производителите на хранителни продукти
да спазват наредбите, които касаят качеството и контрола им.
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1.4. Предложения за контрол върху етикeтирането и рекламите
на хранителни продукти, и значението им за здравословното
хранене на подрастващите
В България съществува Наредба за етикетирането и представянето на храните от
2003 г. Чл. 1 от Наредбата гласи: „С наредбата се определят изискванията за етикетирането и представянето, включително и рекламирането на храните с цел защита на потребителите срещу невярна и подвеждаща информация.”[6] През 2010 г. е предложена
светофарна система за етикетиране на храни към производителите на храни в
България – да изписват върху етикетите съдържанието на мазнини, наситени мазнини,
сол и захар на „принципа на светофара”[7], призовава Асоциация „Активни потребители”. „Ако съответната съставка е в ниско количество (спрямо дневните нужди на
човешкия организъм от нея), да е оцветена в зелено. Средното съдържание да се отбелязва в жълто или оранжево, а високото – в червено.”[7] Във Великобритания това
етикетиране вече е въведено и помага на потребителите да се ориентират по-добре с
какво се хранят. Асоциация „Активни потребители” се присъединява и към
препоръките на Световната здравна асамблея да се ограничат маркетингът, рекламата
и промоциите на храни за деца до 16 год., които са бедни на полезни вещества, но са с
високо съдържание на мазнини, захар и сол. Нужна е регулация и ограничаване на
този маркетингов подход за високоенергийните и нискохранителните продукти.
Подрастващите са изложени на поредици от реклами на шоколад, хамбургери и
сладки напитки, което води до промяна в техните хранителни навици и предпочитания. Това, разбира се, се отрязва и върху здравето им. Логично е най-успешните
реклами да бъдат ориентирани към подрастващите, защото те най-трудно различават
манипулацията от информацията. Децата много бързо се идентифицират с логата и
често силно се привързват към продуктите. Това, което те като цяло не осъзнават, е
как работи рекламата. В пазарното общество рекламата играе роля и на информатор
за пазара. Информацията не може да претендира за обективност, изчерпателност или
достоверност, но все пак чрез рекламата човек се ориентира какво се предлага и дори
какво се търси на пазара. Сред приоритетите на рекламните агенции трябва да е
обективната информираност за продуктите, а не манипулацията чрез реклама.
2.0. ВТОРА ГЛАВА – ОПИСАНИЕ НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ
2.1. Цел и задачи:
2.1.1. Цели:
1. Да се проучи отношението на подрастващите към здравословното хранене и
мястото му в живота им.
2. Да се проучи информиран или манипулиран е хранителния избор на подрастващите.
2.1.2. Задачи:
1. Да се проучат литературни източници и сайтове, свързани със здравословното
хранене.
2. Да се проучат нормативните документи, свързани със здравословното хранене
на ученика и с хранително-вкусовата промишленост.
3. Да се разработи анкетна карта, с която се цели да се проучи отношението на
подрастващите към здравословното хранене.
4. Планиране и провеждане на анкетното изследване.
5. Обработка и анализ на резултатите от изследването.
6. Изготвяне на препоръки.
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2.2. Хипотези:
1. Допускам, че подрастващите имат неясни представи и отношение към здравословното хранене.
2. Допускам, че рекламите на нездравословни хранителни продукти влияят върху техния хранителен избор.
2.3. Обект и предмет на изследването:
2.3.1. Обект:
Подрастващи петнайсет годишните ученици.
2.3.2. Предмет:
Присъствието на здравословното хранене в живота на подрастващите петнайсет
годишни ученици.
2.4. Методика:
2.4.1. Проучване на литературни източници и сайтове:
Проучване на литературни източници и сайтове, които засягат здравословното
хранене на човека, и в частност на подрастващите.
2.4.2. Проучване на нормативни документи:
Проучване на наредби, свързани със здравословното хранене и хранително-вкусовата промишленост.
2.4.3. Анкетно проучване с 20 ученици
При изследването е използван анкетния метод, който е от групата на диалоговите методи. Информацията се получава чрез въпроси и отговори. Формата на анкетата
е частично-стандартизирана. Тя е анонимна и съдържа дванайсет въпроса.
2.5. Организация на изследването
Изследването се проведе с двайсет ученици – шестнайсет момичета и четири
момчета от 9 „а” клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Карнобат. Всеки участник след информирано съгласие и разрешение от директора и родителите, доброволно
и анонимно попълни своята анкетната карта.
2.6. Етапи на изследването:
2.6.1. Проучване на проблема
В периода от 15.09.2010 г. – 15.10.2010 г. проучих наличната ми литература и
сайтове свързани със здравословното хранене на подрастващите.
В периода от 16 - 30.10.2010 г. проучих наредби, свързани със здравословното
хранене на учениците и с хранително-вкусовата промишленост.
2.6.2. Провеждане на анкета
На 05.11.2010 г. в 11:00 часа проведох анкета с учениците от 9 „а” клас.
2.6.3. Анализ на резултатите
В периода 5 – 15.11.2010 г. анализирах резултатите от изследването.
2.6.4. Подготовка и доклад
В периода 6 – 26.11.2010 г. оформих доклада на изследването.
3.0. ТРЕТА ГЛАВА – Анализ на резултатите
Анкетата е проведена анонимно с ученици от 9 „а” клас в СОУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, град Карнобат. Резултатите са анализирани и обработени в абсолютни
стойности, поради малкия брой лица.
От анализа на анкетната карта се констатира участието на 16 момичета и 4 момчета, които отговарят на общо 12 въпроса. От отговорите на първия и втория въпрос
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се разбира, че всички ученици знаят, че здравословното хранене е разнообразно и балансирано хранене, което влияе на човешкия организъм. Тези резултати показват, че всички са
информирани за това какво означава здравословно хранене и как то влияе на човека.
Третият въпрос изследва моделът на хранене в семейството. Според 13 от юношите в семейството понякога се хранят здравословно; 4 от момичетата не могат да
преценят; според 3 от момичетата в семейството се хранят здравословно. Много
малко са отговорилите положително. (виж Таблица 1)
Таблица 1
В семейството Ви хранете ли се
общо
момичета
момчета
здравословно?
3
3
0
а Да
б

Не

0

0

0

в

Понякога

13

9

4

г

не мога да преценя

4

4

0

Отговорите на 4 въпрос, който гласи „Какви подкрепящи закуски си купувате?”,
11 ученици саотговорили, че предпочитат сандвичи и пици; 5 ученици са отговорили
тестени закуски; 3 момичета предпочитат захарни и шоколадови изделия и 1 момиче
си купува плод. Отговорът на този въпрос дава информация, че юношите предпочитат
висококалорична и не толкова здравословна храна. (виж Таблица 2)
Таблица 2
Какви подкрепящи закуски си
общо
момичета
момчета
купувате?
11
9
2
а сандвичи, пици
б

тестени закуски

5

2

3

в

захарни и шоколадови изделия

3

3

0

г

Плодове

1

1

0

д

не си купувам, нося си от дома

0

0

0

На въпроса „Каква напитка предпочитате?” – 7 ученици са отговорили газирана
напитка; 5 ученици предпочитат енергийна напитка, кафе; 4 ученици предпочитат
вода; 1 момче предпочита млечна напитка; 2 момичета предпочитат да консумират
натурален сок, фреш; 1 момиче предпочита чай. Отново става ясно, че повечето от
анкетираните предпочитат напитки, от които организма не черпи полезни вещества.
(виж Таблица 3)
Таблица 3
Каква напитка предпочитате?
общо
момичета
момчета
А

газирана напитка

7

5

2

Б

Вода

4

3

1

В

натурален сок, фреш

2

2

0

Г

Чай

1

1

0

Д

енергийна напитка, кафе

5

3

2

Е

млечна напитка

1

0

1
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От отговора на 6 въпрос „Влияете ли се от рекламите на хранителни продукти
при закупуването им?”, става ясно, че рекламите влияят на всички ученици при закупуването на хранителни продукти. Това показва, че юношите възприемат информацията от медиите и се съобразяват с нея при избора си на хранителни продукти.
Отговорите на следващия 7 въпрос показва желанието на юношите да се информират за съдържанието на хранителните продукти, които си купуват – 14 момичета са
отговорили, че четат етикетите, а останалите 6 са отговорили, че понякога се информират за хранителните продукти, които си купуват. (виж Таблица 4)
Таблица 4

А

Четете ли етикетите
(срок на годност, консерванти)?
Да

Б

Не

0

0

0

В

Понякога

6

2

4

Г

няма етикет

0

0

0

общо

момичета

момчета

14

14

0

Явно юношите не знаят как се обозначават адитивите в съдържанието върху опаковките на хранителните продукти, защото в отговора на 8 въпрос – 10 ученици са
отговорили, че не знаят и 10 са отговорили, че разпознават само някои от тях.
(виж Таблица 5)
Таблица 5

А

Знаете ли как се обозначат
консервантите и оцветителите
върху етикетите на хр. продукти?
Да

Б

Не

10

9

1

В

само някои

10

7

3

общо

момичета

момчета

0

0

0

На 9 въпрос „Знаете ли какво е Лимец?” – 4 момичета са отговорили правилно
(вид пшеница); 8 ученици са отговорили „не зная”; 1 момче е предположило, че
Лимец е вид енергийна напитка, а 4 момичета – вид шоколад. (виж Таблица 6)
Таблица 6
Знаете ли какво е Лимец?

общо

момичета

момчета

А

вид енергийна напитка

1

0

1

Б

вид зърно(пшеница)

4

4

0

В

вид шоколад

4

4

0

Г

дайте предложение: не зная

11

8

3

На 10 въпрос „Какво е влиянието на ГМО върху здравето Ви?”, всички ученици
са отговорили единодушно, че ГМО влияе отрицателно върху здравето на човека,
което означава, че са информирани за негативното влияние на ГМО.
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Анализирайки отговорите на 11 въпрос, „Според Вас кой има най-голяма роля
при утвърждаване здравословния модел на хранене?”, констатирах, че според
15 юноши семейството е това, което има най-голяма роля при утвърждаването на
здравословния модел на хранене; 3 момичета са отговорили, че това е училището, а
1 момиче посочва асортимента в магазини и лавки. Отговорите на този въпрос
показват, че юношите са склонни да разчитат и вярват на семейството си при
утвърждаването на модела на хранене. (виж Таблица 7)
Таблица 7

А

Според Вас кой има най-голяма роля
при утвърждаване здравословния
модел на хранене?
асортиментът в магазини и лавки

Б

рекламите на хранителни продукти

0

0

0

В

Семейството

15

11

4

Г

Училището

3

3

0

Д

дайте предложение

0

0

0

общо

момичета

момчета

1

1

0

Отговорите на последния 12 въпрос, „Считате ли, че анкетата Ви беше
полезна?”, даде информация, че според учениците анкетата им е била полезна.

Изводи
Направеното изследване показа, че юношите от 9„а” клас са информирани за
здравословното хранене, за значението и влиянието му върху човешкия организъм.
Оказва се обаче, че малка част от учениците спазват принципите на здравословното
хранене. Според анкетираните ученици в семейството се формира здравословния модел на хранене. Това обуславя необходимостта родителите адекватно да се информират и помагат на своите деца с актуална информация за хранителните продукти, защото степента на информираност за здравословните храни е причина за формиране отношение на подрастващите към здравословно хранене. Ясно прозира факта, че подрастващите изцяло се влияят от рекламите на хранителни продукти, което налага необходимостта медиите да редуцират рекламата на нездравословните хранителни продукти
насочена към подрастващите.
Препоръки
На база на резултатите от емпиричното изследване, извършено с помощта на
анкетна карта, анализ на литература и анализ на нормативни документи, се оформиха
следните препоръки:
 организиране на срещи с родители и ученици, за да се информират с разрешените здравословни храни за подрастващи;
 родителите да се запознаят и информират децата си за състава и свойствата
на храните, както и с обозначаването на адитивите върху опаковките на хранителните
стоки;
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 съответните държавни институции да контролират спазването на наредбите,
свързани със здравословното хранене;
 при търговията с нездравословни храни за подрастващи да не се използват
интернет страници и социални мрежи;
 търговията с нездравословни храни за подрастващи да не се стимулира с
безплатни подаръци, играчки и колекционерски предмети;
 в рекламите и промоциите на нездравословни храни за деца да не се използват известни личности, анимационни герои и конкурси;
 да се учреди комисия, която да проследява обективността на информацията
(свързана с качествата на хранителните продукти), която придружава рекламата на
хранителните продукти в медиите.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ТРАФИКЪТ НА ХОРА ИЛИ РОБСТВОТО НА 21. ВЕК
Диляна Николаева Куртева
Радина Константинова Томанова
УНСС
Насърчителна награда

HUMAN TRAFFICKING OR THE SLAVERY OF THE 21ST
CENTURY
Dilyana Nikolaeva Kurteva
Radina Konstantinova Tomanova
Abstract: Human trafficking is the modern-day slavery and one of the most severe ways of
violating the common human rights. Human trafficking is criminalized in the interior
legislation of the Republic of Bulgaria in conformity with international legal standards. It is
accepted as an organized criminal activity with an exceptionally high degree of social
danger. A number of international, non-government and government organizations are
involved this problem and the ways of prevention.
Key words: human trafficking, sexual abuse, labor abuse, prevention.
Целта не е да се съзре това, което никой не е съзрял, а да се
размисли така, както още никой не е мислил за намиращото се пред
очите на всички.
Шопенхауер
Икономиката е най-бързо и динамично развиващата се област в световен мащаб,
която обаче има и своя сив сектор, занимаващ се с трафик на оръжия и наркотици,
контрабанда със стоки, експлоатация на хора.
Сексуалната експлоатация, домашното насилие, принудителният труд и просията са проблеми, вписващи се в един международен контекст, който навява на мисълта на Франсоа Еритие, че „съвременната епоха се характеризира с експлоатация на
трафика на хора в неговите различни аспекти: нелегални работилници, домашно
насилие и организирана проституция”.
Трафикът на хора е съвременната форма на робство и един от най-сериозните
начини на потъпкване на основните човешки права. Редица международни, неправителствени и правителствени организации се занимават с този въпрос и начините на
превенция.
Трафикът на хора е организирана криминална дейност, чиято цел е висока
печалба чрез сексуална и трудова експлоатация на хора. В България трафикът на хора
е криминализиран в Наказателния кодекс през 2002г. В Закона за борба с трафика на
хора от 2003 г. се дава определение за тази дейност: това е набирането, транспортирането, прехвърлянето, укриването или приемането на хора, независимо от изразената от тях воля чрез използване на принуда, отвличане, противозаконно
лишаване от свобода, измама, злоупотреба с власт, злоупотреба с положение на
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зависимост или чрез даване, получаване или обещаване на облаги, за да се получи съгласието на лице, упражняващо контрол върху друго лице, когато се
извършва с цел експлоатация.
А експлоатацията е противозаконно използване на хора за разврат, за отнемане на телесни органи, за осъществяване на принудителен труд, за поставяне в
робство или в положение, сходно с робството.
Важно е да се отбележи, че тези две понятия се различават от контрабандата
на хора. Това е транспортирането на човек с негово съгласие в друга страна по
незаконен начин срещу заплащане. Повечето законодателства не успяват да разграничат добре трафика на хора от нелегалното влизане в страната. Това създава опасността трафикираните да бъдат третирани не като жертви на престъпление, а като нарушители поради незаконното влизане в страната, подлежащи на глоба и затвор, преди да
бъдат депортирани. Контрабандата на хора предполага, че нелегалното превозване на
хората става с тяхно съгласие, макар че обичайно ги излага на опасности, а отношението и условията, при които става транспортирането им, са унизителни. Докато превозването на жертвите на трафик, може да бъде без те да са дали съгласие за това или
да са се съгласили, но това да е резултат на измама, злоупотреба, принуда или упражнено насилие от страна на трафикантите. Контрабандата на хора е процес, който приключва след достигане на крайната точка на пътуването. А експлоатацията на жертвите на трафик продължава (или едва тогава започва) с цел трупане на печалби за трафикантите.

400

Жертви на трафик

Жертви

300
200
100
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

(Данни на МОМ и НКБТХ)
Причините хората да попадат в схеми на трафик са много, но могат да се разделят на три типа:
1. Социокултурни – ниска грамотност и следователно малки възможности за работа, патриархален тип семейство, дискриминация, влияние на масовата култура и др.
2. Икономически – те са основата на трафика на хора – бедност и особено
феминизиране на бедността, невъзможност да се намери добре платена работа и т.н.
3. Политически – извън въоръжените конфликти, след които неизбежно идва
бежанска вълна, основен политически фактор е невъзможността на държавата да
създава и прилага законодателство срещу трафика на хора, корупция и други фактори
благоприятстващи развитието на организираната престъпност.
Начините на осъществяване на трафика се състоят в подбор и въвличане на
жертви, транспортиране на жертви до мястото на експлоатация и експлоатация на
жертвите.
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Въвличането на жертвите е първият стадий от процеса на трафик, който се осъществява чрез измама или насилствено. Измамата може да се състои в лъжливи обещания за женитба или за вида и условията на работа, с които жертвата се съгласява.
Докато при насилственото въвличане, жертвата не може да изрази свободно своята
воля. Има и случаи, когато в схеми на трафик попадат и доброволно пристигнали нелегални имигранти, които са уязвими поради нередовния си статут. Друг механизъм
за въвличане в трафик е т.нар. феномен на втората вълна – вече трафикирани жени се
връщат в родината си, за да вербуват други момичета. Често те са заплашвани от
трафикантите, че ако не го направят, техните близки ще бъдат наранени.
Транспортирането е втората фаза в процеса на трафик. Основната цел е да направи проследяването на жертвата по-трудно, да прекъсне и връзките й със семейството, приятелите и най-вече да задоволи пазара на търсене. Обикновено жертвите се
насочват към държави, където има високо търсене. Хората могат да станат жертва
както на вътрешен, така и на международен трафик:
 Вътрешен – трафик на хора в границите на страната. Жертвите биват набирани от икономически по-изостанали райони и транспортирани към по-развитите части
на страната. В България вътрешен трафик има към пограничните райони и курортни
комплекси.
 Международен – осъществява се чрез превеждане на жертвите през държавната граница и експлоатиране в друга страна. Съществуват страни на произход, транзит и крайна дестинация за жертвите на трафик:
o
Страни на произход – страни, от които се набират жертви на трафик
(България, Румъния, Молдова, Албания, Украйна, Сърбия)
o
Страни на транзит – страни, през които биват транспортирани жертвите на
трафик
o
Страни на крайна дестинация – страни, в които жертвите биват експлоатирани (Гърция, Турция, България, Италия, Испания, Холандия, Германия, Франция)
България е основно страна на произход за жертви на трафик на хора и страна на
транзит. Съществува тенденция страната ни да се превърне и в страна на крайна
дестинация.
Експлоатацията е последният елемент от трафикирането. Трафикантите използват редица принудителни мерки, за да заздравят контрола си върху жертвите:
 Насилие – трафикантите използват насилието като най-ефективен механизъм
за запазване на контрола си върху жертвата. Често жертвите са бити, изнасилвани,
лишавани от свобода, от храна, дрогирани и дори убивани пред други жертви. Целта е
жертвите да бъдат поставени в екстремални условия, за да се упражнява пълен
контрол над тях – както физически, така и психически. Друг контролен механизъм
при сексуалната експлоатация е заплахата от съобщаване на семейството на жертвата,
че тя се занимава с проституция. Жертвата може да бъде заплашване и изнудвана и
чрез заплаха за насилие срещу нейното семейство.
 Изолация – жертвите се поставят в места и условия, които не позволяват
комуникация и осъществяване на каквито и да е социални контакти. Забранява им се
да общуват с други хора и строго се следят. Чрез този метод се засилва контролът над
жертвата и се предотвратява бягството й. Повечето от трафикираните обикновено
живеят там, където работят.
 Финансова зависимост – една от основните тактики на трафикантите е да
ограничат бягството на жертвите си чрез лишаването им от финансови средства.
Целта е жертвите да работят, за да откупят свободата си.
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Трафикът на хора според вида експлоатация:

Действащи канали минаващи през България:
 Индийският канал при него един от подходите е да се вкарат в страната
индийски младежи под предлог, че учат, като ги снабдяват с различни видове документи – студентски книжки, удостоверения и др. Съществуват основателни подозрения, че представяните като индийци младежи са кюрди. Външният им вид и документите им не позволяват това да бъде установено. Тези лица организират транзитен трафик от Турция през страната за Западна Европа – предимно Франция, Испания,
Португалия. Тарифата е около $10,000 на човек.
 Пакистански канал организира трафик през Аерогара София и от Турция през
ГКПП Капитан Андреево с хладилни камиони, обикновени камиони с тайници, както
и през зелена граница. Обикновено хората, които обслужва, имат проблеми с правосъдието. Успява да ги прехвърли в Англия, където има големи пакистански общности и
лесно могат да укрият и легализират пребиваването си.
 Африкански канал – организацията му се състои в преминаването на зелена
граница с помощна на местни хора – погранични жители от Турция и Гърция.
Афганистански канал организира всякаква контрабанда – на хора, оръжие и наркотици. Използва специални тайници в камиони, а също и укрива хора в килими и рогозки,
направени в Афганистан. Разполага с необходимите връзки сред гранични полицаи и
митничари, така че работи в условия на минимален риск.
 Организацията на Китайския канал е дело на триадите. Той се ограничава в
подпомагане на китайци да бъдат трансферирани и заселени в България и други
страни от ЕС.
Рискови групи
Трафикът не засяга само възрастни. Много голяма част от него представлява
трафик на деца. По смисъла на закона в България „дете” е всяко физическо лице до
навършването на 18г. (Конвенция на ООН за правата на детето, 1989г., чл.1; в сила за
България от 03.07.1991г.). Трафикът на деца се извършва най-често с цел сексуална
или трудова експлоатация. Сексуалната злоупотреба с деца се състои в контакти или
взаимодействия между дете и по-голямо дете или възрастен, като детето е използвано
за удовлетворяване на сексуалните нужди на по-голямото дете, съответно на възрастния.
Трафикът на деца се състои в действия, включени в транспорта на деца в страна
или през граница – измама, принуда и насилие, заробване или лъжа, поставяне на децата в условия на експлоатация, насилствена проституция, робски практики, побой
или извънредна жестокост, непосилен труд. Това е световен проблем и интернационален печеливш престъпен бизнес.
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Децата са лесна мишена за трафикантите, тъй като те все още нямат достатъчно
натрупан житейски опит и трудно разпознават рисковите ситуации. Те биват лесно
манипулируеми поради лабилността на своята психика. Основни групи деца, които
биват въвлечени в трафика на хора, са:
o Деца от ниски социални слоеве
o Деца от проблемни семейства
o Деца от домове за временно настаняване на деца, лишени от родителска грижа
o Деца от малцинствените групи – предимно от ромски произход
Целите при трафик на деца са различни:
o Просия и джебчийство
o Трудова експлоатация
o Сексуална експлоатация
o Злоупотреба с деца при производство, предлагане и разпространение на порнографски материали
o Склоняване към проституция
o Продажба на новородени чрез трафик на бременни жени (криминализиран
през октомври 2006г. в НК) – най-честите дестинации са Гърция и Италия. В тези случаи жени (често непълнолетни момичета) в напреднала бременност биват
принуждавани или по собствена воля напускат пределите на България с туристическа
виза. „Сводниците” или организаторите обикновено са местни хора или познати на
жените. Раждането става в болница. След тайно споразумение с доктор, сводник,
адвокат и приемен родител бебето е взимано от приемното семейство и е вписвано
като тяхно дете. Цялата процедура трае по-малко от седмица. Жените, продали децата
си, получава около £2000 за момичета и £10 000 за момчета.
Продажбата на бебета е бързо развиващ се „бизнес”, който обаче трудно може да
бъде предотвратен.
Различните форми на трафик и целите, поради които се осъществява, са
показателни за размаха, с който се развива този престъпен бизнес. За по-голямата част
от обществото този проблем звучи нереален и далечен от тях, но истината е, че това е
една от големите опасности в България.
Типичен пример за българско момиче, станало жертва на трафик, е историята на
Румяна, Х.:
Била е на 14 г., когато майка й почива. Тя започва да работи в бар на
черноморието, за да помага на баща си да издържа двете й по-малки братчета.
Покрай работата си се запознава с италианец, който й казва, че е много красива и
би могла да направи успешна кариера като фотомодел. Казва й също, че би могъл да
й съдейства като я представи на най-добрите модни агенции в Милано. Тя трябва
само да намери пари за самолетен билет. А разходите в Милано, той щял да оправи.
Тя моли приятел на семейството за заем и заминава за Милано 6 месеца след
запознанството си с италианеца. Пристига на летището без пари и както предварително била инструктирана – не казва на никого, дори и на баща си. Италианецът
прибира документите й под претекст, че ще бъдат нужни за пред модните агенции.
Настанява я в мизерен апартамент с още 6 чужденки. Още на втория ден я
запознава с мъж на име Паоло, който щял да отговаря за нея. Същата вечер Паоло я
изнасилва и на развален български й обяснява каква е истинската причина за
пристигането й в Милано. Когато тя се съпротивлява, я пребиват тежко и дори не
викат доктор да я прегледа. Паоло се грижел тя да „работи” добре, като й
осигурявал по 3-4 клиенти на вечер. Част от задълженията й били да обслужва и
него самия. След 7 месеца я продават в Германия, където клиент се влюбва в нея и й
помага да избяга и да се прибере в България.
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Тя се прибира, но установява, че вратите на дома й са затворени за нея. Баща й
я гони и й казва, че под неговия покрив няма място за момичета като нея.
Намира си една стаичка под наем с помощта на социалните власти и решава
да продължи обучението си. Още първия ден в училище установява, че всички я
гледат някак си ехидно. След няколко дни на всеослушание едно момче й предлага
пари, за да спи с него, и всички избухват в смях.
На следващия ден тя не отива на училище, нито на по-следващия. След ден
класният ръководител обявява пред класа, че Румяна Х. се е отровила с хапчета и е
починала. На погребението присъства целият клас.
В тази история се открояват няколко основни елемента, свързани с трафика на хора:
1. причина за трафика:
o недостиг на финансови средства от страна на жертвата
o възрастта на жертвата – липса на житейски и социален опит
o мечтата за по-добър живот и лесно спечелени пари
o желанието да пътува, да изпробва различни възможности да подреди живота си.
2. цел на трафика – проституция и сексуална злоупотреба
3. начин на осъществяване на трафика – чрез измама и въвеждане в заблуда, а
след това и чрез насилие за установяване на пълен контрол над жертвата.
Тази история не е единичен случай, а типичен пример. В подобни схеми попадат
много български момичета, но в повечето случаи те не намират изход от порочния кръг.
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За първите осем месеца на 2009 г. броят на жертвите е 137 души, като 122 са
жени (данни на Националната комисия за борба с трафик на хора).
Макар предимно жените и момичетата да са обект на трафик, съществува и
трафик на мъже. Той е в по-малък размер. Мъжете, за разлика от момичетата и
жените (които са използвани предимно за сексуална експлоатация) – биват използвани като работници, полагащи робски труд. Водени от желанието за по-добър живот и
от мита за „благоденствие в чужбина”, много хора напускат страната си, търсейки
възможности за препитание в други държави с по-висок стандарт. Именно тези хора
обаче се превръщат в лесна плячка за търговците на жива плът. Рискови са секторите,
изискващи нискоквалифициран труд – земеделието, строителството и туризмът. Контролът се осъществява чрез вменяване в съзнанието на жертвата, че тя дължи
пари/средства, и/или чрез заплаха за насилие над семейството и близките на жертвата.
В повечето случаи жертвите не знаят към коя институция могат да се обърнат в
чуждата страна за помощ. Нерядко и нямат доверие у институциите и полицията.
Типичен пример за трудова експлоатация е историята на един китайски гражданин, решил да отиде в САЩ, за да спечели повече пари, с които да изхранва
семейството си:
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„Познавах жена, която работеше в областта на търговията и която можеше
да ми помогне да стигна до САЩ. Тя направи някои уговорки и ми каза, че трябва да
платя $5,000 и когато пристигна – да дам още $15,000, работейки в ресторант,
фабрика или някъде другаде в САЩ. Заеха ми $5,000 и ми съобщиха, че трябва да си
направя паспорт. До САЩ трябваше да стигнем с кораб, в който имаше още около
100 човека. По време на цялото ни пътуване нямаше достатъчно храна, беше
студено и мръсно. Спахме на пода. Плашеха ме другите хора и най-вече мъжете,
чийто език не разбирах. Когато пристигнахме в САЩ, тези мъже ни заведоха в една
фабрика, където започнахме да работим всеки ден. Живеехме там. Исках да си
намеря друга работа, но ми казаха, че първо трябва да отработя дълга си от
$15,000 във фабриката.”
Анализ:
Причини за трафика: Желанието на жертвата да подобри финансовата
стабилност на семейството си.
В дадения пример като причина, пораждаща превръщането на китайския гражданин в жертва на трафик, е неговата икономическата нестабилност, която го подтиква да търси по-добре платена работа. По този начин той става уязвим за трафикантите. Тяхната цел е да търсят хора, които наистина имат нужда от повече пари,
което понякога ги прави по-невнимателни и наивни по отношение на даваните им
обещания за получаване на много високи доходи. Нещо повече, в конкретния случай,
можем да говорим и за влияние на масовата култура и медийната пропаганда, че „ зад
граница” условията са по-добри, че „там” всеки може да води „нормален” живот,
който е постижим не стъпка по стъпка, а е възможен „тук и сега”. Това кара много
хора, както и нашата жертва в дадения пример, да напускат страната си, търсейки
възможности за препитание в други държави с по-висок стандарт.
Начин на експлоатация:
В дадения пример първият стадий от трафика на хора – въвличането се осъществява не насилствено, а чрез измама за условията на работа, която му се предлага.
При този случай говорим за международен трафик, тъй като жертвата напуска
страната, в която е постоянен пребивател. Китайският гражданин заминава за САЩ с
кораб като условията на него са крайно мизерни и неприемливи. Това е и първият момент, в който съмненията на жертвата за случващото се с него и евентуалната измама,
в която се въвлечен, са подбудени. В тази втора фаза от процеса на трафик – транспортирането, се открояват и едни от основните тактики на трафикантите:
– жертвите да бъдат насочени към държави, в които има високо търсене на
ниско квалифициран труд – такава в случая е САЩ
– начина на превозването на жертвите да прави тяхното проследяване потрудно като същевременно се прекъсват и връзките с близките им – в случая това
става с кораб.
В дадения пример за трафик на хора не се открива насилието като начин на
експлоатация, колкото изолацията и финансовата зависимост на жертвата от своите
трафиканти. Китайският гражданин е принуден да работи и живее на едно и също
място. Условията, които му се предлагат са крайно лоши, което не му дава възможност за комуникация и социални контакти. По този начин трафикантите ограничават и
изолират своите жертви от света и предотвратяват бягството им в бъдеще. В дадения
случай това става и чрез финансовата зависимост на жертвата – той трябва да
изработи дължимите на трафикантите си пари, трябва да откупи свободата си.
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Последици от преживяното насилие и (ре)интеграция
Начините за преживяване на насилието са изключително индивидуални и всеки
човек има свои вътрешни механизми за справяне – дисоциация, инкапсулация,
приемане на вината за случилото се и други. Травмите, нанесени от преживяното насилие, върху психиката на жертвата на трафик до голяма степен определят по-нататъшното развитие на живота й. В тази връзка, когато не бъде потърсена помощ за психическо възстановяване, в своето емоционално развитие човек престава да функционира като зряла личност. Сериозните последици (личностови промени, нарушена
спонтанност, тежка депресия, мисли и опити за самоубийство) обхващат вече не само
личността на пострадалия, но и непосредственото му обкръжение.
Създадени са много програми за помощ и протекция, които действат по-скоро в
посока към социална преквалификация, и по този начин благоприятстват процеса на
социална интеграция на жертвите на трафик. Една от основните цели при
(ре)интеграцията е разрушаването на ритуала при влизането в мрежите за трафик на
хора. Тази работа би позволила да се наблегне върху основните елементи, съставящи
трафика на хора, като например: измамата, лъжата, насилието или заплахите... присъстващи при привличане на участници, за да могат да се обезсилят тези елементи.
Друг вид трафик
Трафикът на хора често се осъществява с цел използването на органи за
донорство. Недостигът на органи води до засилване на трафика на органи и тъкани,
което се превръща във все по-голям световен проблем (по приблизителна оценка
става дума за около 150-250 случая годишно само в Европа). Това е разновидност на
трафика на хора, който нарушава основни права на човека и по-специално правото на
човешко достойнство и физическа неприкосновеност.
Трафикът подрива доверието на потенциални доброволни и неплатени донори
към системата. За да се спре трансплантационния туризъм или поне да се ограничат
неговите мащаби е необходимо изработването на насоки за защита на най-бедните и
уязвими донори, за да не се превърнат в жертви на трафика на органи, както и чрез
приемане на мерки, увеличаващи наличността на легално доставени органи.
Донорството на органи трябва да продължи да бъде строго некомерсиално. То трябва
да бъде алтруистичен и доброволен акт, който изключва директните плащания между
донори и реципиенти, с изключение на заплащането на обезщетение за възстановяване на разходите и компенсиране на неудобствата, свързани с донорството.
Най-честите дестинации за набавяне на органи от донори за трансплантации са
България, Македония, Косово и района на бивша Югославия. Това се казва в публикация на организацията „International Analyst Network“, цитирана от DW (Дойче
Веле). Тези данни са базирани на доклади на неправителствени организации и на
Съвета на Европа. В България се експлантират нелегално органи срещу заплащане.
Страната ни е сред най-големите „износители на органи“ в Европа. Това твърди германският евродепутат Петер Лийзе в интервю за DW.
Най-търсени органи са бъбреци, бял и черен дроб, роговица, но така също и кости, сърдечни клапи и кожа дори, както и други добре продаващи се части от човешкото
тяло. Взетите органи след това се замразяват докато бъдат транспортирани по въздуха до
нелегални дистрибуторски центрове в САЩ, Германия, скандинавските страни,
Великобритания, Израел, Южна Африка и други богати индустриални държави. Само за
пет години от страната ни са изнесени над 20 тона човешки тъкани и клетки.
Все още няма ясна информация относно жертвите на трафик и съответния брой
на изчезнали хора в България. В България липсва система за регистриране на изчезнали хора и жертви на трафик. Българската полиция регистрира като “жертви” само
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онези, които желаят да свидетелстват, а те са много малко. Затова и осъществяването
на превенцията е трудно – често в схемите са замесени и държавни органи от пограничните пунктове и полицейските служби.
Противодействие на трафика на хора и институции, занимаващи се с превенция
Редица международни, неправителствени и правителствени организации се занимават с трафика на хора и начините на превенция.
На първо място следва да се посочи Международната организация по
миграция (МОМ). Мисията на МОМ в България развива комплексна програма за
противодействие на трафика на хора, която включва:
 превенция – осъществява се чрез масови информационни и образователни
кампании; семинари и работни срещи за повишаване на информираността; както и
изследвания, съобразени и отразяващи непрекъснато изменящите се тенденции в трафика на хора.
 защита на жертвите – осъществява се чрез осигуряване на защита на техните права и гарантиране на физическата им сигурност; обезпечаване на спешните им
нужди като място за живеене; предоставяне на медицинска, психологическа, социална
и правна подкрепа; както и доброволно завръщане в страна на произход
 изграждане на капацитет на институциите – МОМ оказва подкрепа в
разработване на национални и регионални политики и планове на действие за борба с
трафика на хора; организиране на обучения за обмяна на опит между правителствени
институции, НПО, представители на съдебната власт, на правоохранителните и правораздавателни служби.
Широкообхватната дейност на МОМ се провежда в партньорство с редица
правителствени институции, като една от тях е Националната комисия за борба с
трафика на хора. Целта на НКБТХ е да определя и ръководи прилагането на
националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на
хора. Националната комисия, която е орган към МС, организира и координира
взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на
Закона за борба с трафика на хора. Работи за предотвратяване на трафика на хора и за
защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите от него.
Други правителствени звена, чиято основна дейност се състои в превенция на
трафик и защита и реинтеграция на жертвите, са:
 Генерална дирекция „Борба с организираната престъпност”, сектор „Трафик
на хора”
 Национална служба за борба с организираната престъпност
 Национална служба „Гранична полиция”
 Национална служба „Полиция”
 Дирекция „Миграция” към МВР
 Министерство на външните работи
 Държавна агенция за закрила на детето
 Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Министерски съвет
 Министерство на образованието, младежта и науката
 Министерство на труда и социалната политика
 Агенция за социално подпомагане, Дирекция „Закрила на детето” (администрация към министъра на труда и социалната политика)
 Агенция по заетостта
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Съществуват и повече от 30 неправителствени организации, чиято дейност
има отношение към различни аспекти на трафика на хора. Някои от тях са:
 Дружество за Обединените нации в България
 Български червен кръст
 Асоциация „Деметра” – Бургас
 Каритас България
 Кеър интернешънъл България
 Клуб „Отворено общество”
 Фондация „Асоциация Анимус”
 Център „Надя” – София
 IREX
 Фондация “SOS – семейства в риск”
 Ресурсен център „Отворена врата”
 Кризисни центрове за деца, жертва на трафик и насилие
 Фонд за превенция на престъпността ИГА
 Фондация „П.У.Л.С.”
Вътрешно законодателство в борбата с незаконния трафик на хора:
 Наказателен кодекс
 Закон за борба с трафика на хора, обн. ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г.
В рамките на ясно заявената си позиция за присъединяване към световната
демократична общност Република България е подписала международните документи
приети от Европейските структури и ООН и предприе бързи стъпки за съгласуване на
вътрешното си законодателство с международните стандарти в областта на борбата с
трафика на хора. В изпълнение на ангажиментите, поети от държавата с ратифицирането на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и
Протоколът за предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора, особено на жени и деца българското министерство на правосъдието инициира и проведе цялостна законодателна реформа насочена към съгласуване на вътрешното законодателство с международните изисквания в тази област.
С одобрените през 2002 г. изменения и допълнения на Наказателния кодекс беше
създаден специален раздел в НК, който криминализира трафика на хора като специфична форма на организирана престъпна дейност. Чрез предвидените в цитирания
раздел разпоредби е изпълнено изискването за съобразяване на наказването на този
вид престъпност с изключително високата степен на обществената й опасност и
особеностите на механизмите, чрез които тя се реализира в съвременния свят.
Приетият в последствие през 2003г. Закон за борба с трафика на хора е отговор
на изискванията на споменатите по-горе международни документи за създаването на
междуведомствена структура, която да организира и координирана на национално
ниво борбата с трафика на хора и мерките по превенцията, както и на специални
процедури за закрила и подкрепа на жертвите, особено на онези, които сътрудничат за
доказване на престъпленията.
С разпоредбите на Глава ІІ, раздел ІХ “Трафик на хора” – чл.159а-159в от
Наказателния кодекс се наказват всички случаи на набиране, транспортиране,
прехвърляне, укриване или приемане на хора за целите на експлоатацията дори и ако
това не включва нито едно от средствата, изброени в чл.2 на Протокола от Палермо.
Това означава, че изброените дейности се наказват и в случаите, когато са осъществени чрез средства, различни от изброените в цитираната дефиниция т.е. във всички хи59
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потези на осъществяването им за целите на експлоатация. Трафикът на хора е наказуем във всички хипотези, когато е извършен за целите на експлоатация във всяка
една от възможните форми, както и в случаите, когато жертвата е дала своето съгласие да бъде трафикирана.
С посочените текстове от НК се наказва както трансграничния, така и вътрешния
трафик на хора. За яснота и недвусмисленост на наказателната уредба е създаден самостоятелен по-тежко наказуем състав за трансграничния трафик. Трафикът на хора е
наказуем и в случаите, когато не е извършен от организирана престъпна група или не
съставлява усложнена или организирана престъпна дейност.
Наказанията, предвидени за тежките случаи на трафик са съобразени с изискванията на протокола от Палермо и предвиждат от 5-15 години лишаване от свобода и
глоба от 20 000 лв. до 100 000 лв., както и възможност съдът да конфискува част или
цялото имущество на осъденото лице.
Съобразно стандартите, въведени с Конвенцията на ООН за борба с транснационалната организирана престъпност и Протокола от Палермо за предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора, особено на жени и деца Законът за борба с
трафика на хора, като кодификационен законодателен акт, урежда многообразната
правна материя във връзка с превенцията на трафика на хора, координацията на
държавните органи и неправителствените организации в борбата с него, закрилата на
жертвите и механизмите за мотивирането им към тясно сътрудничество с правоохранителните и правосъдни органи за разкриване и доказване на престъпленията.
Законът създава междуведомствена комисия на национално ниво. В така
наречената Национална комисия са включени представители на всички отговорни за
борбата с трафика на хора държавни органи и министерства, съдебната система и
неправителствените организации със статут на наблюдатели. Тази комисия, структурирана към Министерски съвет и се оглавява от зам.министър председателя. Към националната комисия се създават местни комисии. На националната комисия и нейните местни структури се възлага като задължение осъществяването на координацията и сътрудничеството между държавните органи и местните власти, от една
страна, и между тях и в неправителствените организации в борбата с трафика на хора.
Законът създава правни механизми и специализирани заведения за закрила
и подкрепа на жертвите на трафик. Законът създава два вида специализирани
заведения – приюти и центрове за закрила и помощ на жертвите на трафик. Създават
се и два режима за предоставяне на закрила и подкрепа на жертвите на трафика на
хора – общ и специален. Режимът на обща закрила обхваща всички лица, които са
жертви на трафик, като им предоставя 40 дни първоначален престой в приютите и
възможности за продължаването му, в случаите когато жертвата е дете. Този режим
дава достъп на всички жертви на трафик до специализираната помощ и подкрепа,
оказвана от центровете. Вторият режим предоставя статут на специална закрила
на лицата, жертви на трафик, които са декларирали съгласие да сътрудничат на
органите на разследването и съда за разкриване и доказване на престъплението.
Съгласно този статут те придобиват право на престой в приютите за целия срок на
наказателното производство. На жертвите на трафик, които са чужди граждани, се
предоставя и специална виза – разрешение за продължително пребиваване в страната
за целия срок на наказателното производство. За срока на престоя си те придобиват
право да работят и учат в страната, както и да се ползват от всички образователни и
реинтеграционни програми на Министерство на труда и социалната политика. Регламентираният статут на специална закрила се прилага паралелно с специализираната
защита на свидетелите, предвидена в чл.97а от Наказателно-процесуалния кодекс.
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За децата, жертви на трафик са предвидени специални разпоредби, които
привеждат режима на подкрепа и закрила в съответствие с изискванията на международното и специално вътрешно законодателство. Законът предвижда специални
разпоредби за подобряване на международното сътрудничество в областта на борбата с трафика на хора, както и специфични задължения за дипломатическите и консулските представителства на Република България.
България е страна по редица международно-правни актове в областта на борбата с трафика на хора:
 Конвенция на ООН за правата на човека
 Международен договор за граждански и политически права
 Международен договор за икономическите, социални и културни права
 Европейска за конвенция за правата на човека
 Европейската харта за основните права
 Конвенция за правата на детето, приета от ОС на ООН на 20.11.1989 г., в сила
за България от 03.07.1991 г.
 Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отнасяне или наказание, в сила за България от 26.06.1987г.
 Факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето относно
търговията с деца, детска проституция и детска порнография, в сила за
България от 18.01.2002 г.
 Конвенция за премахване на робството, подписана в Женева на 25.09.1926г.
 Международна конвенция за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените
 Конвенция на ООН за транснационалната организационна престъпност и
двата съпровождащи я протокола
o Протокол срещу контрабандата на мигранти /каналджийство/ по суша, море и
въздух
o Протокол за предотвратяване, спиране и санкциониране на трафика на хора и
особено на жени и деца (ратифициран със закон, обн., ДВ, бр.
42/27.04.2001г.)
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ИЗМЕРВАНЕ НА ЧЕСТОТНАТА ЛЕНТА
ПРИ НИСКОЧЕСТОТНО КРАЙНО СТЪПАЛО TDA1562
Иван Петков, Георги Тодоров
Център по информатика и технически науки,
Бургаски свободен университет
Насърчителна награда
Abstract: In the present article we produce a practical projects of linear audio amplifier
class H. Spectral measurement of this amplifier call us the total harmonics distortion.
Comparative analyses of the frequency response vs. dynamics of the harmonics distortion
show the way to compare linearity of the output signal.
Въведение
1) Защо точно клас H се предпочита пред клас G? Ограничения които
отхвърлят използването на клас G при повечето практически решения изискващи висока изходна динамика:
При клас G се използва два или повече захранващи източника, което напълно
изключва приложението на този клас при мобилни устройства. От друга страна оптималното захранване зависи от следните фактори:
 динамичния обхват на входния сигнал – ако приложим ограничен динамичен
обхват, така че средните и пикови стойности на мощността се различават само с няколко dB. Но в случай, че приложим голям динамичен диапазон средните стойности
на изходните нива могат да се различават с 10-20 dB и повече [2];
 ефективна изходна мощност – в случай, че нискочестотния усилвател е
проектиран за ефективна изходна мощност от 100W и да се осъществи висока динамика (10-20dB и повече) трябва прецизно да се съобрази максималното захранващо
напрежение. Причина за този избор е работата на максимална мощност;
 Приложението на този тип усилватели за hi-fi изпълнява напълно различна
функция от този изполван в професионалните аудио системи. Ето защо изискванията
са напълно различни и по принцип по ниските захранващи напрежения се предпочитат, но непременно трябва да се отчете, че изходната динамика трябва да бъде по-малка от 10dB.
2) Предимства и ограничения на клас H, който го правят предпочитан при
повечето практически решения:
 Модела на клас H не изисква допълнително захранващо напрежение което се
компенсира от „натрупващ” кондензатор. В средата на 2000г. метода намира широко
приложение в аудио техниката, особено приложим при мобилни устройства;
 Когато се прилага за мощни изходни стъпала се оказва, че трябва да се използват четири „натрупващи” кондензатора. Това би довело до нееднаквост в параметрите поради високия толеранс на кондензаторите. Моделното включване използва
само два „натрупващи” кондензатора с което се намалява несиметрията между двете
полурамена[3];
 Друго предимство на метода е използването само на еднополярно захранващо
напрежение. Така изходното напрежение върху товара се поддържа половината от
захранващото което допълнително позволява симетриране на схемата.
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3) Практическо решение
Избора за практическо решение и реализация е разработка на [1] TDA1562Q
Блоковата схема дадена от производителя е показана е показана на фиг. 1. забелязват
се две вградени входни вериги за комутация на натрупващ кондензатор C1 и C2. Ролята на този капацитет е да акумулира електрическа енергия която се добави към
захранващото напрежение в режим на комутация на захранването. Целта на тази
комутация е удвояване на захранващото напрежение по време на повишаване на входното напрежение над граничната стойност. Точния момент на промяна на режимите
се забелязва на фиг.2. От структурата се забелязва прецизен детектор на изходния товар, който определя натоварването на изходната верира. За да се симетрира големината на изходният ток (и мощност) стъпалото се включва в мостов режим на работа. Този режим позволява двупосочно симетриране и удвояване на изходното напрежение
при еднополярно захранване. Това е още едно предимство позволяващо на схемата да
работи с еднополярно захранващо напрежение. От показаната вътрешна структура, се
забелязва и диференциален вход на системата. С негова помощ можем да използваме
това аудио стъпало в различни практически приложения, дори и в случай на
диференциални входни сигнали. Този вход е симетриран с вграден източник на
постоянно напрежение (Uref) който се използва за постояннотоково изместване на изхода, когато това е необходимо. Полученото входно напрежение от двата диференциални входа (In+; In-) постъпва на входа на два предусилвателя, чиито коефициент на
усилване се определя от допълнителна обратна връзка на системата. Така полученият
изходен сигнал постъпва на входа на крайното стъпало (power stage), което е включено в моства схема и има вградена допълнителна верига за корекция на захранващото напрежение. Тази верига определя точният момент на комутация на допълнителният натрупващ кондензатор. Така полученото изходно напрежение от мостовия изход на системата се контролира и от система за динамична корекция на изкривяванията. С помощта на тази система вграден контролер определя нивото на изходните
изкривявания и ако е необходимо изключва изходното стъпало. С това изключване се
избягва претоварване на изхода на чипа и се избягват значителни нелинейни изкривявания. С други думи тази структура успява да диагностицира изходните нива и определя момента на комутация на натрупващите кондензатори. Момента на това превключване ясно може да се отчете от показаните графични зависимости на фиг.2.
Тези зависимости определят следните режими на работа:
 Режим на бързо стартиране (quick start) – момента на това стартиране се определя след сравнение на входното променливо напрежение с еталонното постоянно ниво. Причината за това сравнение е Mute на входното напрежение при ниски входни
нива, които могат да доведат до значително зашумяване в изходните сигнали;
 Режим на превключване на режимите (class AB to class H) – Продължителното нарастване на входното напрежение води до превключване на изходните
режими, но в определен момент на изходните характеристики (фиг.2.) се забелязва
режекция на изходното ниво. Причината за тази режекция е пълното разреждане на
натрупаващия кондензатор и невъзможност на системата да превключи режима. За да
се избегне допълнително натоварване системата изключва своето изходно стъпало.
Този режим се наблюдава, когато нивото на статус входа падне на нула волта. Освен
входното ниво определящо за работния режим е напрежението подадено към вход за
селекция на режима (Mode select input);
 Режим заглушаване на изхода (Mute) – този режим определя заглушаването
на изходните сигнали в зависимост от нивото на захранващото напрежение. В случай,
че по някаква причина захранването намалее изхода автоматично ще бъде заглушен.
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Фиг. 1. TDA1562 структурна схема на избраното аудио стъпало [1]

Фиг. 2. Управление на режима и заглушаване на изходното напрежение [1]

4) Принципна схема:
Избраната принципна схема е съобразена с препоръките на производителя [1] и е
показана на фиг. 8. Характерно при тази схема е обединяване на „заземяващият” извод в една и съща точка. Различното свързване
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Фиг. 3. Принципна схема препоръчана от производителя

Недостатък на представената схема (фиг. 3.) е използването на механичен ключ
за управление режима на крайното стъпало. Предложеният от мен вариант предвижда
въвеждане на допълнителна RC верига която ще изработи плавно включване на стъпалото след подаване на захранващо напрежение – фиг. 4.
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Фиг. 4. Модифицирана принципна схема
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5) Динамично изследване на амплитудна характеристика
Целта на това изследване е опитно определяне ширината на честотната лента на
изследвания нискочестотен усилвател. Изследване на нискочестотното крайно стъпало при товар Z load  4; 8; 16 [] и параметър входно напрежение Uin = 0.2 – 0.9V.
Получените резултати от изследването са нанесени в таблица 4.
Таблица 4
N
1

Графичен резултат на изходното напрежение изследван с контролер SDS200A
Uin
fin (Sweep)
Rload
N
Uin
fin (Sweep)
0.1V
4Hz – 1МHz
4Ω
2
0.3V
4Hz – 1МHz

Rload
4Ω

6) Изследване на нелинайни изкривявания приложен към линейно изходно
стъпало клас H
Преди пристъпване към измерване, е необходимо да се определи минималното и
максималното входно ниво на усилвателя при минимални изходни изкривявания. Големината на това напрежение се определя опитно при отчитане на изходните изкривявания в динамичен режим на работа на стъпалото. Получените данни от предварителното измерване са показани в таблица 5.
Таблица 5
Входно ниво към изходна мощност при
честота Finmin= 4Hz

Входно ниво към изходна мощност при
честота Finmax= 100kHz

Uinmin = 0.1V

Uinmid = 0.2V

Uinmax = 0.3V

Uinmin = 0.2V

Uinmid = 0.5V

Uinmax = 0.9V

THD = -5.4dB

THD = -10.7dB

THD = -13.1dB

THD = 23.1dB

THD = -29.5dB

THD = -27.8dB

TPout= 22 dB

TPout = 17dB

TPout = 14dB

TPout = 19.2

TPout = 13.1

TPout = 9.7

където:
Uinmin – минимално входно напрежение подавано към стъпалото;
Uinmax – максимално входно напрежение подавано към стъпалото;
Uinmid – междинно входно ниво определено по формулата
Uinmid = Uinmin+ (Uinmax - Uinmin)/2;
THD – пълни (комплексни) нелинейни изкривявания в изхода на стъпалото;
TPout – „пълна” изходна мощност в изхода на стъпалото.
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Според получените резултати се дефинират и допустимите норми на изменение
на изходните нелинейни изкривявания, в случай, че тези изкривявания излязат от тези
граници измерванията ще трябва да се повторят от самото начало. Сега след определяне на минималните и максималните входни нива пристъпваме към измерване на изходните изкривявания с промяна на входната честота. При това измерване входното
напрежение се поддържа постоянно (три измервания в граници Uin = 0.1 – 0.3V), като
параметър участва изходният товар. Резултатите са нанесени в таблица.6.
Таблица 6
1)
Изследване на нискочестотното крайно стъпало при товар Z load  4 [] и
параметър входно напрежение Uin = 0.1 – 0.3V, като за всяка стойност на
входното напрежение се изследва целият честотен спектър.
Измерване на изходните
Измерване на изходната мощност във
изкривявания във функция
функция от приложената входна честота:
от приложената входна честота:

Изводи и заключения:










Дефинираната честотна лента при ориентировъчните измервания при клас H
неможе ясно да определи границите на честотната характеристика. Това показва,
че следващо продължение на проекта ще изследва показаният усилвател в значително по-големи честотни граници;
Практическата разработка на клас H аудио усилвател и проведените ориентировъчни изследвания на амплитудната характеристика, поставят значително по-високи честотни граници до 1 MHz. Това очаква много добра линейност в изходната характеристика при широкоспектърното изследване;
Определените гранични нива дефинират много ниска изходна мощност;
Отчитането на изходните честотни характеристики, показва много добра линейност дори и при различни натоварвания в изхода на стъпалото;
Извършените широкоспектърни изследвания на нелинейните изкривявания еднозначно показват, нелинейният характер на изходните изкривявания в област
на ниски честоти при натоварване на стъпалото Z load  4 [] ;
Извършените широкоспектърни изследвания на нелинейните изкривявания еднозначно показват запазване на приведените нелинейни изкривявания в област
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на средни и високи честоти при натоварване на стъпалото Z load  8 [] . В нискочестотната област честотния спектър на изкривяванията остава идентичен с
този при предното изследване, но същото не може да се каже в област на високи
честоти;
Изследването на изходните изкривявания при товар Z load  16 [] показва нелинейна характеристика в широка честотна област, но за съжаление при значително по-ниски нива на изходната мощност.
Макар и при сравнително линейни амплитудна характеристики, спектралното
изследване на изкривяванията показва високи изходни изкривявания дори при
ниска мощност;
При различно натоварване на изпитвания усилвател се наблюдава еднотипна
честотна характеристика но отчетената изходна мощност е далеч под препоръчителни норми на производителя. Вероятна причина за това е занижени параметри
на изследваните интегрални усилватели.

Литература:
[1] TDA1562 70 W high efficiency power amplifier with diagnostic facility, Philips
semiconductor
[2] Pl.Angelov “Analysis of the Efficiency of Class AB Low-Frequency Amplifiers
International conference of Electronics” - International conference of Electronics ET2010, Sozopol;
[3] Pl. Angelov “Critical Analysis of the High Efficiency Audio Power Amplifier Class AB vs. Class H” International conference of Electronics -ET2010, Sozopol.
Научен консултант: гл. ас. д-р Пламен Ангелов
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ПРИКАЗНИТЕ ГЕРОИНИ КАТО МЕДИЙНИ ЗВЕЗДИ
Ирина Йорданова Йорданова
І курс, Журналистика
Бургаски свободен университет
Насърчителна награда

FAIRYTALE HEROINES AS MEDIA STARS
Irina Yordanova Yordanova
1st year Journalism in BFU
Abstract: This work explores contemporary reincarnations of classic fairytale heroines and
their role in the modern media world. In the course of elaboration of this study the author
explores the appearances of these characters in the animated movies of Walt Disney and
following popularity that transforms them into media characters that are in use of
advertising and marketing.
Key words: media, fairytale heroines, animation, advertising, PR techniques.

Проблемът, който изследвам, е медиатизирането на приказните героини и
превръщането им в комерсиален продукт на постмодерната култура.
„Имало едно време едно кралство...” – това е устойчивото начало на приказния
наратив. Различните култури се обединяват около единен етичен и морален кодекс,
който ясно различаваме в поучителните разкази за принцове, митични същества,
девойки в беда, мъдри крале и неразумни принцеси. Приказният сюжет, вярата в
магията и чудотворството помагат на човека да оцелява в далечните вековеq като си
обяснява необяснимото, след това – като си внушава норми на поведение, а днес –
като намира по-добър образ на света от този, който му се представя всеки ден.
Именно за това вълшебните приказки са винаги били фаворити и на децата, и на техните родители. Те се докосват до свръхестественото, без да го мистифицират, а вместо това го превръщат в пищна украса на една обикновена, поучителна история за борбата между доброто и злото.
Много са разказвачите на приказки. Най-известните, които днес познаваме, са
Шарл Перо, Братя Грим, Ханс Андерсен и други, които трансформират народните
приказки в литературни. Във времето „модата” на приказния разказ се променя според модела на културата и изкуството. Модерните технологии на ХХ век силно изместват центъра на внимание от книгите към визуалния разказ. Киното и телевизията
променят не само статута на литературата, но и цялостното културно развитие. ХХ –
тото столетие очаква своите разказвачи на вълшебни приказки и те не закъсняват.
През 20-те години на ХХ век се появяват други двама братя, които достойно ще
заменят известните Люмиер, и ще отведат киното в един нов свят – анимацията.
Уолтър и Рой Дисни не създават нов жанр, но усъвършенстват и налагат анимацията .
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Творчеството на Уолтър Дисни се приема за връх в областта на рисуваните филми.
Постиженията на компанията Дисни, както и всеизвестните и обичани Хана –
Барбера, които се появяват през втората половина на ХХ-ти век, превръщат приказните герои не просто в анимирани интерпретации, но и в медийни образи – идоли на цели поколения, и маркетингови бомби за франчайзъри по целия свят.
„Надявам се никога да не забравим едно: всичко започна от едно мишле.” Това
казва Уолтър Дисни в отговор на въпрос за огромния успех на неговата компания.
Мики Маус е основополагащ образ в анимационното кино. В края на 1928 година
публиката за пръв път се запознава със симпатичната мишка Мики и неговите
приятели. Идеята за този образ Дисни получава, докато пътува във влака, и разсеяно
драска образи на „вчовечени” животни по страниците на бележника си. Не след дълго
се връща към тези драскулки и така се появява най-известният образ, познат на поколения деца. Смелостта, набрана от художника, довежда до нов проект – „Снежанка и
седемте джуджета” или първият пълнометражен анимационен филм. Култовата приказка на Братя Грим се трансформира в култов филм с приказни образи, красиви цветове и качествена изработка, предизвикващи сензация. Парите, които Дисни успява да
спечели от прожекции, влага в нови идеи – създаването на Дисниленд, където, както
казва самият той, „родители и деца могат да се забавляват заедно”. Развитието на найголемия увеселителен парк и проектите за филмиране на редица приказки –
„Пинокио”, „Бамби”, „Пепеляшка”, „Алиса в страната на чудесата”, „Лейди и скитника” носят на Дисни популярност и обичта на децата по целия свят.
Филмирането на „Спящата красавица” се смята за повратен момент. Самият
филм излиза 4 години след създаването на „Замъка на Спящата красавица” в
Дисниленд. 10 години трябват на Дисни да направи най-добрия си до момента филм,
за който той използва най-модерна за времето техника, но през януари 1959 година
първата прожекция е вече факт. Зрителите се срещат с красива руса принцеса с алени
устни и елегантна фигура – моделът за красота на Америка. Неслучайно са подбрани
и имената на героите, не съвсем припокриващи се с приказните текстове. Спящата
красавица е наречена Аурора, което само по себе си е красиво име, но и придава
приказен нюанс на образа. Принцът пък е наречен Филип, на името на най-известния
английски принц сред американското общество. Типичните черти на американския
супер мъж са заложени в нарисувания образ на принца – той е висок, силен и смел. С
похватите на модерната кинематография съживените герои от приказките придобиват
ясни очертания на типизирани герои, които са така атрактивни за обществото.
Формулата красив – добър, грозен – лош е приложена в пълна сила в сюжета не само
на Спящата красавица, но и в сюжетите на всички филми на Дисни. Героините
придобиват типични черти по формулите за „изчисляване” на красотата според географските ширини – французойката Бел е брюнетка; Индианката Покахонтас е атлетична, с матов тен и черни като катран коси; Русалката пък, този така мистичен образ
от митологията, е с червена коса като символ на ексцентричния подводен свят, което
обуславя успеха на филмите и известността на героините им.
Създаването на неповторимия атракцион Дисниленд, както и излизането на анимационния филм, изстрелват Дисни в орбитата на ново приключение – известността.
За откриването на замъка се организира грандиозен празник, който замайва главите на
невръстните почитатели. Героинята на Шарл Перо оживява пред очите на децата, в
изпълнение на атрактивна актриса, и за пръв път става истинска, жива, реална. С излизането на поредицата филми през годините се създават и франчайз магазини, които
продават артикули с образа на принцесите от лентите – Пепеляшка, Красавицата Бел,
Спящата красавица, Снежанка, Ариел, Джазмин, Покахонтас, Мулан, както и най-но70
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вото попълнение – Тиана, образът от „Принцесата и жабокът” (последният филм от
поредицата за принцеси от 2009 год.). Хиляди деца по света носят пижами, пантофи,
бельо, чанти, притежават бележници, книжки с истории, чинийки, играчки, аксесоари,
дори козметични продукти с образите на най-известните приказни героини. Включвайки приходите от филмите, увеселителните паркове, телевизионните абонаменти и
артикулите, продавани на пазара, за 1997 годишният приход на Дисни се оценява на
22.47 милиарда долара, което изравнява компанията с Уорнър Брос на челна позиция
по медийно влияние в света.
„Дисниленд е творба на любовта. Ние не започнахме да работим по Дисниленд
с идеята да печелим пари”. - казва Уолтър Дисни. Идеята за увеселителния парк
първоначално е именно удоволствието от това да се забавляваш с и като децата си.
Един приказен свят без ограничения, в който героите, които светът най-много обича и
цени, са достъпни. Какво по-хубаво и по детски жизнерадостно от това да поседнеш с
Пепеляшка и да пиете чай. Но една от главните причини за успеха, както на анимационните филми, така и на увеселителното селище, е услужливият таргет, който
Дисни си поставя. Приказните герои от край време са идоли и икони за детската аудитория. Приказките разказват как Спящата красавица е омагьосана от зла и завистлива
магьосница и не успява да се спаси от черната магия.; как тя трябва да спи 100годишен сън, докато не дойде прекрасният принц, който да я избави с меч, чисто
сърце и нежна целувка. Добро и зло, правилно и грешно, справедливо и несправедливо, любов и омраза – това всичко са теми, които един родител трудно интерпретира
пред детето си в различните възрастови периоди. Универсална рецепта за това
познание са приказките. Техните послания си остават неизменни, но всеки прочит ни
обогатява с нов смисъл. Приказката е урок за всичко това, което ни се случва, но не е
облечена в мрачни поучения, а в привлекателна обвивка. Детето спонтанно усеща, че
грозната вещица е зла и че омагьосването на Спящата красавица е погрешно, поради
вродените си инстинкти. По същия начин осъзнава, че красивият принц е добър – той
спасява принцесата от сполетялото я нещастие. Тази формула може да бъде открита
във всяка една вълшебна приказка, но посланията са замаскирани от лесен за
обработка от децата материал. Така детето автоматично получава урока, който е така
важен, като в същото време репрезентацията, предложена от приказката, не само носи
удоволствие, но и предлага на крехката детска психика един идол. Така детето застава
на страната на принца спасител, а в същото време се стреми да се отъждестви с него.
Красотата на принцесата, нейната грация и учтивост стават модели на поведение за
малкото момиче. Какво се случва с тези архетипни модели в съвременното медийно
общество?
То е под силното влияние на модерните технологии, обвързано е с новите начини за развлечение и като че ли не изпитва силна нужда от старите си кумири от
страниците на книгите. Новите идоли всъщност са разновидност на старите, но
украсени и технологизирани, а посланията, които децата до скоро откриваха на
страниците на книжките, се пренасят на друго място. Уолтър Дисни дава на децата
старите им кумири, но облечени в нови, бляскави одежди, защото знае, че детето на
Новото време е технологично, не толкова наивно и лесно за спечелване. То има нужда
от физическо доказателство за магията, за вълшебното и необикновеното. Развитието
на технологиите прави медиите не само информативни средства, но и създатели на
звезди. Те не налагат директни морални внушения, а медиатизират образите на класическите архетипи – злодей, добродетел, спасител, внушавайки на подрастващото поколение усет, както за доброто, така и за красивото. Физически и психически детето е
визуално-податливо. Това е и ключът към втората роля на медиатизираните образи на
приказните принцеси – маркетингът.
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Специалистите в тази област лесно уцелват новата си стратегия. Успехът на анимационните филми дава възможност за въздействие не само в морален и етичен аспект, но и в чисто комерсиален. Прекрасните образи започват да се появяват по
витрините на магазините за играчки и аксесоари, с което увличат родители и деца в
една надпревара за най-ценния обект. В най-добрия смисъл на думата, манията по
този или онзи екранен образ кара детето да желае да притежава определена вещ, която
е символ на приказното преживяване, свързано с видяната приказна ситуация. Компаниите за играчки Барби не подминават тази нова еуфория и създават линия кукли с
образите на принцесите от анимационните филми. Медийната известност на филмите
за Пепеляшка, Спящата красавица и други автоматично изстрелва продажбите на
куклите – техни образи - в космоса. Следват множество малки продукции на същите
приказки, които се стремят, ако не да догонят, то поне да последват примера на Дисни
и да продадат възможно най-много копия от касетите и дисковете с пълнометражни
анимационни филми. С развитието на адвертайзинга, рекламата се превръща в
експлоататор на тези нови медийни звезди. И то не само що се отнася до детските
стоки. Червената шапчица започва да продава алкохолни напитки, а Пепеляшка става
рекламно лице на марка капучино (2007 год). Медийни събития с рекламна и благотворителна цел залагат на принцесите от приказките като подходящи образи. Модната
индустрия се ориентира към същите приказни сюжети – едни от най-големите
моделиери на ХХ-ти век надписват колекциите с имената „Модерната Пепеляшка”,
„Спящата красавица, събудила се през ХХ-ти век”, „Принцесата на бала”... Моделите,
които участват в разнообразни рекламни кампании, все повече се уподобяват на образите от приказките. Модата на вълшебството създава и ПР техники. Светът е погълнат от Принцесите, а тяхното ново кралство са медиите.
„Имало едно време...” – сигурно всички приказки започват с тази фраза. И ако в
тежките книги това традиционно начало продължава с „през девет планини в десетата”, то в ХХI -ви век приказката е навсякъде около нас. Не защото обществото ни
е наситено на кралски особи, добри орисници, вещици и джуджета, а защото е под властта
на Принцесите. Но онези принцеси, за които „едно време” пишеха Перо и Андерсен, а
днес са медийни звезди от световна величина. Всичко започна от мечтата на един
художник да нарисува приказния свят, без да допуска, че ще направи Снежанка звезда,
Пепеляшка – моделка на бельо, а Червената шапчица – рекламно лице на модерна марка
алкохол. Но каква по-добра новина от това, че днес медийни героини са същите онези
детски идоли, които проповядват доброта, скромност и изящество.
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НАГРАДЕНИ ДОКЛАДИ
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ДИАГНОСТИКА НА МЕДИЙНИЯ ОБРАЗ
НА БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ
КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИМИДЖ
Жанета Христова Симеонова
специалност „Връзки с обществеността”, магистър, БСУ
Специална награда

DIAGNOSTIC MEDIA IMAGES OF BURGAS FREE UNIVERSITY
AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF IMAGE
Zhaneta Hristova Simeonova
Burgas Free University
Abstract: Study aims to examine how the media image of Burgas Free University is
intentional and planned activities and does the university has built a strategy for
communicating with his audience through the media.
Key words: public relations, image, media image, strategy of communicating.
УВОД
С проведеното изследване проверих доколко управляван и целенасочен е
медийният образ на Бургаския свободен университет и има ли университетът точно
изградена стратегия за комуникация с публиките си посредством медиите.
Това, което ме мотивира да разработя темата е, желанието да проверя хипотезата, че Бургаският свободен университет развива целенасочена, планирана и организирана медийна политика за поддържане на медиен образ, който е ефикасно оръжие в
конкурентната борба и създава публичния образ на авторитетна институция.
1. ГЛАВА ПЪРВА
Имиджът е внушение, насочено от дадена личност или институция към публиките и интерпретирано от масмедиите. Представата за определена личност, организация,
продукт или дейност, изградена в мислите и съзнанието на хората с помощта на
техниките и технологиите на връзките с обществеността и най-вече с инструментариума на масовите комуникации, се нарича медиен имидж. [1]
Управлението на медийния имидж е дейност, която съвсем не се изчерпва с
медийните комуникации и способността да се създава лоби в редакциите на печатните
и електронните средства за масова комуникация. Прецизността и отговорността на
тази дейност е изложена на непрекъснат риск от грешки, които за разлика от пропуските и недостатъците в други сфери от дейността на институцията, се виждат от
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цялата общественост, защото прозрачността им е гарантирана от въздесъщата пирода
на масовите комуникации. [2]
Медийният имидж трябва да се управлява постоянно, компетентно и гъвкаво. За
да се постигнат положителни публични представи за дадена личност или организация,
е необходимо тя да бъде лансирана в медиите умно и коректно с помощта на изработен алгоритъм – имиджовото организиране, планиране, координиране и контролиране, които по своята същност са главните функции на мениджмънта като цяло. [3]
2. ГЛАВА ВТОРА
Изследователският метод, който използвах, за да диагностицирам медийния
образ на Бургаския свободен университет, е контентанализ на медийните публикации
в регионални и национални медии за период от 5 години /2005 - 2010/. Контентанализът е систематичен метод за изучаване на информацията. Той се прилага за изследване на характеристиките на самата информация и за изучаване на свързаните с тази
информация социални обекти и явления.
2.1. Цел на изследването
2.1.1. Да се установи какъв е медийният образ на БСУ – а) добре разгърнат и
положителен; б) положителен, но стихийно формиран; в) неубедителен,
не правещ впечатление; г) отрицателен.
2.1.2. Да се установи дали изграждането на медийния образ на БСУ е планирана
и контролирана дейност.
2.2. Задачи
2.2.1. Да се събере информация за публикациите в периода 2005 - 2010 г.
2.2.2. Да се анализира характерът на публикациите – колко от тях са положителни, отрицателни и неутрално насочени.
2.2.3. Да се установи доколко развит е медийния образ на БСУ в регионалните и
в националните медии.
2.2.4. Да се установи колко от медийните публикации имат елементи на реверсивен PR (черен).
2.3. Хипотези:
2.3.1. Предполагам, че медийният образ на Бургаския свободен университет е
добре развит, планиран и управляван както в регионалните медии, така и
в националните.
2.3.2. Предполагам, че медийният образ на Бургаския свободен университет
може да се стимулира чрез организирана и целенасочена дейност на „PR
Academy”, в която да се включат студенти от всички центрове, а не само
от ЦХН.
Статиите, върху които направих контентанализа, разделих в 12 основни групи:
¾ Качество на обучение, предлагано от БСУ;
¾ Научноизследователска и културна дейност:
¾ Научните форуми, провеждани в университета;
¾ Разработени и спечелени проекти;
¾ Студентските изяви;
¾ Материалната база;
¾ БСУ – културен и образователен център;
¾ Дипломиране и реализация.
¾ Носители на почетни звания на университета
¾ Международно сътрудничество
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¾ Преподаватели и служители от БСУ, представени със свои позиции и мнения
в медийното пространство
¾ Псевдосъбития
Самото изследване на характеристиките на информация, достъпна от статии
осъществих по критериите:
¾ Честотност – колко често името на БСУ присъства в регионалните и националните медии;
¾ Време на поява в медийното пространство (период от годината);
¾ Характер на публикацията – положително, отрицателно или неутрално
настроение носят статиите за Висшето учебно заведение;
¾ Съдържание и заглавия – Дали са безлични?; Задържат ли вниманието на
читателите?; Интересни ли са?.
¾ Авторство на публикациите – подписан, неподписан, редакционен, препечатка/ цитат от българска или чужда медия;
Жанров профил на публикациите – т.е. дали се отнася до следните видове:
a) Информация, съобщение, материал с информационен характер;
b) Коментар;
c) Интервю, разговор;
d) Репортаж, фоторепортаж;
e) Анализ.
Обработка на информацията
В жанровия аспект преобладават материали, които имат характер на
информация и репортажи, а липсват статии, анализи и коментари, a точно те са
материалите със значим принос към изграждането на медийния образ на дадена
личност или институция. Публикациите са с чисто информативен характер, което
важи и за посланието, което носят със себе си. Вярно е, че всяка информация е вид
послание, но в процеса на формиране имидж не бива да се остава на равнището на
факта. На различните хора един и същ факт може да говори различни неща.
По тази причина информационните медийни жанрови форми не са силни при
изграждане на публичен образ. Лошото е, че от общо 94 публикации, станали обект на
моето изследване, 82 материала (87,2%) са чисто информативни. Аналитичните
публикации са минимален брой, а именно само 10 или 10,7% от всички публикации.
2,1% от изследваната съвкупност се падат на снимков материал.
Тонът на повечето от публикациите (67 броя) е по-скоро дистанциран, студен.
Това са близо 71,3 на сто от публикациите. Разбира се, не липсват и статии, носещи
топъл и съпричастен тон, но са рядкост. Тези публикации са 25 броя или едва 26,6%
от всички.
Времето на поява на публикациите в медийното пространство е различно и с
големи „черни дупки” в пространството. Това, което искам да кажа е, че публикациите не са целенасочени, планирани, а по този начин няма как да действат като стабилен инструмент за изграждане на имиджа на университета.
Публикациите в националните медии са 2,1% от всички публикации, което е още
един сигурен признак, че образът на университета не е целенасочен, а дори и слабо
развит в национален мащаб.
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Като извод на казаното до момента бих извела следното:
1. Недостатъчен брой публикации за период от 5 календарни години, което дава
основание да твърдя, че медийният образ на университета е хаотично
поддържан.
2. Повечето от публикациите (71,3%) са с дистанциран, студен тон.
3. Публикациите са с чисто информативен характер. Посланието, което носят със
себе си, също е с информативен характер, без каквато и да е интерпретация.
4. Липсват статии, анализи и коментари.
5. Публикациите са предимно в регионални издания (97,9%), което значи че
медийният образ на Бургаския свободен университет е слабо развит в националните медии.
6. 47,9 % или 45 бр. от изследваните публикации са отразени във в.
„Черноморски фар”. От една страна е добре, тъй като БСУ има постоянно
присъствие в местен ежедневник, но от друга е лошо, тъй като показва, че останалите 52,1% са разпределени в няколко издания – както регионални, така и
национални.
3. ГЛАВА ТРЕТА
3.1. Анкетно проучване
Мотивите за провеждането на анкетното проучване са пряко свързани с желанието ми да потвърдя или отхвърля хипотезите, които заложих в началото. Проведох
две анкетни проучвания – за кандидат-студенти и за студенти.
Целева Съвкупност:
100 лица над 18 години живеещи на територията на град Бургас за периода от 10
до 18 януари, както и 100 лица от 16-18 години живеещи на територията на град
Бургас за същия период.
3.2. Анализ на резултатите
След проведеното проучване на нагласите на кандидат-студентите може да се
каже, че голяма част от учениците смятат да продължат образованието си (62 %).
Повечето са се насочили към университети от столицата (43 %), но не е малък и
процентът на тези, които да избрали да продължат в бургаски висши училища – 29 %.
Оказва се, че 42 % обръщат внимание на рекламните кампании на университетите, но
това, което им въздейства при избора е, доброто име на ВУЗ-а (32 %). С 2 % по-малко,
но изключително важен фактор при избора на университет, са таксите. Това учениците обясняват с икономическата криза, въпреки че са на мнение, че точно сега е моментът да се инвестира в образование.
Като най-влияещо действие от страна на университетите за привличане на
студенти, учениците определят срещите с преподаватели и студенти във ВУЗ-овете
(39 %). Разговорите очи в очи с кандидат-студентите са изключително важни, тъй
като имат възможност да се запознаят от близо с учебния процес, да зададат въпроси
на които мигновено ще получат отговори.
Основен източник на информация за Бургаския свободен университет за
кандидат-студентите се явяват съученици, учители, родители и познати (37 %). Това е
разбираемо, тъй като в този период на живота си учениците търсят чуждото мнение и
се влияят от него. Има и такива, които сами желаят да черпят нужната им информация. За тях (27 % от анкетираните) най-предпочитан източник се оказва сайтът
на Университета. 26 % залагат на онлайн изданията, където освен информация те
могат да се запознаят и с актуалните коментари под публикациите, които ще им
помогнат при формиране на цялостна представа за университета.
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3.2.2. Анализ на анкетата за студенти
След проведеното проучване на нагласите на студентите може да се каже, че найсилно влияние при избора на Бургаския свободен университет за продължение на
образованието са изиграли мненията на други студенти на учебното заведение (42 %).
Разбира се, не малък е процентът на повлияните от родителите – 21 % от запитаните.
Добре е да се отбележи, че 11 % са повлияни от информацията на сайта на университета. Това значи, че информацията там е достъпна за крайните потребители и е поднесена по разбираем и лесно откриваем начин, което е важно за всеки ценящ времето си.
За жалост, според 40 % от анкетираните студенти имиджът на БСУ е по-скоро
недобър. Само 25 % са на мнение, че е по-скоро добър. Според студентите това се
дължи на не толкова силното медийно присъствие.
Добре е да се отбележи, че според повечето анкетирани (40 %) медийният образ
на Бургаския свободен университет не е целенасочено развиван. Анкетираните са на
мнение, че Университетът присъства в медийното пространство хаотично, от време на
време, и това няма как да даде предпоставка за цялостен и развит медиен образ. Само
8 % вярват, че се работи целенасочено при формирането му.
ИЗВОДИ
Изводите, до които достигам след направения контентанализ на публикуване в
печата журналистически материали, както и след анализ на резултатите от проведеното анкетно проучване, са следните.
1. Медийният образ е важна предпоставка за привличане на кандидат-студентите. От това, какъв е той, зависи и мнението на родителите, учителите и
съучениците на решилите да продължат образованието си. Както показа анкетата, учениците се влияят от мнението на близки, търсят техните съвети.
2. Публикациите за период от пет години не са достатъчно. За такъв голям период и за такава институция като Бургаския свободен университет се предполага, че публикациите биха могли да бъдат поне двойно повече, и то не просто количествено, а в планирана йерархия на посланията.
3. Публикациите са съсредоточени в едно регионално издание – в. „Черноморски фар”. Слабо присъствие в останалата регионална преса и почти никакво в националната. Когато се развива целенасочено един образ, трябва да
се опитаме да задоволим интереса на всички публики. В Бургаския свободен
университет се обучават студенти от цялата страна, не може да се очаква, че
се моделира какъвто и да е имидж при условие, че повечето от журналистическите материали са в регионалната преса.
4. 40 % от анкетираните студенти на Университета, считат че БСУ има по-скоро недобър имидж. Това е и общественото мнение. Причината отново е слабо
развиваният медиен образ.
5. Повечето от публикациите (71,3 %) са с дистанциран, студен тон.
6. Публикациите са с чисто информативен характер. Посланието, което носят със
себе си, също е с информативен характер, без каквато и да е интерпретация.
7. Липсват статии, анализи и коментари.
8. Публикациите не са насочени към определени публики – кандидат-студенти,
родители, интелектуалци и др.
9. 17 % от публикациите в пресата са за дейността на Центъра по хуманитарни
науки към Бургаския свободен университет, което показва висока активност
на центъра в медийното пространство спрямо останалите три центъра.
Другият център със сравнително добър процент на публикации в пресата е
Центърът по информатика и технически науки (9,6 %). Останалите два
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центъра – Център по юридически науки и Център по икономически и управленски
науки, делят приблизително 8 % от публикациите. Тези публикации оцветяват
целия университет и в това се състои приносният им характер.
Изводите доказват, че първата ми хипотеза е грешна. Тя изразяваше предположението ми, че медийният образ на Бургаския свободен университет е добре развит,
планиран и управляван както в регионалните медии, така и в националните. От горепосочените факти става ясно, че медийният образ на Бургаския свободен университет
не е развиван добре за изследвания период от време. Към него се е подхождало с хаотично поднасяни на медиите материали. Публикациите не са целенасочени и планирани.
Втората хипотеза изразяваше предположението ми, че медийният образ на
Бургаския свободен университет може да се стимулира чрез организирана и целенасочена дейност на „PR Academy”, в която да се включат студенти от всички центрове, а
не само от ЦХН. Ако се вземе под внимание фактът, че 17 % от публикациите в
пресата са за дейността на Центъра по хуманитарни науки, това показва че приносът
на този център към изграждането на медийния имидж на Университета е най-голям.
Тъй като ЦХН има добро взаимоотношение с регионалната преса, то може би
структура на Центъра, каквато е студентската “PR Academy”, би могла да стимулира
медийния образ на БСУ чрез организирана и целенасочена дейност. В тази дейност
може да се включат и студенти от другите центрове, като основната им цел да бъдат
действия за изграждане и поддържане на медиен образ на съответните центрове. По
този начин машината, наречена Бургаски свободен университет, ще задейства пълния
си инструментариум за създаване на цялостен медиен имидж.
ПРЕПОРЪКИ
Според мен, университетът ни се нуждае от вътрешен отдел по PR, който да се
заеме изцяло с изграждането и поддържането на медийния образ и контактите с
целевите публики. Нужно е да има екип от специалисти, който ще следи за бързата и
навременна медийна намеса.
Адекватното медийно присъствие означава няколко неща. От една страна, участието в печатните и електронните средства за масова информация да бъде балансирано и премерено. От друга – публичното поведение ще е в синхрон с медийната стратегия и с културните и характерните особености на самия Университет. От трета страна,
адекватно е онова медийно присъствие, което е реалистично и убедително, професионално и компетентно, а това може да се постигне по два начина – със собствен
вътрешен отдел по „Връзки с обществеността” или чрез ползването на услуги на
специализирана PR-агенция.
Литература:
1. Стойков, Любомир и Валерия Пачева, Връзки с обществеността и бизнескомуникация, София, От игла до конец, 2005.
2. Липман, Уолтър, Общественото мнение, София, ЛИК, 2001
3. Петров, Милко, Персоналният имидж, София, Атлантис – КЛ, 2005.
Научен ръководител: доц. д-р. Мариана Лазарова
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НЯКОИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ
С ТОРЕНТ САЙТОВЕТЕ
Анелия Цветанова, Веселин Янев
Бургаски свободен университет
Първа награда

SOME LEGAL PROBLEMS RELATED TO TORRENT SITES
Anelia Tsvetanova and Veselin Yanev,
Burgas Free University
Science consultant: Asst. Prof. Hristo Pavlov
Abstract: In this project are discussed specifics of our legislation related to torrent sites
that are portals, built on specific software for exchanging files. Present status of
participants in these sites in terms of their constitutional rights and their position in the Law
on copyright and related rights and Law on electronic commerce. The authors consider
future problems in this matter and offer possible solutions to the legal status of the torrent
sites in Bulgaria.
Key words: torrent site, legal status, future problems, possible solutions, constitutional
rights, copyright

I. Същност и характеристика на проблема.
С развитие на новите технологии, светът се променя постоянно. Променя се начинът на живот на хората, тяхното мислене, действие, дори и използването на различни техники и програми. Усложнява се и се развива обменът на информация между хората, за да може да се улесни всекидневието и нуждите им, които все повече нарастват. Възникват нови и нови начини на обмен на информация, нови приложения,
програми и иновативни техники и оттам се появяват и множество фактически и
правни проблеми, които ги съпътстват.
В една наистина сложна и модерна правна материя се оказват заплетени проблемите, възникнали от съществуването и използването на торент сайтовете. Това е
един интересен и актуален въпрос, защото в момента няма правна уредба или събрана
съдебна практика нито в България, нито в по-голяма част от другите държави, от
която да се ръководим за спорните моменти, получени от съществуването на така
наречените – торент тракери.
Проблемите от правна гледна точка, които могат да се поставят по този въпрос,
са многобройни и обхващат различни сфери на обществото. Могат да се разгледат
някои от следните аспекти:
1) Проблеми, свързани с конституционните принципи: „комуникационни права и
свободи” на гражданите, отразени в чл.39 ал.1, чл.40 ал.1, ал. 2 , чл.41 ал.1 КРБ;
2) Правното положение на участниците в торент сайтовете според Закон за
авторското право и сродните права(ЗАПСП) и Закон за електронната търговия (ЗЕТ);
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ІІ. Същност на торент тракерите
1. Възникване на торент тракерите
Преди години обменът на информация представлявал един тромав и не толкова
бърз процес и едва ли някой е знаел какво представлява нашумелият сега сървър торент и как действа той. Създателят на първия BitTorent Protocol, базиран на известната негова система P2P - peer to peer, е американският програмист Bram Cohen през
април 2001 г., като този проект се реализира на 2 юли същата година. Не след дълго се
превръща и в една от най-прогресивните компании, разположена в Сан Франциско,
Калифорния.[1] С него се поставя началото на една верига от сървъри в този стил и
метод, които се разполагат из целия свят. Появяват се и други торент тракери, като
по-известни са The Pirate Bay, Extra torrent, demonoid, seedpeer и други.
2. Какво представляват торент тракерите?
Торент тракерите – интернет страници, изградени на базата на специфичен
софтуер за обмен на торент файлове. Тези програми, изграждайки уебсайтове, осигуряват възможност на регистрирани потребители на интернет да обменят информация,
която се намира единствено на техните лични компютри. „Тракерът” съхранява единствено ограничена идентификационна информация на файловете, които се намират на
личните компютри на потребителите.
Основна терминология, тя е специфична, затова трябва да и се обърне внимание:
• Тракър (tracker) – това е сървър, управляващ комуникацията между потребители на torrent система
• Ъплоудър (uploader) – това е потребител, който има възможност да публикува
.torrent файлове за рилийзи.
• Сийдър (seeder) – такъв е всеки потребител, който разполага с цялото съдържание на даден рилийз.
• Лийчър (leecher) – всеки потребител, който още не е до изтеглил напълно даден рилийз.
• Пиър (peer) – общо наименование за всички сийдъри и лийчъри на един и
същ .torrent файл.
• torrent файл – файл с разширение .torrent, съдържащ информация, която всеки
потребител използва, за да спомoгне за разпространението му. Тези файлове с помощта на торент програма се свързват с останалите потребители (сийдъри и лийчъри),
интересуващи се от дадена информация.[2]
ІІІ. Правни проблеми
1. Проблеми, свързани с конституционните принципи
Sub lege libertas – Свобода според закона
Конституцията на РБ регламентира така наречените „комуникационни права и
свободи” на гражданите в чл.39 чл.40 чл.41.[3] Според чл. 39, който е един универсален демократичен принцип, се регламентира правото на всеки свободно да изразява
мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин. В чл.41 се предоставя възможността на всеки да търси, получава и разпространява информация, но законодателят включва тук и едно ограничение: не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани,
както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала. С тези два принципа се дава възможност на гражданите да изразяват свободата
на личността си независимо от това, къде са в реална среда или във виртуалното
пространство и независимо в коя държава се намират в процеса на общуване.
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В чл.40, ал.1 КРБ се дава свобода на печата и другите средства за масова
информация, като дори в ал.2 се урежда хипотезата за спиране и конфискация, която
”... се допускат само въз основа на акт на съдебната власт”. Това подсилва закрилата на тези права, защото трябва да има акт от съдебната власт, издаващ се само при
определена процедура.
Глобалната интернет мрежа дава една голяма възможност на потребителите да
общуват без ограничение с всяка една точка на света. Те могат да създават нови
програми, приложения, сървъри, с които да улесняват процеса на общуване и обмен
на информация. Такива се явяват и специализираните сървъри торент тракери, които
дават желания резултат за по-бърз и ефикасен начин на общуване. С използването на
тези програми потребителите упражняват своите права, предоставени от Конституцията и евентуална забрана би довела до тяхнoто накърняване. Според Конституцията
България е държава, която трябва да „създава условия за свободно развитие на
човека и на гражданското общество”. С това тя трябва да им гарантира това развитие чрез създадените от нея конституционни права и тяхната защита, дори и в непрестанния процес на развитие на дигиталния свят.
2. Положение на участниците в торент сайтовете.
Участниците в торент сайтовете са ъплоудъри, които публикуват информация,
произтичаща от собствените им компютри, лийчари, използващи тракера, за да добиват информация, и сийдърите, които споделят информацията, качена от ъплоудърите.
Основно място в конструкцията заемат и собствениците, които понякога са и администратори на сайтовете.
2.1. Правни проблеми според ЗАПСП:
В чл.18 ЗАПСП е посочено, че авторът има изключителното право да използва
създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица. Но
и също така в същия закон се определя и случаите, при които публикуването на такава
информация е възможно при определени условия.
В чл.24 ЗАПСП е посочено, че е допустимо без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение да се възпроизвеждат произведения,
когато:
2.1.1. В т.1 се установяват определени изисквания: да има преходен или инцидентен характер; да няма самостоятелно икономическо значение; да съставлява неделима и съществена част от техническия процес и да се прави с единствената цел да
позволи предаване в мрежа чрез посредник или друго разрешено използване на произведение.
В торент сайтовете участниците възпроизвеждат информацията временно в
мрежата, с помощта на посредник (торент сайта), самото възпроизвеждане няма
самостоятелно икономическо значение, дори и произведенията не се намират изцяло в
точно определен компютър, т.к. информацията постоянно се разменя между тях на
части. Според ЗАПСП от направените изводи до сега следва, че не се изисква нито
съгласието на автора на правото, обект на защита, нито му се дължи възнаграждение
от участниците в торент сайтовете, като под участници тук трябва да се разбира само
тези, които обменят информацията, а именно сийдъри и лийчари.
2.1.2. Чл. 24 ЗАПСП въвежда още две хипотези т.9 и т.11, отнасящи се за възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения, с учебна цел
или с цел съхраняване на произведението и предоставянето на достъп на физически
лица до произведения, намиращи се в колекциите, ако това не служи за търговски це81
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ли. Приложното поле тук се изменя, премахва се временният характер, като при тях
обменянето на произведения може да стане за по-голям период или за постоянно.
В торент сайтовете тези типове информация са често срещани между потребителите и следва да се обърне внимание, че при тях също нямаме нарушение на авторските права, т.к. тези обекти са предоставени за лично ползване – за учебни цели или за
съхраняване на произведението в колекции, като всеки един от участниците ги използва без намерение за печалба.
Ъплоудърите публикуват определени типове информация, свързана с различни
сфери. Възможно е при тази дейност да се засегнат обекти, които се защитават от
ЗАПСП. В тези случай следва да се постави въпросът, какви нарушения са извършени
и възможностите за търсене на отговорност.
Според чл.25 ал.1 т.2 ЗАПСП без съгласието на носителя на авторското право,
но при заплащане на справедливо компенсационно възнаграждение е допустимо възпроизвеждането на произведения, независимо върху какъв носител, от физическо лице за негово лично използване, при условие че не се извършва с търговска цел.
В отношенията, създадени с торент сайтовете, някои участници влизат в пределите на този член, това са ъплоудърите. Те са физически лица, които публикуват голяма част от информацията, съдържаща се в торент сайтовете, като действието се извършва без наличие на търговски интереси. Възпроизвежданото на произведението се
прави за лично ползване между всичките участници. Затова законът не изисква съгласието на автора, но се въвежда условие за компенсационно възнаграждение, което да
му се плати.
Как да бъде платено трябва да бъде изчислено и определено за всеки конкретен
случай.
В глава тринадесет на ЗАПСП, отнасяща се до административно наказателната
отговорност, съществува текст, който може да бъде разгледан във връзка със сийдъри
и ъплоудърите.[4] Това е чл. 97 т.13 ЗАПСП, гласящ, че който предлага в нарушение
на този закон по безжичен път или по кабел достъп на неограничен брой лица до
произведението, обекти по права сродни на авторските или до част от него по начин,
позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално
избрани от всеки от тях, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от
триста до три хиляди лева.
За да се осъществи това нарушение, информацията, която се предлага, трябва да
е обект на защита от закона и да е на компютъра на съответния участник изцяло. В
торент сайтовете обмяната на информация става на части, нямаме изцяло съществуваща база данни, която да е върху един точно определен компютър изцяло. Също тази
информация трябва да е достъпна за неограничен брой лица (в случая е така), но
ъплоудерът и сийдърът контролират както информацията, която предлагат, така и времето, в което да се осъществява и затова не може да се приложи чл.97 т.13 ЗАПСП
спрямо тях, понеже съставът на хипотезата не отговаря на реално представените
факти.
2.2. Правно положение според ЗЕТ.
В чл.13 – 17 ЗЕТ се определя определени случаи на неотговорността на доставчиците на услуги на информационното общество, а собствениците на торент сайтовете попадат в тази група доставчици. Като тук няма значение как се приемат, като
безплатно предоставящи услуги или като възмездно съществуващи, по отношение, че
приемат определени суми от рекламата в сайтовете им, законът ги приравнява в чл. 18
ЗЕТ.
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Доставчикът на услуги не отговаря:
• При предоставяне на услуги по достъп и пренос през електронна съобщителна мрежа за съдържанието на предаваната информация и за дейността на получателя
на услугата, ако: не инициира предаването на информацията; не избира получателя на
предаваната информация, и не избира или не променя предаваната информация.
• За автоматичното, междинното и временното съхраняване на информацията,
необходимо за нейното ефективно предаване към други получатели на услугата по
тяхно искане, ако не изменя информацията; спазва изискванията за достъп до информацията; спазва общоприетите правила за актуализация на информацията; правомерно използва общоприетите технологии за получаване на данни за използване на информацията; незабавно премахва информация, която е съхранил, или преустановява
достъпа до нея с узнаването на факта, че: информацията е била отстранена от мрежата
на първоначалния източник или достъпът до нея е бил преустановен, или е налице акт
на компетентен държавен орган за премахване на информацията или преустановяване
на достъпа до нея, когато това е установено със закон.
• За съхраняване на чужда информация (хостинг) и за електронни препратки
към чужда информация (линкинг) за нейното съдържание, както и за дейността на
получателя на услугата, ако: не е знаел за противоправния характер на дейността или
информацията, или не са му били известни фактите или обстоятелствата, които правят
дейността или информацията явно противоправна.
• Доставчикът на услуги не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на
информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност. А може би тук трябва да осъществява определен
контрол, въпреки дадената не отговорност от ЗЕТ.
Извод: Тук проблемът е да се определи контрол върху тази неотговорност, която
засяга и собствениците на торен сайтовете.
IV. Различни действия, които са предприемани
• Едно от най-големите дела е в Швеция срещу The Pirate Bay (TPB) – борба
срещу торент тракерите. Най-голямата глоба наложена до момента – 4.2 млн USD.
• През 2010 г. партньорството между холандската и американската организации доведе до затварянето на 39 пиратски сайта.
• Над 1000 са блокираните уебсайтове от холандската анти-пиратска организация BREIN.
• Google премахна от своята „autocomplete” форма за търсене думи като torrent,
p2p и др.[5]
V. Предложения за възможни решения, очаквани резултати и бъдещи
проблеми
1. Възможни проблеми при спиране и при запазване на торент тракерите
1.1. Бъдещи проблеми при спиране на торент тракерите в България, ще възникнат определени проблеми:
• голяма част от българското общество е приело, че тези торент сайтове са найудобни и са лесен начин за достъп и обмен на информация и при едно евентуално
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преустановяване на работата им, ще настъпи огромно недоволство и протести на обществото.
В социалните мрежи има изградени канали за защита на торент сайтовете.
• миграция на тракъра до нов домейн или миграция на потребителите към други локални или международни торент сайтове.
Тук може да се даде за пример за държавите, с които България няма договор за
правна помощ. При липсата им не може да се осъществи правна ефективна защита на
авторите, ако се нарушат техните права.
Държави, удобни за регистрация на торент домейн и сървър: Афганистан,
Британската част от Тихия океан, Вирджинските острови, Кайманските острови,
Еритрея, Науру, Сомалия, Вануату. [6]
1.2. Проблеми при запазване на торент тракерите в България, ще възникнат
следните проблеми:
• трудно събиране на компенсаторните възнаграждения на авторите за техните
произведения използвани в торент сайтовете;
• нужна законодателна промяна в частите регулиращи тази материя;
• възможен свободен обмен на произведения, които са със защитени авторски
права.
2. Предложения във връзка с торент тракерите
2.1. Специални комисии, които да следят за нарушаване на авторските права. Те
да създадат отделни звена, които да работят само в сферата на българските торент
сайтове и при откриване на обекти, които имат авторска защита:
• да сигнализират собствениците и те да прекратяват достъпа до тях сами;
• или да налагат сами определен вид санкции за определени нарушения при не
намеса от страна на собствениците;
• или да се справят сами със създадената проблемна ситуация.
2.2. Трябва да се търси отговорните за това действие, като това може да стане с
по-строги мерки и контрол от страна на собствениците на сайтовете при регистрирането на ъплоудърите. Регистрацията на тези лица задължително трябва доброволно да
предоставят реални данни.
2.3. Да се наложи със закон всички сайтове да искат при регистрацията си пари
от всеки един свой потребител, за да може той да има достъп до произведения, които
са обект на авторско право. Това може да стане с пращане на СМС с някаква единна
цена, която да се заплаща за определен период от време, като на остреща потребителя
получава код, който му осигурява достъпът до торент сайтовете и информацията,
съдържаща се в тях. Парите, които се съберат съобразно чл.26 Закона за авторските
права и сродните права, ще бъдат изплащани на носителите на авторското право.
2.4. Част от парите, които собствениците на такива сайтове получават от реклами, да бъдат предоставени на носителите на авторски права, като това би станало съобразно норматива уредба, която да е съобразена с печалбите от рекламите в тези сайтове.
3. Очаквани резултати
• Трябва да се защитят правата както на авторите, така и на участниците в торент сайтовете.
• Носителите на авторски права биха предоставили доброволно своите произведения с цел печалба и по-лесен достъп на повече хора до тях. Това би станало с до84
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говори между собствениците на торент сайтовете и носителите на авторски права,
където ясно и двете стани могат да опишат правата и задълженията си относно всеки
един обект, подлежащ на авторска защита.
• Или решаване на проблема с ясно въвеждане на разпоредби в нашето законодателство, което да даде легално въведение на торент сайтовете, отговорността и
развитието на отношенията между определените страни.
• Така ще дадем пример на останалите държави за ефективно справяне с проблемите за торен сайтовете.
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ПУБЛИЧНИЯТ ОБРАЗ НА ДЕЛОВАТА БЪЛГАРКА
В БУРГАСКИТЕ ПЕЧАТНИ МЕДИИ - РЕГИОНАЛЕН ПОГЛЕД
КЪМ ГЛОБАЛЕН ПРОБЛЕМ
Докторант Емилия Паскалева Николова
СУ „Св. Климент Охридски”
Втора награда

PUBLIC IMAGE OF BULGARIAN BUSINESS WOMAN IN
BOURGAS PRINT MEDIA - REGIONAL LOOK AT THE GLOBAL
PROBLEM
PhD student Emiliya Paskaleva Nikolova
SU „St. Kliment Ohridski”
Abstract: The report studies the episodic presentation of the women image in various
Bourgas newspapers. It is looked for the relationship between individual policy of the
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Глобализацията в съвременния свят се е превърнала в явление, което допринася
за значителни промени в системата на медиите в световен, национален и регионален
мащаб. Сложните световни процеси и трансформациите, които наблюдаваме във
всички сфери от живота, доведоха и до бърза промяна в характера на комуникацията,
в нейното качествено съдържание и широко преекспониране. Медиите подмениха
своите приоритети, познати от десетилетия, а някои дори отпаднаха от все по-разрастващия се пазар от медийни продукти.
Масовата култура днес се нуждае от герои (истински или измислени), знаменитости на деня и голяма доза драматизъм. Тази констатация, която представлява перифраза на известната шега на Волтер за наличието на Бог и присъствието му в религиозната практика на Средновековието е все така валидна и при функционирането на
медиите – тези модерни производители на идеализации и сакралност в днешното
време.
Непрекъснатото повишаване на разнообразието на предлаганите продукти и динамиката в пазарните предпочитания изразяват промените в ценностните виждания на
индивидите, техните потребности и начин на живот, но същевременно пазарът оказва
влияние върху формирането на идентичности чрез разширяването / ограничаването на
предпочитанията до конкретен набор от пазарни продукти или услуги.
Социологическата култура доказано се превръща в основа за провеждане на разумно планирана и печеливша публикационна политика спрямо ползвателите на масовите средства за информация. Ако преди години централен въпрос в медиязнанието
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беше „Какво медиите правят с хората”, днес той има обратна формулировка: „Как
хората ползват масовите посредници в отговор на свои актуални потребности?” [1]
Съвременният процес на глобализация изисква нов подход при анализиране на
медиите. Пред тях възникват нови потребности за информационно удовлетворяване,
както и нови очаквания от потребителите на медийната продукция. Появата и налагането на медийните мастодонти не елиминира възможността от съхраняването и
утвърждаването на регионалните вестници, радиа и телевизии. Те бързо и умело се
адаптират към променящата се информационна реалност и заемат точно определеното
им обществено пространство - местните събития и новини. [2]
Развитието на регионалните медии е своеобразна еманация на демократичните
традиции на обществото. Те са упълномощени от своята аудитория с власт, която е
присъща само на тях. В местните вестници хората виждат реалния коректив на местната власт, разчитат да бъдат чути и с тяхната позиция да се съобразява политическия
и бизнес елит.
С течение на годините местната преса постепенно успява да ни предлага все подетайлизирана информация, сегментирана и структурирана според специфичните интереси на местната общност, а лъчовете на разпространение на периодичните издания
в тази обстановка започнаха да се определят от информацията за компактни агломерации от различни купувачи.
Според Т. Петев като следствие от това „…свободата на печата в провинцията
започна да пати от различни ограничения – съдебни и силови разправии, стопански
колапс и кадрови недоимък, безумството на местните велможи и домораслите
медийни стратегии на новозабогатели собственици на промишлени кокошкарници.
Изброяването на тези фактори очертава тежкия жребий, отреден за регионалния
печат”. [3]
В тази медийна среда и до днес съществува най-стария в България провинциален
вестник, който не престава да излиза в продължение на деветдесет и една години вестник ”Черноморски фар”. Вестникът е носил последователно имената „Бургаски
фар” (1920-1944), „Народен фар” (1944-1951) и „Черноморски фронт” (1951-1987).
Според Милко Петров до утвърждаването на издание като „Черноморски фар” се е
стигнало не толкова гладко. „Бяха отминали естествените периоди на пъпкуване,
казва Петров, когато от един ствол се появяваха по две, че и три дъщерни издания,
всяко с отстранено ръководство, което оспорваше легитимността на предишното
или се правеха опити да се родят на чисто всекидневници, които да събудят
носталгични нагласи или да наложат нови репортажи и разследващи подходи”. [5]
В процеса на своето утвърждаване вестник „Черноморски фар” се превърна в
„печатната емблема” на града. На своите 24 страници той събра рубрики в различни
направления като: новини, гореща тема, България днес, нашата улица, политика,
светът, булевард и спорт. Многообразието от обсъжданите теми е голямо, а действието на дедуктивния принцип на таблоида през годините само още веднъж доказа
необходимостта от превръщането на собствената социална позиция и избор в общи,
универсални виждания. Чрез изследване на събудените човешки потребности и с
помощта на разбираем вестникарски език „Черноморски фар” се опитва да предложи
на публиката актуални питания и обяснения, относно случващото се в живота на
бургаската общност като цяло, но не и в живота на съвременната жена. Образът на
цялостното тематично съдържание обхваща проследяването на четиридесет броя на
вестника в продължение на три месеца (от декември 2010 година до началото на март
2011 година). Съдържателният преглед показва изключителна тематична насоченост с
акцент върху злободневните политически теми и икономическите сюжети, като в
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известна степен се забелязва стремеж към постигане на баланс между социалнорелевантната и развлекателната информация.
Друг тип регионални вестници са тези, които търсят собствения си облик, но в
крайна степен осезаемо се доближават до политическата и социална насоченост на останалите печатни издания. Вестници като „Бургас днес и утре”, „Под лупа” и
„Компас”, в стремежа си да станат изразители на публичния интерес се превръщат в
печатни медии, отразяващи единствено и само динамиката преди всичко на политическите процеси в страната и региона.
Както посочих по-горе, неразделна част от бургаския медиен пазар е и областния
всекидневник „Бургас днес и утре” (създаден на 01.02.1993 г.). На своите двадесет
страници (тираж 4000 броя) ежедневникът отразява актуални събития от региона,
обособени в отделни рубрики като: репортер, общество, България, свят зад кадър,
спорт и шоу. Интересни са и специализираните приложения на тема: здраве, за дома,
народен приятел. Женско присъствие по неговите страници откриваме единствено в
рубриките за спорт и шоу, където фокусът на вниманието е съсредоточен предимно в
сферата на развлекателното и любопитно четиво. Единствено в броя от 17.02.2011 година, в рубриката „Женски кът” е направен плах опит за постигане на цялостно представяне на женския образ чрез симбиоза от информация за живота на певицата
Даниела Попова.
Подобна универсалност на посланията се забелязва и при бургаския таблоид вестник „Компас”. Вече единадесет години той присъства на нашия пазар (тираж 5000
броя), с което доказва, че е един от най-четените вестници в региона. Новинарското
му тяло се състои от 16 страници, първите четири от които са на регионална тематика.
В останалите страници четем журналистически коментари по обществено значими
теми, отделени в рубриките: музи, България, светът, култура, оттук-оттам, хайлайф,
спорт и отмора. Вестникът ни предлага голяма доза разнопосочност на женските образи, насочена преди всичко към творчески изявените дами. Пример в това отношение
виждаме в публикуваните материали за флористката Снежана Колева (29.04.2010 г.),
за Галя от бившия дует „Каризма” (16.08.2010 г.), за Дебора – героинята от френскобългарския документален филм, излъчен от БНТ на 13.09.2010 г. (16.09.2010 г.);
статии за поетесата с китара Татяна Йотова (14.01.2010 г.), астрологът-психолог
Даниела Ангелова (19.09.2010 г.) и други. Сред многообразието на предложените
статии и разнопосочието в техните сюжети, вестникът „хвърля” и сатирична светлина
върху образа на жената, правейки паралел в отношението на мъжа към жената и колата едновременно (09.02.2011 г.). Представянето на такъв неблагоприятен женски образ по-скоро може да бъде възприето като израз на метафорична свобода с хумористичен оттенък, отколкото като ежедневна картина от битието.
Прави впечатление, че загледани в своето синхронизиране с новинарските пароли
на всекидневието, посочените вестници нито веднъж не отделиха внимание на постигнатото от успешната и предприемчива жена. Пътят на различността по-скоро се
търси чрез фокусиране върху очакванията на аудиторията чрез нестандартни форми
на конструиране на женската идентичност като контрапункт на обществените процеси.
Политиката на бургаския вестник „Под лупа” също не предполага дори частична
общност по темата за деловата жена. Коментарите в него отразяват основно проблемите на региона, а целта на екипа, който го списва е да избяга (доколкото това е възможно) от всеобщата тенденция към унифициране. Тази негова насоченост предопределя липсата на интерес към успелите в бизнеса, било то мъже или жени, поради
което на страниците му не се отделя място за успеха като олицетворение на труда,
креативността и иновациите. По-скоро „езикът” на вестника е критичен, дори
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опозиционен в рамките на своята локалност и като че ли непрекъснато се стреми да
„избяга” от дискурсивния терен на хибридната преса, ако перифразираме думите на
Орлин Спасов. [6]
Модифицирането на регионалните бургаски медии показва една класическа форма на адаптация, която в значителна степен допринася конкретните сфери и дейности
на успешните жени в бизнеса да се базират на една нова медийно-детерминирана
основа.
Малко по-различен е медийния образ на вестник „Десант”. Националният седмичник се издава от „СКАТ ТВ” ООД, а това предопределя в известна степен и връзката
му с Бургас. В брой 28 (13.11.2009 г.) вестникът за първи път публикува статия за
реализирана делова жена. Най-новата рубрика на „Десант” носи името „Успелите” и
запознава читателя с дейността на една от най-успелите бургаски жени в бизнеса –
Ружа Стойкова. Журналистическият материал на автора Калин Томов прави задълбочен анализ на нейната дейност в социалния проект „Отворено сърце”, на работата и с
децата от седем бургаски училища, на партньорството и с младите ротарианци от
„Ротаракт Бургас”, на отговорността и като социално ангажиран човек, успяла бизнес
дама и още по-успяла майка.
От казаното дотук може да направим извода, че в тази динамична печатна шумотевица и в тоналността на традиционните обществени нагласи, очаквания и ценности
(традиции) диалогичният потенциал на вестници като „Десант”, „Компас” и „Под
лупа” има вероятност да бъде поставен под съмнение. Със своята специфичност на
посланието изключение правят всекидневници като вестник „Черноморски фар” и
„Бургас днес и утре”. Интересен е паралелът на различните послания, закодирани в
една и съща проблематика в различните типове местна преса. Търсейки персоналния
имидж на жената в изброените вестници, ние по-скоро попадаме в т.нар. процес на
„дресиране на ползвателя”. Едва ли е нужно да се уговаря, че медията, в случая местната, не толкова отразява, колкото конструира социален свят, публична сфера, легитимира политики и елити [4], а в този процес липсва търсеният образ на деловата
българка.
Новият медиен контекст ни задължава да споменем и печатните регионални
медии, които изцяло са изградили своя облик върху иновативния подход в рекламната
политика на модерната смислова конвергенция. Този вид политика на всеки източник
на масова информация почива върху добро познаване на социалната структура и
интересите на съответната аудитория (ако приемем, че в Бургас има аудитория, която
се вълнува от проблемите и успехите на деловата жена).
Ако попитате каква е целта на медиите от гледна точка на рекламодателите, последните ще отговорят – да създават аудитория за рекламите им. Пример в този случай е и създаването на бургаския вестник „Фактор”. Вестникът излиза от месец юни
2001 г. и тази година на 14 февруари отбеляза своята десета годишнина. Това е
вестник за свежа журналистика и реклама, използващ метода „реклама в безплатен
вестник”. Целта на този метод, отдавна познат в Европа и САЩ, е да се постигне
висок тираж при 0% брак, което да осигури максимален ефект на рекламодателите и
да превърне вестника в притегателен център за тях. Според думите на главната
редакторка Румяна Емануилиду (носител на Национална награда за правата на жените
2006 г.), вестникът няма отделен ресор за отразяване на женското присъствие в
публичното пространство, а по-скоро е насочен към събитийното отразяване на
актуални за региона инициативи, политики и дейности. Освен информационно насищане с конкретни рекламни послания вестникът осъществява и функция на предавател на социална информация, която въздейства в точната социална среда с цел удовлетворяване на конкретни читателски потребности.
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Като елемент от масовата култура местният вестник „Фактор” представя варианти
на различно женско публично присъствие, а паралелните процеси на вътрешно диференциране на женския образ се наблюдават и в други форми на масовата култура,
които са съпътствани от свои собствени характеристики.
Публикациите в тази насока са по-скоро периодични и чрез рекламното представяне на реалните успехи на бургаската жена работят за конструирането на женския
образ в неговата цялостност и многоплановост. Пример в това отношение са статиите
за Милена Даракчиева (брой 424, стр. 6), за Снежина Ризова (брой 424, стр. 21), за
Ирина Папанчева (брой 429, стр. 8), за Ваня Василева (брой 429, стр. 14) и др. Разнопосочност на предлаганите женски образи откриваме и в журналистическите материали за модни дизайнерки, спортистки и други изявени личности от региона (виж
публикациите на онлайн страниците на вестника от 28.01.2010 г., 21.01.2011 г. и др.).
Поради постоянно случващия се процес на изграждане на женския медиен образ,
а не приемането на констатацията за нейната изграденост (завършеност) и нединамичност, конструираният женски образ на страниците на вестника е множествен, т.е. съществуват различни наративи и послания в зависимост от социалните позиции на индивидите в обществото. Пазарният механизъм, който неизменно присъства на неговите страници, представлява преди всичко популярната култура и е катализатор на промените, настъпващи в образа на жената.
Чрез представянето и в света на бизнеса и начинът, по който бургаските вестници
отразяват нейното кариерно развитие, нямам за цел да възвелича по-голямото
„феминизиране” на женския образ, а да представя и другата възможна гледна точка за
преплитане на феминистични с патриархално-стереотипни дискурси във всекидневните позиции на социалните субекти. Безспорно изграждането на такава женска многопластовост е многопосочен процес с неединни логики и проявления.
Друг кръг от аксеологеми разглежда въпросите за поведението, външния вид, вкусовете, стила на живот. В този кръг от разработвани проблеми прозира и специфичният интерес към утвърждаването или коригирането на вече създадения обществен
образ на успялата жена. Типичен пример за това може да открием на страниците на
вестник „Бургаска жена”. Седмичникът излиза от края на 2008 г. (тираж 3000 броя) и
е ориентиран към читателска аудитория на средно и над средното интелектуално
ниво, работещи жени, бизнес дами, дами с позиции в различни сфери от обществения
живот.
Вестникът поддържа специализирани рубрики, озаглавени: общество, кауза
Бургас, кариера, аз-жената, интимно, делова навън, блиц, време за вас и др. Цялото
многообразие от теми отразява палитрата от женски интереси, провокира дебати,
представя позиции. Журналистическите материали са повлияни преди всичко от необходимостта на бургаския медиен пазар да съществува вестник създаден специално за
нея, жената – за тази, която се вълнува от политика и бизнес, от мода и здраве, от
женски трикове и женски тайни. Вестникът е повлиян от така насаждания в последно
време модел на еманципацията.
Провокацията на неговите страници се осъществява и документира текстуално в
различни посоки, като в определени случаи е насочена основно към скъсване с
досегашните представи за успялата жена. Именно този вид провокация се вижда в
статиите за: Нина Атанасова (брой 169, стр. 8), Мария Червенякова (брой 171, стр. 8),
Надежда Костова (брой 173, стр. 8) и др. Тенденцията е към вплитане в женския образ
на графичен силует, изтъкващ вътрешната сила и духовно излъчване на съвременната
жена; олицетворение на ценностите на обществото чрез яркост и свръхприсъствие на
орнамента. Различният начин, по който се показват женските образи във вестник
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„Бургаска жена” представя низ от житейски ситуации, чрез които очертава разнообразието на индивидуалните типажи: от романтичен, погълнат от работата си до практичния екстраверт, възползващ се умело от всеки шанс да експлоатира до край дарбата
си. Виждаме, че посочените образи са гранични и между тях може да се разположи
цялото конкретно многообразие на женски типове, дедуцираните от тях персонални
имиджи и съответно отговарящите им рецепционни нагласи на аудиторията.
Духовните ценности са представени като предпоставка, а не като цел и се
измерват не според адекватна на тях мерна система, а чрез доминиращите координати
на цифрово измеримия, социалнозначим и общопризнат успех. Така например е представена личната и кариерна реализация на делови жени като: Ваня Николова
(брой 169, стр. 5), Зорница Петкова (брой 171, стр. 4), Божура Барникол (брой 172,
стр. 5) и много други.
Цялото многообразие от материали на вестник „Бургаска жена” му осигурява
трайно присъствие в регионалното медийно пространство. Стремежът на редакционния колектив е да създаде една относително хомогенна среда и в нея да обединява в обща система различни личности, често несъвместими по други признаци.
Стратегията е съобразена с факта, че интересите и потребностите сплотяват социалните слоеве, които или се приобщават към конкретна идея, или създават своя собствена. Според колектива на вестника представянето на различни гледни точки, иновативни бизнес стратегии и модерни предприемачески подходи може да се превърне в стимул за много съвременни българки. Всяка седмица вестникът „запечатва” реалностите чрез думи, образи и ситуации, като ги онагледява в публикации с различна
аудиторна насоченост.
Аудиторията на вестник „Бургаска жена” не е монолитна, нито константна величина. Предвид на това, че тя е предимно женска, трябва да се отчете нейната емоционалност и податливост на реакции – фактори, които по този начин се превръщат в
емоционално оцветено възприятие и нов тип отношение към образа на предприемчивата българка. Стремежът към непрекъснато опознаване на собствената аудитория
позволява на екипа на седмичника по-точно да адресира своите послания и системно
да изследва очакваните ефекти. Като стока, циркулираща в медийния пазар, вестникът
има своята определена целева група и изисквания, чрез които продуктът съответства
на пазарното търсене.
От изложените факти може да направим заключението, че чрез съзнателното
оформяне на разделения на типично женски вестници и по-масови такива и нетолкова
съзнателното им следване от потребителите на тези вестници се образува характерната за масовата печатна медия множественост на посланията и съдържанието. В такива изкуствени обособявания все повече се наблюдават нови форми на стереотипност на женския образ.
Един от съвременните стереотипи е именно стереотипът за „успялата жена”. В
този образ се включва финансовата независимост, динамичността, доброто образование, социалната и професионална активност и не на последно място израстването в
кариерата – все образи, с които вестникът ежеседмично запознава своите читатели и
провокира тяхното желание за лична изява. Именно в този смисъл, в смисъла на
общност, важно влияние оказват редакционните статии, които сплотяват и артикулират принципа на обединението. Те могат да се разглеждат и като своеобразен израз на
специфичната социална позиция на оформената група „ние жените”.
Вестникът взаимодейства със своята аудитория не само чрез знакови системи и
символни форми. Той въвежда своя реципиент – жената в конкретни социални реалности, представя реални социални субекти и стимулира към конкретни съждения, раз91
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мисъл, дори подбужда към действие. Това взаимодействие предопределя у женската
част от читателската аудитория не само поведение, но и предизвиква отношение. Така
взаимодействието медия - личност е насочено към определяне на личностното участие в протичащите процеси и към проектиране на възможните предстоящи промени.
„Бургаска жена” не само скъсява дистанцията между жената и бъдещето, но
единствен той дава възможност на същата тази жена да се включи в предстоящите събития, да „моделира” своето бъдеще, да предприеме първата крачка към успеха. Тази
тенденция проличава в статиите на главната редакторка Илонка Иванова, в материалите на Таня Анастасова, Радка Балева, Валентина Илиева, Невена Борисова. Чрез
формулата на интересното и любопитното, артистичното и прегледното списване
авторките се опитват да налагат гъвкави модели на комуникация с аудиториите, да
покажат, че жените днес се нуждаят от усещане за индивидуално присъствие, а не от
унифицираността на един от „човешкия парк”. Те представят деловата жена в ландшафта на местния живот без да изневеряват на традициите и на читателите си.
Анализът на изложените факти е направен след изследването на 166 броя от
различните бургаски вестници, излезли в периода април 2010 г. – февруари 2011 г.
(вестници: „Черноморски фар” – 30 бр.; „Бургас днес и утре” – 35 бр.; „Фактор” –
15 бр.; „Под лупа” – 10 бр.; „Компас” – 28 бр.; „Десант” 10 бр.; „Бургаска жена” –
38 бр.). Развитието на всеки от тези вестници е отзвук на демократичните традиции на
обществото, логично следване на естествения ход на икономическите, политическите
и социалните промени в живота на българина. Следователно може да разгледаме
бургаската преса като проекция на настъпилите реалности, без фактите непременно да
означават, че бургаските вестници не са любопитни, интересни и провокативни.
Констатацията е проследена в над 60 статии и е последвана от утвърждаване на направеното обобщение чрез очертаването на различни нюанси на образа на жената в регионалната бургаска преса.
Целта на всеки от бургаските вестници несъмнено е изразена в представянето и
изграждането на определени социални позиции като вече налични и все още творящи
се. От ключово значение е факта, че тези позиции са на самите социални субекти,
които са включени в тях, т.е. до известна степен са с цел изграждане на определени
женски идеологии. По този начин като борба и противовес на досега наложените
стереотипни представи за жената във всекидневните разбирания, чрез практикуването
на „популярен феминизъм” (Angela McRobbie цит. в Gauntlett: “Media, Gender and
Identity”) от хората, четящи разнородните местни вестници, се създават нови неосъзнати стереотипни форми за женски образ, които постепенно заместват старите като
по-подходящи за историческите и социалните условия в обществото.
Тези налагани нови образи кореспондират на процеса при много от статиите тип
„успешна жена”, които чрез прокламирането на индивидуално различие и уникалност
налагат съответна групова еднаквост.
Днес хората в Бургас и региона продължават да очакват от „своите” медии още
по-пълна и точна информация, по-аналитични и задълбочени оценки, както и варианти за медийна социална перспектива за всяка успяла жена. Регионалната преса е
тази, която има възможността особено релефно да открои и позитивните стойности на
промените в национален и глобален мащаб, и крайните деформации в обществото. В
тази пъстра информационна палитра липсва основно образът на деловата жена,
провокиран от едностранчивия прочит на женското присъствие и от дефицита на онези смислови послания, които създават само и единствено едноплановост в цялостното
и възприятие.
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Дошло е времето, в което регионалната преса трябва „да свали част от познавателните си наочници”, възникнали от привички, интелектуален мързел и недобронамерени ползи и очаквания и да обърне погледа си към истинското, значимото и градивното в живота. Ако бургаските вестници искат да се превърнат не в „огледало” на
партийните боричкания, злободневните теми и забавлението, а в адекватна информационна среда и проводник на идеи за реални постижения, те трябва да „отворят”
страниците си и за жената – с нейната противоречивост, авангардност, харизматичност и многоплановост; да подпомогнат създаването на нови репертоари за женската
идентичност, за изграждането на нейния социален портрет, избягвайки едностранчивия прочит на женския образ; да стимулират обществени дебати и да затвърждават
авторитета и като делова, успешна и модерна жена – жената на новото хилядолетие.
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СИСТЕМА ЗА МУЛТИПЛАТФОРМЕНА РАЗРАБОТКА
НА ИГРИ
Петър Светославов Петров, ИКН, IV курс
Бургаски свободен университет
Втора награда

MULTIPLATFORM GAME DEVELOPMENT SYSTEM
Peter Svetoslavov Petrov, IV course, Computer Science
Burgas Free University
Abstract: The paper presents the open-source game development system, created by a
student in Burgas Free University, called piGameCreator, its functionality, ideas and
realization level. piGameCreator is multiplatform code generator, games can be exported to
C++, JAVA and HTML/Javascript projects, so there are no interpretating runtimes that
slow down the game engine process.
Key words: Game development, visual programming.
Увод
През последните няколко години сме свидетели на не-малко промени в игровата
индустрия и по-специално на начините, по който игрите се разработват. Когато игровата индустрия започна своето начало, още от времето на заглавия като Pong и
Pacman, компютрите още не бяха масови. Те бяха скъпи, не всеки можеше да си ги
позволи, освен това бяха изключително бавни в сравнение с настоящия свят. Разработката на игри тогава беше трудна и тежка задача. Налагаше се висококвалифицирани програмисти да пишат на хардуерно-зависим асемблер с месеци с цел да създадат една съвсем проста игричка, Софтуер за графика тогава едва ли имаше.... първите
игри работиха на компютри с по 8 или 16 цвята, и всичката графика беше внедрена в
самия програмен код. Това беше само началото. Появиха се първите аркадни кабинети и първите 8-битови и 16-битови игрови конзоли. Но в начина за разработване на
игри нямаше много промени, освен появата на sprites и съответно първите графични
редактори за тях. Програмирането основно беше още на ниво машинен език. Понятия
като Game publishers, Game engines и Indie game developers едва ли съществуваха…
защото единствените разпространители на игри бяха Atari и Nintendo, а сериозните
игрови разработчици, като Hudson, YS и Namco се брояха на пръстите на лявата ръка.
Освен това хардуера беше ограничен, игрите основно вървяха на конзолите, а РС-та
нямаше навсякъде.
Промяната в начина на разработка на игрите започна да се усеща с пълната си
сила едва през периода след 1997, когато вече компютрите не бяха рядкост. Фирми
като ID Software, авторите на Doom, започнаха да работят усилено и се появиха първите готови системи за игрова разработка, които днес наричаме игрови енджини –
Game engines. По това време – 1995-1998, игровия енджин представляваше общо взето съвкупност от компоненти за някой език за програмиране, например С, плюс някаква на код проста, но иначе ужасно неудобна за използване софтуерна система,
която освен това не е и документирана, като например старите версии на програмата
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Radiant от системата ID Tech, с която се създава част от съдържанието на самата игра –
виртуалните светове (които геймърите наричат просто карти). За да можеше човек да
ползва тогавашните системи като ID Tech 1 и Valve GoldSrc, трябваше да има адски
сериозни знания по програмиране.
Но това беше само началото. Появиха се други енджини и други разработчици,
като най важните от тях останаха на пазара и днес, и се развиват. Croteam – Serious
Engine, Serious Engine 2; VALVe – GoldSrc, Source; ID Software – ID Tech 1,2,3; Epic –
Jazz engine, Unreal engine 1,2,3, и доста съвременни компании като Blizzard, CryTek,
Ubisoft, дори Nintendo, Sony, Microsoft, ATI, nVIDIA, Intel и AMD. На фона на тези
компании се появиха и ново поколение игрови конзоли, както и мобилни телефони.
Игровата индустрия започна постоянна промяна, като нищо в нея не е такова, каквото
е било преди.
Успоредно на това, WEB индустрията се разрастваше и започнаха да се появяват
WEB CMS системи – като Wordpress, Joomla, Typo3, phpBB – които бяха проектирани
така, че да бъдат лесни за използване – хората взеха да правят сайтове баз да трябва
да знаят РНР и HTML, но игровата индустрия още беше далеч от това – над 90% от
енджините за игри бяха базирани на основната идея да бъдат библиотека към даден
език, обикновено от фамилията на С, и изискваха този който прави игри да е супер
здрав специалист по програмиране. Беше време това да започне да се променя.
Това даде началото на т.нар. rapid game development systems. Игровите енджини
започнаха да идват със собствени скриптови езици, готови, добре документирани и
удобни за ползване редактори на светове, редактори на материали, сцени и често дори
с компонент за „визуално програмиране”.
Някои от тези системи се фокусираха над прототипирането на игри, други над
реалната им разработка. Някои се фокусираха към комерсиалния, сериозен бизнес,
други се фокусираха към една нова група разработчици – така наречените независими
разработчици на игри – Indie game developers.
На пазара днес има много и най-различни системи за разработка на игри. Всяка
една от тези системи се отличава с най-разнообразни функции, които я правят с нещо
по-различна от останалите. Съществуващи решения като Source engine, UDK и ID
Tech се използват за създаване на 3D екшън игри. RPG Maker е система за ретро стил
2D ролеви игри. Game Maker, Multimedia Fusion и Construct не са насочени към
конкретен жанр, а са общи, но ориентирани предимно към двумерни игри.
В този доклад ще разгледаме една от тези системи, наречена piGameCreator, като
акцентираме върху функционалността, която предлага и начина, по който работи, и по
който се работи с нея.
1. Същност на piGameCreator
piGameCreator е система за общо предназначение. Тя не е ориентирана към конкретен жанр игри. Вместо това е ориентирана към нещо далеч по-важно за съвременния свят: Бързодействие и мултиплатформеност.
piGameCreator е различна от повечето подобни системи които днес са на пазара,
като Game Maker, Scirra Construct и продуктите на Cllikteam по технически дизайн.
Идеята на piGameCreator e, че вместо да интерпретира някакъв скриптов език, или
байтов код, ще генерира програмен код на език от високо ниво, като С++ или JAVA, и
след това ще пусне реален компилатор да компилира този код. По този начин
производителността на игрите ще е далеч по-добре от тази на гореспоменатите системи.
Начина, по който ще се разработват игрите е базиран на идеята на визуалното
програмиране както и на прост скриптов език. Разработчика дефинира ресурсите,
които ще ползва – спрайтове, звуци, текстури, създават се или се написват класове
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(описващи действието на обектите), създават се двумерни или тримерни сцени (в
които обектите живеят), и по този начин ще се създава играта. Ще има различни
предварително-готови ресурси които ще могат да се ползват свободно, както и готови
шаблони с които да се разработват различни често-срещани жанрове игри.
piGameCreator ще бъде насочена първоначално към разработката на двумерни
игри но след това сериозно ще се подходи и към тримерните.
Системата се разработва на С++ с библиотеката Qt за интерфейса. С++ базирания енджин използва Bullet physics, OpenGL и OpenAL за основните си компоненти.
2. Мултиплатформеност
piGameCreator има за цел да бъде мултиплатформена система. Средата ще работи под windows, Linux и Mac, а игрите, правени с нея ще бъдат поддържани първоначално на същите платформи, но в бъдеще ще бъде добавена поддръжка на допълнителни платформи – например HTML, JAVA: WEB аплети, Android, по нататък
Symbian, Apple iOS, и дори игровите конзоли в случай на успех на проекта.
3. Основни модули и реализация
piGameCreator се състои от два основни модула – средата за разработка на игри и
компонентите за генериране на програмен код.
3.1. Средата на piGameCreator
Средата за разработка е основния компонент на проекта. Тя е мултиплатформено
десктоп приложение, написано на С++ и библиотеката Qt. В нея се намират всички
нужни компоненти за дефиниране и редакция на ресурсите, които ще бъдат
разгледани поотделно. Освен това средата реализира и управлението на проекти.
Всяка игра бива представена от проект с ресурси, като един проект дефинира и описва
само една игра.

Фиг. 1. Екранна снимка на средата на piGameCreator с зареден
примерен проект и отворен прозореца за дефиниране на изображения
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3.1.1. Управление на проекти
piGameCreator работи с многофайлови проекти. Ресурсите са отделни файлове,
като има един главен файл с разширение .gcpx който ги описва. Това е реално XML
файл, описващ какви ресурси има в проекта и нищо повече. Всеки ресурс поотделно
си съхранява неговата информация.
Средата може да борави с повече от един отворен проект едновременно. Отделни ресурси могат да бъдат запазени поотделно с цел да бъдат вкарани в друг проект.
Системата ще има и онлайн сървър за съдържание, в което разработчиците ще могат
да публикуват (и дори в бъдеще да продават) техни ресурси.
3.1.2. Зареждане на изображения
piGameCreator ще може да борави с най-различни формати за изображения.
Някои от тях са: *.bmp *.gif *.ico *.jpeg *.jpg *.mng *.pbm *.pgm *.png *.ppm *.svg
*.svgz *.tif *.tiff *.xbm *.xpm.
Изображенията ще могат да се ползват като 2D спрайтове, текстури за 3D модели и свободно да бъдат поставяни в 2D сцени. Отделно, изображенията ще могат да с
е ползват като Sprite листи (sprite sheets).
Векторните формати като SVG ще се ползват за рендериране на векторна графика в piGameCreator. енджина ще има два режима за третиране на векторни графики –
единия ще бъде като предварително рендерира векторното изображение в дадена
текстура с определена резолюция, а другия – като рендерира векторите в реално време
(с Display Lists). Последното като цяло ще е по-бавна операция, но в случай че някое
изображение трябва постоянно да се оразмерява ще е много по добре за качеството му.
3.1.3. Зареждане на модели
piGameCreator използва библиотеката Assimp – форматите, които тази библиотека може да зарежда са тези, с които piGameCreator ще работи. Най-важните от тях са:
Collada, AutoCAD DXF, 3DX, Blender, DirectX, Lightwave, Modo, Wavefront OBJ,
Quake MD3/MDL, Ogre XML, Irrlicht meshes и други. piGameCreator ще има и ограничени но ефективни възможности за създаване на модели и постройки от сегменти на
модели.
3.1.4. Зареждане на звуци и музика
piGameCreator използва Gstreamer под Линукс и DirectShow под windows да
зарежда звукови и музикални формати, но интернално ще работи с Vorbis или суров
PCM. Енджина ще използва OpenAL + Vorbis. Този модул още не е написан и е вероятно да се промени с течение на времето, да се ползват други библиотеки и формати.
3.1.5. Редактор на класове
Системата piGameCreator е обектно-ориентирана. Класовете са основното нещо
което вкарва логиката в игрите. Те са частта свързана с реалното програмиране, те
дефинират обектите, които живеят в сцените. Концепцията е точно като в JAVA и
С++ – имаме клас, който дефинира общото поведение и вид на неговите обекти,
които живеят в сцени. Оттам имаме и полиморфизъм, но piGameCreator няма да
разполага с множествено наследяване като С++, тъй като скриптовия и́ език и класовите дефиниции следва да бъдат превеждани на езици които нямат множествено
наследяване.
Системата е строго базирана на възникващи събития и тяхната обработка.
Например, при натиснат клавиш, при докосване на два обекта, при местене на мишката, рендериране и т.н.
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Самото програмиране ще става като или се пише на скриптов език, или се „рисува” графа на програмното изпълнение (чрез нареждане на блокчета, които представляват функции). Разбира се ще има възможност напредналите потребители да пишат на
директен език, към който след това ще се експортира проекта.
Например в събитието за рендериране може да има две условия – ако се компилира за С++, да се използва сурово OpenGL и да рендерира тримерна графика, но ако
се ползва HTML / Javascript, да се изрисуват двумерни изображения в <canvas> елемент ИЛИ в WebGL контекст. В този случай ще се ползват директно С++ и
HTML/Javascript, а няма да се ползва скриптовия език на piGameCreator.
Друг възможен пример е клас, който, ако се експортва за С++ ще използва тримерен модел за представянето си, но ако се експортва за HTML/JS, ще ползва изображение. Това дава възможност един проект да реализира множество версии на една
игра, например нейната пълна версия за сваляне, както и нейната опростена WEB версия за демонстрация. Този подход често се ползва от игрови компании като PopCap games –
Уеб версия, опростена, и доста по прилична версия за закупуване или сваляне.
От друга страна, класовете ще са нормални ресурси от проекта, и като такива ще
подлежат на експортиране и дори публикуване с цел да бъдат използвани.
При разработването на класовете ще има готови шаблони, които реализират
често-използвани в игрите неща, например, движение на герой, стреляне, контрол,
скачане, предмети за взимане, използвани, врати и ключове и други. Разбира се, те няма да са всичко, защото без дефиницията на собствени класове няма как да се получи
смислена игра.
3.1.6. Редактор на двумерни сцени
piGameCreator работи на принципа – в един или повече прозорци има определени слоеве – layers – като всеки слой е отделен контейнер който съдържа в себе си
обекти от класовете създадени с редактора на класове, или създадени с другите редактори на piGameCreator.
Редактора на двумерни сцени се използва за създаване на сцени, които имат двумерен смисъл. Това може да значи опции от меню, нива за двумерни игри и подобни
неща. Двумерните сцени ще използват подсистемата за слоеве, като всяка сцена
представлява един слой. Двумерните сцени не са ограничени само до спрайтове, в тях
могат да се поставят и класове които използват тримерни модели. Например, игри
като ШАХ е по-добре да бъдат представени с двумерна сцена, дори графиката да е
тримерна. В скриптовия език и логическите блокчета има предостатъчно функции за
въртене на камерите и тримерни трансформации, дори в двумерни сцени. Така, че ако
една игра има двумерен геймплей, но тримерна графика, е по-добре тя да бъде представена чрез двумерна сцена.
3.1.7. Редактор на тримерни сцени и светове
Чрез редактора на тримерните сцени и светове ще могат да се създават тримерни
светове за тримерни игри. Този редактор няма да го има в първоначалните версии на
piGameCreator, но е сериозно предвиден още на този етап.
Световете ще бъдат базирани на идеята за условен граф на сцени (Conditional
Scene Graph), или свободни сцени без граф. По-сложните тримерни светове ще
трябва да се представят чрез графа на сцени за да се спести процесорно време.
Графа на сцени на piGameCreator ще е базиран на следната идея: имаме основна
най-обща мрежа на целия виртуален тримерен свят, който моделираме. Върховете на
тази най-обща мрежа се наричат супер-върхове или свръх-върхове (super-nodes). За
по-улеснено ще ги наричам ключови върхове в този доклад. Ключовите върхове
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представляват върхове на графа на сцени, които логически описват нещо по-голямо –
например цяла стая или дори цял терен. Дъщерните обекти на свръхвърховете ще
бъдат представени чрез нормални върхове – които описват някакви малки предмети в
сцената.
За да обясня по-нагледно разликата между ключови върхове и нормални
върхове, ще дам следния пример:
Имаме следната сцена: три стаи свързани с коридор. В коридора има две лампи и
един диван. В първата стая има тоалетна и вана, във втората телевизор и легло, в
третата маса с столове около нея. Коридора и трите стаи представляват свръхвърховете на графа на сцената. Всички предмети са нормални върхове – масите, столовите,
тоалетната чиния, ваната и останалите мебели. Ребрата на графа на сцената показват в
случая връзките между стаите. Ориентиран връх означава, че съответната врата е еднопосочна, т.е. например не би позволила връщане назад в света. Останалите ребра са
неориентирани и показват кои мебели принадлежат на определена стая.
Споменах обаче че графа на сцените е условен. Под условен граф се има предвид, че връзките между дадени стаи ще могат да се променят условно по време на игра. Това значи, че с piGameCreator ще могат да се реализират игрови ситуации, в
които, примерно, една врата води към една стая при дадени условия и към друга стая
при други условия. Например, нашия герой се намира в замъка на зъл магьосник,
който е поставил магия на вратата към спалнята си, където живее през цялото време.
Ако нашия герой не е взел някаква специална отвара да развали магията, и отвори
тази врата, ще види насреща си някаква пещера или нещо опасно, но ако е взел съответната отвара, магията ще се развали и ще види спалнята на магьосника. Други възможности, които условния граф на сцените позволява е да се създават динамични, постоянно променящи се светове, или да се зареждат светове динамично от харддиска,
без играещия да трябва да вижда огромни екрани за зареждане.
3.1.8. Редактор на анимации
piGameCreator ще разполага с прост редактор за двумерни и тримерни анимации,
с които ще се създават филмчета рендерирани в реално време за самата игра (cutscenes). Този редактор също няма да е част от първоначалната версия на проекта.
3.3. Компоненти за генериране на код
Компонентите за генериране на код са тези модули от проекта, които парсват
файловете с дефиниции на проектите и от тях генерират реалния код на съответния
език и за съответната платформа.
3.3.1. С++
Генератора на С++ проекти ще превежда проектните файлове до С++ проекти,
след това ще ги подава на компилатор за компилация, и след това ще стартира изпълнимия файл. Това ще е най-важния от всички генератори на код, той ще съдържа
най много функционалности, сред които: Тримерна графика, физична симулация,
мрежови функции, HTTP, работа с файлове и т.н.
3.3.2. HTML и Javascript
Генератора на Javascript + HTML5 проекти няма да може да предлага всичките
възможности на piGameCreator заради ограниченията на съвременните WEB
браузъри. Идеята на този генератор е все пак да позволи piGameCreator да се използва
за създаването на WEB-базирани игрички подобно на Flash, които да се играят, но ще
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използва доста по съвременните технологии като HTML5 <Canvas>. Евентуално, ще
има отделен HTML генератор който ще създава игри базирани на платформата
WebGL. Друг сериозен недостатък на този генератор е че игрите, произлезли от него
няма да са толкова бързи, колкото ако са излязли през C++ генератора.
4. Технически детайли
piGameCreator е реализирана на С++ с библиотеката Qt. Qt е framework за писане
на мултиплатформени графични приложения. Qt предлага много полезни неща, които
съм ползвал в piGameCreator – например XML парсинг, генерация на XML, работа с
мрежови сокети, многонишкови и многопроцесорни приложения.
Игрите, генерирани със С++ генератора ще използват няколко библиотеки
лицензирани под BSD и MIT лиценза, но НЯМА да използват GPL и LGPL лицензиран код. Това ще улесни комерсиализацията в последствие. Библиотеките, които ще
се ползват са: Zlib – библиотека за компресиране, Bullet Physics – библиотека за физична симулация, OpenCL – библиотека за GPU computing, Assimp – библиотека за зареждане на модели – и други такива неща.
Заключение
Проекта е започнат и работата по изграждането му върви с пълна сила. За в момента системата за зареждане на изображения и системата за управление на проекти е
реализирана, работя върху системата за дефиниране на класове и успоредно с това по
генератора на С++ код.
Проекта не е никак лек, свързан е с адски много четене, има доста математика и
като цяло е нещо доста сериозно и доста тежко за изпълнение. В настоящото му ниво
на реализираност, въпреки че е още една на етап управление на проекти,
piGameCreator се справя в пъти по-добре от конкурентите си – Game Maker и
Construct. Би следвало да спомена, че последните две среди наистина мразят огромни
изображения за текстури, и 20 снимки снимани в 10 мегапикселова резолюция карат
Game Maker да записва проекта с минути. piGameCreator не включва самите ресурси в
проектния файл, а ги държи отделно – не е никакъв проблем да генерира описателен
XML файл за стотици на брой снимки.
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ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГПР ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ –
НАЧИН ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРОЗРАЧНА
БАНКОВА ИНФОРМАЦИЯ
Галя Проданова Дараджанова, Надя Красимирова Андонова
Станислава Иванова Атанасова
Бургаски свободен университет
Трета награда

DISCLOSURE OF THE APR OF CREDIT INSTITUTIONS – THE
WAY OF ACHIEVING TRANSPARENT BANK INFORMATION
Galya Prodanova Daradzhanova, Nadya Krasimirova Andonova
Stanislava Ivanova Atanasova
Burgas Free University

Abstract: Annual Percentage Rate (APR) is a way to compare costs of different loans. APR
permits estimation of the cost of the entire loan in different periods. It provides a good
standard for comparing the percentage costs on different loans. This development may
direct any future user of the Bank loan to calculate their costs.
Key words: Annual percentage rate (APR), bank, credit, loan, borrower, charges,
commissions, contributions, increase.
I
Независимо, че търговските банки отразиха в своите финансови отчети ръст на
непогасените заеми, независимо че страната ни се намира в икономическа криза,
значителен брой домакинства и предприятия изпитват остра нужда от финансиране.
Възможно ли е обаче бъдещият банков клиент сам да изчисли разходите си?
През месец Декември 2005 г. се сключи междубанково споразумение за обявяване на ГПР (Годишния процент на разходите) по предоставените от кредитните институции заеми, като чрез него се постига по-голяма прозрачност на банковата информация. Около три месеца по-късно, на първо четене минава Проект за Закон за потребителските кредити. В него заляга изискването банките да посочват ГПР при обявяването на своите оферти.
В България ГПР е въведен чрез Закона за потребителския кредит от 2006 г.
ГПР отразява тежестта на таксите и комисионните върху цената на кредита, но
също толкова важно е, че показателят се променя според това кога са платени тези
такси и комисионни. Ето защо има значение дали заемът се изплаща на равни вноски
(анюитети) или намаляващи вноски.
Съобразно доходите си кредитоискателят ще прецени дали кредитът ще бъде
анюитетен или с намаляващи вноски. Анюитетният кредит е свързан с по-високо
крайно оскъпяване на целия кредит в сравнение със заема с намаляващи вноски. Въпреки, че в началото плащанията по кредита с намаляващи вноски са по-високи, то в
крайна сметка води до доста по-малко крайно оскъпяване /връща се по-малка сума
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като лихва на банката, отколкото при анюитетния/. При кредита с намаляващи вноски
лихвата всеки месец е различна. Това се получава в резултат на различните техники и
методики на изчисления.
Годишният процент на разходите /ГПР или APR/ е показател изразяващ реалната
цена на кредита.
Той включва следните компоненти:
• Договорената лихва по кредита;
• Дължимите към банката такси и комисионни.
Договорената лихва е тази, при която е сключен договорът за кредит. Тя винаги
се обявява на годишна база, независимо дали клиентът плаща главница + месечна,
тримесечна или шестмесечна лихва /това трябва да се има в предвид, тъй като често
банките не дават подобни разяснения/. Възможно е да се ползва промоционална
лихва, като трябва да се провери за какъв срок е в сила и какви са условията за да се
ползва. Важно е да се отбележи, че когато се съставят погасителните планове, лихвата
на годишна база се трансформира в месечна лихва – ако е договорена лихва, платима
всеки месец, тя е 1/12 част от годишната. Таксите са за сметка на клиента и заедно с
договорената лихва формират общия разход като процент от сумата на кредита, който
заемателят трябва да покрие.
Таксите, които се дължат на банките и оказват влияние върху размера на ГПР
могат да бъдат първоначални, годишни, месечни и други:
• Първоначални такси са таксата за кандидатстване и таксата за обработка на
документите. Възможно е да има и други такси, които трябва да бъдат заплатени, но
като цяло тези такси са еднократни, т.е. заплащат се веднъж независимо от размера и
срока на кредита;
• Годишни такси са такси, които се заплащат за всяка от годините на кредита.
Те могат да бъдат:
• еднократни, както първоначалните, но заплащането им става веднъж годишно, т.е. таксите са толкова на брой, колкото са годините по кредита;
• част от погасителната вноска, т.е. изплащат се на части през цялата година –
пример за това са годишните такси в Банка “Алианц”;
• Месечните такси са свързани с месечните разходи по обслужването на кредита и те се заплащат за всеки месец от срока на кредита /5 годишен кредит = 60 месечни такси/. Всички посочени такси, респективно комисионни могат да бъдат, като
процент от сумата на кредита или да са посочени като конкретна сума в зависимост от
практиката на банката.
Годишни и месечни такси е възможно да има или не, но първоначални винаги
има. Първоначалните такси, които се заплащат се приспадат от сумата на кредита, но
те са разход за кредитоискателя, поради което се отразяват на цената на кредита,
респективно и върху размера на ГПР.
Всички посочени такси и комисионни могат да бъдат дефинирани като процент
от сумата на кредита или да са посочени като конкретна сума в зависимост от банката.
Възможно е някои от таксите да отпаднат, в зависимост от предложението, но независимо от това годишният процент на разходите винаги е по-висок от договорената лихва, която се предлага по даден кредит. Именно за това банките рекламират лихвения
процент, а не ГПР.
Вземайки предвид всички тези компоненти, показателят ГПР се калкулира като
процент от сумата на кредита. Изчисляването на ГПР, като сума от договорената лихва и всички такси и комисионни е некоректно.
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I I. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПРОЦЕНТ НА РАЗХОДИТЕ
ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ
“При изчисляването на Годишният процент на разходите се вземат предвид
следните условия:
• платените от страните суми по различно време не е задължително да са равни и да се дължат на еднакви периоди;
• началната дата за изчисляване на лихвата е първият ден от предоставянето
на потребителския кредит;
• приема се, че интервалите между датите, използвани при изчисленията, ще бъдат
изразени в години или в части от години, като се счита, че годината има 65 дни, 52 седмици
или 12 осреднени месеца (един осреднен месец съдържа 30,41666 дни);
• резултатите от изчислението се изразяват с точност до два десетични знака;
когато третата цифра след десетичния знак е по-голяма или равна на 5, втората цифра
след него се закръглява нагоре с единица.”[2]
Изчисляването се извършва като се допусне, че договорът е валиден за срока, за
който е бил сключен, както и че кредиторът и потребителят изпълняват своите
задължения в съответствие с първоначално определените срокове. Според клаузите в
закона, ако договорът за потребителски кредит не съдържа няколко дати по избор за
издължаване или не е предвидено друго, при изчисляването на ГПР по кредита се
приема, че погасителните вноски ще бъдат извършени в най-близкия срок, предвиден
в договора. Ако договорът за потребителски кредит съдържа клаузи, които позволяват
промяна на лихвения процент, или ако размера на другите разходи, включени в
годишния процент на разходите по кредита не могат да бъдат измерени количествено,
той се изчислява, като се приеме, че лихвата и другите разходи са неизменни спрямо
техния първоначален размер и се прилагат до изтичането на срока на договора. Когато
договорът за потребителски кредит не предвижда максимален размер на кредита, при
изчисляването на ГПР по кредита се приема, че предоставеният кредит не може да
бъде по-голям от 4000 лв. Ако не е дефиниран срок за издължаване на кредита и от
договора не може да бъде определен такъв, при изчисляването се приема, че кредитът
е предоставен за срок от една година.
Годишният процент на разходите по потребителския кредит се изчислява по
следната формула:

,
където:
K – поредният номер на предоставяната по кредита сума;
K' – поредният номер на погасителната вноска или на плащането на разходи;
Ak – размерът на предоставяната по кредита сума (K);
A'k' – размерът на погасителната вноска или плащането на разходи (K' );
m – поредният номер на последната предоставена по кредита сума;
m' – поредният номер на последната погасителна вноска или на плащането
на разходи;
tk – интервалът, изразен в години и части от година, между датата на първото
предоставяне на сума по кредита (№ 1) и датите на следващите предоставяния на суми по кредита (№ 2 до m);
tk' – интервалът, изразен в години и части от година, между датата на предоставяната по кредита сума № 1 и датите на погасителните плащания или плащанията
на разходи (№ 1 до m');
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i – годишният процент на разходите по потребителския кредит, който може да се
изчисли (например по алгебричен път, чрез последователни приближения или чрез
компютърна програма), когато другите параметри във формулата са определени в
договора за потребителски кредит или по друг начин.
При изчисляването на ГПР се използва принципа на нетната сегашна стойност.
При този начин на изчисляване заеми с еднакви такси и еднакви лихви могат да дадат
различен ГПР според срока и сумата. Например, ако една банка има сравнително висока такса, която се плаща предварително, нейните кредити ще бъдат по-неизгодни за
кратък срок. Също така таксите, които са определени като абсолютна сума, а не като
процент от разходите (например, таксите за оценка), утежняват повече заемите с помалък размер. Затова трябва да се сравняват заеми с еднакви условия.
Потребителските кредити представляват кредити, предоставени на клиентифизически лица, за финансиране на текущи нужди, в т. ч. покупката на стоки и/или
услуги. Потребителските кредити обикновено се отпускат за по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може да е поръчителство, работна заплата, залог на
движимо имущество и други, или комбинация от обезпечения. Лихвите по потребителските кредити обичайно са по-високи, в сравнение с лихвите по ипотечните и жилищните кредити. Потребителските кредити се регулират основно от Закона за потребителския кредит, който е в сила от 1 октомври 2006г.
В таблицата сме представили примерни изчисления на ГПР според параметрите
на 3 потребителски кредита. Кредите са толкова различни откъм такси и комисионни,
че много трудно могат да бъдат сравнени без помощта на ГПР:
Договорена
Такса за
лихва
кандидатстване

Годишни
такси

Месечни такси

ГПР

8%

20 лв.

1%

4 лв.

10.12%

9%

20 лв.

1%

-

10.35%

9.5%

20 лв.

-

-

9.99%

Както се вижда в примера, кредитът с най-висока лихва има най-малък ГПР.
Поради таза причина банковите институции трябва да дават информация за този
показател, а не само за лихвата по кредита.
Според Закона за потребителски кредит във всеки договор трябва да бъде вписан
размера на „годишния процент на разходите по кредита, които потребителят трябва да
направи за да издължи кредита, или когато неговото изчисляване не е възможно,
годишният лихвен процент и всички разходи, приложими към момента на сключване
на договора за кредит”. В законът е записано какво не се включва в ГПР "Чл.21.(2),
т.2. разходите, различни от покупната цена на стоката или услугата, които потребителят заплаща при покупката на стока или предоставяне на услуга, независимо от това,
дали покупката се извършва в брой или чрез предоставяне на кредит” т.е не се
включва:
• разходите, които потребителят трябва да заплати за неизпълнение на задълженията си по договора;
• разходите, различни от покупната цена на стоката или услугата, които потребителят заплаща при покупката на стока или предоставяне на услуга, независимо от
това, дали покупката се извършва в брой или чрез предоставяне на кредит;
• разходите за извършване на превода на средства и за поддържането на банкови сметки, предназначени да обслужват погасяването на потребителския кредит, на
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лихвите и другите разходи по него, освен ако тези разходи са необичайно високи и
потребителят няма възможност за избор, както и за събирането на дължимите вноски
или за извършване на други плащания, независимо от това, дали сумите се събират в
брой или по друг начин;
• вноските, дължими във връзка с членство в сдружения или организации,
които не произтичат от договора за потребителски кредит, макар че се отразяват на
условията му;
• разходите, свързани с обезпечения;
• разходите за застраховка, освен тези, чието предназначение е да осигурят на
кредитора пълно или частично издължаване на общия размер на кредита в случай на
смърт, инвалидност, неработоспособност, болест или безработица на потребителя и
които са задължително условие от страна на кредитора за отпускане на кредита.
Но как се изчислява ГПР по жилищните и други ипотечни кредити?
Жилищните кредити са кредити, предоставени на клиенти-физически лица,
обичайно срещу обезпечение с ипотека на недвижим имот, но може да са гарантирани
и с други обезпечения, като тези кредити са предназначени за финансиране на строеж
на жилище, покупка на жилище, подобрения или ремонт в него. При този вид кредити
банката следи за целевото използване на предоставените средства.
Ипотечните кредити са всички кредити, които са обезпечени с ипотека на недвижим имот. Те могат да бъдат жилищни или потребителски, като техният срок
обикновено е по-дълъг от този по потребителските кредити, а лихвеният процент е
по-нисък от този по потребителските, поради по-голямата сигурност на обезпечението. При ипотечните кредити, за разлика от потребителските, които не са обезпечени с ипотека на недвижим имот, има и допълнителни разходи за клиента, свързани
с оценка на предлагания за обезпечение имот, за учредяване на ипотеката и други.
Изчисляването на ГПР за ипотечни и жилищни кредити е подобно на това за
потребителските, но трябва да се вземат предвид особеностите на този тип кредити.
Техният дългосрочен характер налага отчитането на редица други условия – такси и
комисионни за предсрочно погасяване, тенденции на лихвените равнища, прогнозна
инфлация и други. В този случай, ГПР не е абсолютен критерий, а само един от признаците, които да сравняваме.
Задължително и важно е, когато избираме потребителски кредит, да се
ръководим от следните принципи:
• Условия – Винаги сравнявайте ГПР на заеми с еднакви условия т.е. с еднаква
сума, валута, срок на погасяване, гратисен период и т.н. В противен случай ще сравнявате круши и портокали, т.е. кредити с различни условия.
• Такси и комисионни – Отчитайте задължително таксите и комисионните,
които произтичат от ползването на кредита и които са за ваша сметка. Например: такса за оценка на имот, застраховка на имот/ако е за ваша сметка/ и други. Изчислявайте
всички такси във валутата, в която се тегли кредитът.
• Срок на погасяване – Изчисленията на ГПР, които банките ще декларират
след приемането на Закона за потребителското кредитиране, са валидни в случай, че
заемът се обслужва редовно и без предсрочно погасяване. Ако възнамерявате да погасите заема предсрочно, се прави различно изчисление на ГПР, като в него се
включва и таксата за предсрочно погасяване.
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СРАВНЕНИЕ НА ГПР ПО ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ И ЖИЛИЩНИТЕ КРЕДИТИ
ПРЕЗ ИЗМИНАЛАТА 2010 ГОДИНА
Месец
ГПР по
потребителски
кредит
ГПР по жилищни
кредити
Месец
ГПР по
потребителски
кредит
ГПР по жилищни
кредити

Януари Февруари

14,48%

14,37%

Март

Април

Май

Юни

14,26%

14,38%

14,38%

14,23%

10,03%

9,88%

9,33%

10,38%

10,06%

Юли

Август

9,95%

14,24%

13,82%

13,95%

13,82%

13,80%

13,82%

10,20%

8,97%

9,24%

9,13%

9,36%

8,97%

Септември Октомври Ноември

Декември

Таблица 1. ГПР по кредитите през 2010 година

15,00%
14,80%
14,60%
14,40%
14,20%
14,00%
13,80%
13,60%
13,40%
13,20%
13,00%

Декември

Ноември

Октомври

Септември

Август

Юли

Юни

Май

Април

Март

Февруари

Януари

Диаграма 1. ГПР по потребителски кредит за 2010 год.

В годините на икономически подем, потребителските кредити се превърнаха в
катализатор за увеличение на потреблението. Разширяването на ефектите на икономическата криза върху населението доведе очаквано и до спада му.
Въпреки, че се забелязват първи сигнали за стабилизиране на икономиката, обемът на потребителските кредити намалява. Това се дължи основно, от една страна на
все още плахото възстановяване на икономическата конюнктура, което продължава да
кара потребителите да се чувстват несигурни в своите доходи, а от друга може да се
изтъкне нежеланието им за допълнително задлъжняване. На база разгледаните до тук
данни, може да се очаква, че възстановяването на икономиката няма автоматично да
повлияе върху търсенето на потребителски кредити и най-вероятно през годината спадът в този сегмент ще се задълбочи.
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“По данни от изследване на агенция Прагматика само 2.2% от населението заявява категорично, че ще търси възможности за кредитиране през настоящата година, а
12.9% са тези, които по-скоро биха го направили, но не могат да определят точно.
През април 2010 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в
левове се увеличава, в сравнение с април 2009 г. Годишният процент на разходите по
кредитите за потребление в левове през април 2010 г. е 14.4%, като спрямо април 2009 г.
той се е увеличил. Годишният прираст на потребителските кредити е 6.1% през април
2010 г. и 6.6% през март 2010 г.”[2]
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Диаграма 2. ГПР по жилищни кредити

Годишният процент на разходите по жилищните кредити също отбелязва спад на
месечна база в левове и намалява съответно до 8.97%. От друга страна, високата цена
на жилищните кредити през миналата година и развитието на икономическата криза,
свиха търсенето на имоти до минимални нива. Нарасналата задлъжнялост на строителите доведе до чувствителен спад в цените на имотите.
Комбинацията от всичко това оформя три основни фактора, предвещаващи ръст
в жилищното кредитиране:
• богат избор на добри предложения;
• гъвкави условия предлагани от инвеститорите;
• изгодни оферти по жилищните кредити.
Подобрение на жилищните оферти се забелязва и по отношение на процентът на
финансиране. Ако преди половин година той се бе свил до 50%-60%, към началото на
юни преобладаващата част от банките на пазара вече предоставят финансиране средно до
75%-80%, като могат да се намерят и оферти, предоставящи до 100% финансиране.
Обемът на отпуснатите жилищни кредити нараства с по-бавно темпо отколкото
спада на лихвите. Това само по себе си говори за по-голяма прецизност от страна на
потребителите при избора за закупуване на имот. На база на разгледаните данни, може да се очаква ръстът при жилищните кредити през настоящата година да се запази и
дори да се ускори през третото и четвъртото тримесечия. Въпреки резервираността на
потребителите към увеличаване на задлъжнялостта им в конкретната ситуация, жилищните кредити остават основното средство, чрез което българинът може да се сдобие със собствено жилище.
Свитото производство, намаленото потребление и увеличаването на безработицата намират своето негативно отражение в сектора и запазват неблагоприятната
тенденция за увеличаване дела на необслужваните кредити, макар и със забавени тем107
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пове в последните месеци. Към момента потребителските кредити са в застой именно
поради свитото потребление. Бизнесът използва предпазливо кредити и то основно за
оборотни средства, докато преди кризата банковите заеми са били търсени по-често за
инвестиции. За разлика от предходната година кредитната активност на банките през
2010г., особено през второто полугодие се е увеличило сериозно, въпреки че банките
все още са предпазливи и разхлабването на качествените изисквания няма да се случи
толкова бързо и в такава степен както през 2007 г. Но вече се вижда, че линията на
активиране на кредитирането преминава на този етап през по-ниски лихви и такси за
новопредлаганите кредити за граждани и малки и средни предприятия.
Важно е да се подобри прозрачността за да може информацията и условията по
отпускане на кредити да са достъпни за всеки. Така ще се повиши доверието на
кредитоискателите, конкурентоспособността на банката ще бъде много по-висока, ще
намалее рискът от загуба. Повишаването на прозрачността ще се отрази положително
и върху репутацията на финансовата институция.
За да се постигне прозрачност на информацията, оповестявана от търговските
банки ще трябва да има:
• равни възможности пред всички потребители на информация, която се предлага от БНБ;
• разширяване на комуникацията с масмедиите, чрез отправените покани към
тях отразяване на семинари;
• нарастване броя на прессъобщенията от страна на ръководството;
• разширяване на информацията, представена в печатните издания на
Централната банка.
“Постигането на идеалната прозрачност е доста трудоемък и разтеглив във
времето процес, свързан с изпълнение на определени изисквания, чиито основоположници са МВФ и Световната банка.”[1]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Винаги сравнявайте ГПР на заеми с еднакви условия – еднакви сума, валута и
срок на погасяване, без гратисен период и др. Така ще получите първоначална
представа коя оферта е най-добрата, преди да изберете най-подходящия вариант за
погасителен план и месечни вноски. За да се ориентирате какви са реално разходите
или да сравните правилно оферти на банки, трябва да използвате приложените в
много уеб сайтове калкулатори, в тях можете да получите и компетентна консултация
за предлаганите кредити на пазара и най-подходящата оферта за вас.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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НИВА НА НЕЙОНИЗИРАЩА РАДИАЦИЯ
ОТ МОБИЛНИТЕ СИСТЕМИ. СРАВНЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ
ЗА СИГУРНОСТ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Поля Цветанова Маркова
Бургаски свободен университет
Трета награда

FIELD STRENGTH FROM MOBILE SYSTEM.
COMPARISON BETWEEN BULGARIAN AND EU REGULATIONS
Polya Tsvetanova Markova
Burgas Free University
Abstract: New radio technologies are in a process of tremendous development and
application which cause serious public fears and concern doe to the exposure of
electromagnetic field (EMF) emissions. It is necessary to establish effective control on
installations, technologies and consumer goods sources of EMF. But the limits must not be
set just arbitrarily low, because than the use of RF power may become a serious practical
problem. To the date Bulgaria has serious difficulties embedding the EU safety standards on
EMF protection.
Key words: RF safety standards, EMF exposure, mobile systems, hazards, expected levels
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Все по-нарастващото използване на радиотехнически наземни и сателитни
системи излага работещите в сферата на комуникациите и обществото като цяло на
облъчване с огромно количество радиомагнитна енергия. Електромагнитните (ЕМ)
сигнали, достигащи до нас и носещи информация, въпреки изобилието от термини, с
които са описвани имат по същество единна природа. Ето защо електромагнитните
трептения на всички радио и телевизионни предавания, сателитни комуникации,
радарните системи и микровълнови системи, е възприето да се наричат радиочестотни
електромагнитни трептения или просто радиочестоти (РЧ).
Наличието на толкова много радиочестоти и възможната им интерференция
довежда до логичния въпрос. Вредни ли са облъчващите ни ежедневно радиочестоти?
Проблемите, които действително възникват при проучванията и изследвания на
РЧ радиационни полета са очевидни, в резултат на това че много малко тестове могат
да бъдат проведени върху човешки организъм. Това обуславя необходимостта практическите изследвания да се извършват върху дребни животни. Възниква спорът до
колко екстраполацията на резултатите към човешкия организъм е коректна, тъй като
някои от фундаменталните фактори като физическите размери и от там резонантните
честоти са очевидно твърде различни при човека и животните. А що се отнася до термалните ефекти, различията в терморегулаторите системи на изследваните животни и
човека, представляват наистина значителен проблем.
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Един дори по-значителен проблем е фактът, че ЕМ спектър е толкова обширен и
задълбочено изследване върху целия спектър и различните модулационни методи, е
невъзможно. Още повече, установени са ефекти, появяващи се само при определени
честотно, или пулсово-модулирани сектори („прозорци”) от спектъра. Като тези от
мобилна станция, излъчваща на 1.8GHz.

Фиг. 1. Симулация на разпределението на електрическото поле
при работа на GSM на честота
1.8 GHz

Фиг. 2. Разпределение
на радиацията

Фиг. 3. Нива на SAR,
нормирани за 1g тъкан

За да може всеки да преценява и поставя под въпрос твърденията на институции
и компании по темата, е необходимо познаване на фактите и практическата страна на
въпроса за нейонизиращата радиация. Потенциалните рискове трябва да се обвържат
с вероятността за поява на вредни ефекти.
Стандартите за РЧ радиационна безопасност са необходими за изграждане на
практически техники за осигуряване на безопасност на хора в близост до източници
на радиочестотна радиация.Te трябва да бъдат поставени и спазвани. Но ако стандартните ограничения се поставят произволно на много ниски стойности, практическата
употреба на РЧ енергия може да се сведе до минимум, а това вече е сериозен социален и битов проблем. Но дори стандарти сериозно ограничаващи спектъра на използваните радиочестоти, не могат да представляват застраховка против действителните проблеми, свързани с експлоатацията на радиотехническите устройства.
2. ПОТЕНЦИАЛНИ ЕФЕКТИ
Облъчени с радиочестоти биологичните тъкани се проявяват като разтвори на
електролити, съдържащи полярни молекули. Радиочестотната радиация взаимодейства с тъканите като провежда йони (генерира свободни заряди), проявява се ротация на полярните молекули на водата и протеините се привеждат в състояние на
покой т.н. „protein relaxation”. Абсорбираната РЧ енергия се трансформира в кинетична енергия на молекулите, което се асоциира с повишаване на температурата на облъчените тъкани. Това е механизмът на термалните ефекти, които се проявяват най-вече
в органи и тъкани, които са богато кръвоснабдени.
Атермалните ефекти се проявяват директно в тъканите, без някакво значително
загряване да бъде отчетено. Те не се взимат предвид при определяне на действащите
защитни норми, поради това че изследванията, доказващи съществуването им не са
потвърдени. В тази категория ефекти влизат и дългосрочните поражения върху нервната система и генома, както и възможните ефекти при ниски честоти.
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Нивото на промяна на енергията, предадена на материята, се нарича абсорбирана
мощност. Тази мощност също се нарича предадена мощност (power transferred), но от
биомагнитна гледна точка се предпочита – специфично ниво на абсорбация specific
absorption rate (SAR). SAR е количествена мярка и се измерва във W/kg, тя е
основната еденица в стандарите за сигурност при потенциални рискове за здравето от
нейонизиращата радиация.
3. СЪЩЕСТВУВАЩИ СТАНДАРТИ
Има огромен брой ограничения и различни закони и наредби, регулиращи
обхвата на РЧ в европейските държави. Като всяка страна води собствена политика в
съответствие с философията на подхода си към стандартизацията.
IRPA определя прагът на излагане, при честоти по-големи от 10MHz, за хора
работещи с техника, източник на радиочестотна радиация, да бъде 0.4 W/kg, като това
е средното количество, определяно на всеки 6 минути за цялото тяло, или
SAR=4W/kg, отчитайки всеки грам тъкан на всеки 6 минути. Стандартните ограничения за населението са 5 пъти по-ниски стойности т.е 0.08 W/kg, при измервания на
всеки 6 минути за цялото тяло, или 0.8 W/kg, ако се отчита погълнатата радиация на
всеки 6 минути от всеки грам тъкан.
Ограниченията за излагането на електромагнитни полета, определени от Международната Комисия по Защита от Нейонизираща Радиация (ICNIRP)- неправителствена организация, официално призната от СЗО, са базирани на всички препоръки на учените, занимаващи се с изследвания на потенциалните ефекти. Стандартните стойности са избрани във връзка с биологичните ефекти, които имат установени
здравни последици. Официалното становище на СЗО е, че нива по-ниски от тези
установени от ICNIRP не биха имали някакви известни последици за здравето.[1]
Данните в следващата таблица са взети от сайта на Международния Проект за
ЕМ полета и служат да илюстрират действащите стандарти и наредби в България.[2]
Табл. 1. Стандарти в България за излагане на ЕМ полета

Държава

България

Вид на инструмента

наредба

стандарти (BNS-BDS)

Обсег на инструмента

национално

национални

Министерство на
здравеопазването и
Министерство на околната
среда,1991(a)

No. 9 (14 март 1991) максимални разрешени
нива на излагане на ЕМ
радиация в жилищните
райони и определяне на
безопасна зона около
източници на ЕМ
радиация, Държавен
вестник No. 35/1991.

Министерство на
здравеопазването ,1992(b)

No. 7, ДВ No.46/1992 –
Хигиенни норми за
здравна защита на
жилищните райони.
111

БДС 12.1.002-78.
Електрически полета в
близост до подстанции и
далекопроводи с волтаж
400 kV и повече.
издаден 1978
БДС 14525-90.
Електромагнитни полета на
радио честоти. Разрешени
нива и контролни изисквания.
издаден 1990
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Министерство на
здравеопазването, 1994(c)

No. 9, ДВ No.46/1994 –
Хигиенни норми при
употребата в училищата
на уреди, чиито екрани
облъчват при работа

Министерство на
здравеопазването, 1996(d)

No. 8, ДВ No.29/1996 –
Хигиенни норми за
работните места,
свързани с работа на
монитор.

Министерство на труда и
Министерство на
здравеопазването, 1999(e)

No. 7, ДВ No.88/1999 –
Минимални изисквания
за здравословна и
безопасна работна
среда.

Обновявани ли са?

не

не

Базирани ли са на
препоръките на ICNIRP?

не

не

Приложимост

Задължително

Задължително

Как се удостоверява
задължителния характер?

Принуда по силата на
правните регулации

Принуда по силата на
стандарти и регулации,
издадени от правителството

a. обществени

a. професионални

b. обществени

b. професионални

c. обществени

c. професионални

Защитавани групи

БДС 17137-90. микровълнови
електромагнитни полета.
Допустими нива и контролни
изисквания.

d. професионални
e. професионални
Честотен обхват

0-300 GHz, лазерна
радиация, видима
светлина

50 Hz, 60 kHz-300 GHz

Количества

Сравнителни нива и
доизметрични
стойности

Сравнителни нива и
доизметрични стойности

Количества, на базата на
които е ограничението

Енергийни стойности на
натоварване:
2.T[(V/m)2.h];
H2.T [(A/m)2.h];
S.T[μW/cm2.h]

Енергийни стойности на
натоварване E2.T[(V/m)2.h];
H2.T [(A/m)2.h];
S.T[μW/cm2.h]

средно време

зависи от
измервателните уреди

зависи от измервателните
уреди
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средна маса

цялото тяло

цялото тяло

измервателни количества

Electric RMS field [V/m];
Magnetic RMS field
[A/m]; Magnetic flux
density [T,G], Power
RMS density [W/m2]

Electric RMS field [V/m];
Magnetic RMS field [A/m];
Magnetic flux density [T,G],
Power RMS density [W/m2]

метод за измерване на
нивата на сравнителните
количествата

Издание за хигиенните методи на измервания,
Министерство на здравето, Vol.1/2, 1999. Всеки метод
на измерване и установяване на облъчване, се базира на
различни източници в зависимост от работното място
или околната среда.

Облъчване с множество
честоти

да

да

СТАНДАРТНИ СТОЙНОСТИ НА НИВАТА НА РАДИАЦИЯ ОТ GSM,
WIMAX, UMTS, TETRA и WiFi
Преди да се изложат възможните (очаквани) нива на радиация от системите за
WIMAX, UMTS, TETRA, WiFi и GSM комуникации, като функция на входната мощност и обхвата на антената, ще се посочат основните характеристики на базовите
станции при горепосочените технологии.
Всяка базова станция покрива ограничен радиус, извън него силата на сигнала е
прекалено малка, за да оперира мобилното устройство. Антените на базовите станции
предават радио вълни, които се разпространяват със скоростта на светлината. Обхвата на антената може да бъде ограничен както по вертикалната равнина така и в хоризонталната. Обикновенно излъчването е наклонено с няколко градуса по вертикалата,
така че то пресича земната повърхност на значително разстояние от кулата, върху
която е излъчвателя. Това разстояние е обикновено между 50 и 200 метра от основата на
предавателната кула. Базовите станции обикновено предават с ширина на лъча приблизително 7 градуса в разрез и 120 градуса или една трета от кръга по хоризонтала. Извън
обхвата на този лъч радиацията е като правило 100 до 1000 пъти по-малка.
Мощността от антената, захранваща лъча, която определя мощността в дадена
точка от него, се описва с ефективната изотопна излъчена мощност (EIRP). Това е
произведението на общата излъчена мощност и гейна на антената. Няма излишно
уточнен максимум на EIRP, но доколкото той е ограничен от няколко документа, това е в съответствие с опасенията за интерференция, а не е свързано с опасения за
общественото здраве.
Базовите станции са изградени със секторни (около 120°), или ненасочени антени, в зависимост от изискванията за покритие и капацитет. Сбор от четири диполни
антени често се използва, за да се постигне ненасочено покритие (фиг.4).
Изходната мощност на една стандартна базова станция за мобилна система, зависи от вида и обхвата на антената, която насочва сигналите и определя интензитета им.
Що се отнася до GSM базови станции, изходната мощност зависи от бороя на аналоговите и
цифрови канали, които оперират едновременно и максималната им мощност.
Но в интерес на истината интензитетът на радовълните намалява значително,
отдаличавайки се от антената. По правило в свободно пространство интензитетът
намалява 4 пъти при удвоена дистанция. В действителност интензитетът намалява
много по-бързо благодарение на загубите, наречени още затихване, когато сигналът
преминава през пречки като дървета или сгради.
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Фиг. 4. Конфигурация на базова станция

Освен това в по-отдалечени точки, диаграмата на радиацията не се променя, в
зависимост от разстоянието от антената. Максималната излъчена мощност, става
зависима от обхвата на антената. Мощността на изотопен точков източник е разпределението на мощността в сфера с радиус разстоянието до антената. Това се дефинира
по формулата :
Pt
(1) Pd =
За насочена антена формулата ще бъде: (2) Pd = Pt G t ,
4π d 2
4π d 2
където G е обхвата на излъчвателя. Фигура 5 показва отношението между предадената и получената мощност в безжична комуникационна система. Обикновено
знаменателят на (2) се записва като EIRP . Той може да се изрази във ватове (при антилогаритмуване), или в децибели (dBW), респективно (3) EIRP= Pt Gt и
(4) [EIRP]=[ Pt ] + [ Gt ].

Фиг. 5. Предадена и получена мощност при безжична комуникационна система

При предвиждане на полето около дадена повърхност, като това на нивото на
земната повърхност, или на покрива, трябва да се вземе под внимание двойното
отражение на идващата радиация, което се отразява в четворно повишение на еквива114
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лентната стойност на мощността в далечния регион. В такъв случай уравнение (2) се
предефинира като (5) Pd = 4 Pt G t = EIRP .
4π d 2
πd 2
Дадени са в Tабл.2 типични стойности на входната мощност за WIMAX, UMTS,
TETRA и WiFi антени на базови станции. Изчислено е силата на полето на разстояние
5 метра. Това е показно и на графиката (фиг. 6). Като показните функции имат по оста
y стойностите на полето в W/m² , а по оста х – обхвата в метри.
Табл. 2. Средни стойности на входна мощност и обхват на антената
Вид Мобилна Система

Мощност [W]

Обхват на антената [dBi]

WIMAX
UMTS
TETRA
WIFI

20
20
30
0,1

12
12-15
11
0

100000

field strength

10000

1000

100

10

1
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

0

0

0

Range

Sw imax

Stetra

Sw ifi

Sumts

Фиг. 6. Графика на силата на полето в близост до базови станции

СРАВНЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Нивата на вътрешно и външно излагане на нейонизираща радиация за населението се установяват като се използват симулационни модели (компютърно базирани), подкрепени от измервания, направени на стратегически позиции около съоръжения, които може да представляват източник на радиация за обществото.
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В Табл. 3 са представени професионални и обществени норми за нивото на нейонизираща радиация в Европейския Съюз и България.

10-400MHz
400-2000MHz

Професионални
норми
[W/m²]
10
f/40

Норми за
обществото
[W/m²]
2
f/200

2-300GHz

50

10

0.3-300GHz

10

0,1

Територия

Честотен обхват

EU
BG

Честотният обхват на системата WiMax e 10-66 GHz. За тези стойности
професионалните норми според законите в ЕС са 50 W/m² и 10 W/m² според българската законова уредба. Очакваните стойности на разстояние 5 метра от базовата
станция са 4 W/m², което напълно се вписва в ограниченията. Съществува проблем що
се отнася до ограниченията за населението – очакваните стойности удовлетворяват
нормите на ЕС, но превишават тези на България.
Системата за WiFi пренос на данни заема честотен обхват от 2,4 до 5 GHz и
очакваните стойности са 0.001 W/m². Тези стойности напълно удовлетворяват изискванията на двете институции.
Системата ТЕТRA използва честотите в границите 30-66 МHz. Стойностите за
стандартния излъчвател на разстояние 5 метра от него са 5 W/m², което удовлетворява
европейските професионални стандарти за излагане на нейонизираща радиация, но е
2,5 пъти по-високо що се отнася до нивата, определени за населението. Що се отнася
до ограниченията в България, очакваните нива са 50 пъти над нормата за обществото.
Честотният спектър на UMTS, който се разполага между 1900 и 2025 МHz за изходяща връзка и 2110 до 2170 МHz за входящата връзка, може да бъде отнесен към
диапазона 2-300GHz, където ограничението е 50 W/m² за заетите в сферата лица и
10 W/m² за обществото (според европейските норми). Очакваните стойности са
8,05 W/m² – те отговарят на Европейските норми и на професионалните норми за
България. За съжаление надвишават 80 пъти нормата за населението, установена в
България.
В заключение очакваните стойности на радиация за стандартните антени на
WiMax, WiFi, ТЕТRA и UMTS мобилните системи, са няколко пъти по-високи от тези, определени от БДС. Но те напълно отговарят на стандартите в ЕС.
Съществуват противоречия и недоуточнения в литературата, разглеждаща праговете на възможните ефекти, възможните рискове от дългосрочно излагане и опасенията сред работещите в среда на ЕМ полета и населението като цяло. Налага се провеждането на политика за оценка и намаляване на рисковете за здравето. Като за начало е необходим ефективен контрол върху инсталациите, технологиите и потребителските стоки източници на ЕМ полета. Това ще доведе до намаляване рисковете за
здравето от излагане на нейонизираща радиация и ще подсили усещането сред
населението, че се полага грижа за общественото здраве.
Литература:
1.
2.
3.

ICNIRP Guidelines on limiting exposure to time-varying electric, magnetic and
electromagnetic fields (up to 300 GHz). http://www.icnirp.de/documents/emfgdl.pdf
World Health Organisation International EMF Project. http://www.who.int/peh-emf
Ronald Kitchen, RF Radiation Safety Handbook, 2001 Butterworth-Heineman
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ПОГЛЕД ВЪРХУ НАРОДОПСИХОЛОГИЯТА НА БЪЛГАРИТЕ
Антоанета Пламенова Тодорова
УНСС, Специалност: Социология, четвърти курс
Насърчителна награда

A VIEW ON THE NATIONAL PSYCHOLOGY OF THE
BULGARIANS
Antoaneta Plamenova Todorova
Abstract: National psychology suggests study of traditions, social and psychic
characteristics, national characteristic features, national behavior, attitude and reactions,
ethno-cultural formations, inner and outer relationships of a nation. National psychology
refers to both general features and specific features in the national character. The theory of
self-knowledge of the nation is one of the basic in this study and as its components here
comes: self-assessment, scepticism, conservatism, realism, self-censoriousness, inferiority
complex.
Key words: national psychology, psyche, national characteristic features, traditions, selfknowledge of the nation, national proverbs and sayings, social development and class
distinctions, diligence, superstition, consideration for health, scepticism, conservatism,
realism, self-censoriousness, inferiority complex, patience of the nation, mistrust, pursuit of
freedom, love of motherland
Народопсихология: уводни думи
Народопсихологията – тя има начало, но няма край. Тръгва от изначално насложени пластове, които са само фундамент, върху който нови и нови фактори продължават да я моделират. И с това привлича и обсебва своите изследователи. Поставя им
изненадващи въпроси. Тъкмо когато „народният портрет” е почти изяснен и завършен, изведнъж неочаквана проява го разкрива в друга светлина, която се оказва още
един детайл от това сложно и вълнуващо, доизграждащо се, дишащо цяло, наречено
народопсихология. От нея са примамени социолози, психолози, философи, антрополози, историци, политолози, писатели, поети.
Народопсихологията е наука за традициите, психичните особености, социалния
характер, включващ основните черти и поведенческите реакции, етнокултурните
формации на един народ като национална реакция, като отношение и поведение. Тя
отделя внимание за изучаване както на общото, така и на специфичното в поведенческите реакции на отделните народи, начинът, по който те реагират на една или
друга историческа даденост, основните емоционални и други психични образувания,
които приобщават отделните народи, но и които ги разграничават едни от други. И
още, народопсихологията е наука за биологичните, историческите, географските и
културните фактори, влияли и влияещи по съответен начин в психиката и поведението на отделните народи, наука за националния характер и националния живот. Но
освен наука, тя е и магия, която ни увлича в търсенето на истината за нас самите като
народ. Затова и Марко Семов я определя като наука за самопознанието на народите.
117

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

Какви сме? И защо сме такива? В каква степен носим белези от миналото? Към
какво вървим? Обичаме или мразим себе си? Готови ли сме да повярваме във възможностите си? Наясно ли сме какъв потенциал притежаваме? Или до безконечност само
ще критикуваме и самоиронизираме?
Народопсихологията на българите – тя буди въпроси, получава отговори. Но в
динамиката на въпросите и отговорите е скрита и опасност от различни подвеждащи
становища. Защото това което е било, в не по-малка степен това, което е казано за това,
което е било, влияе на моделирането на народопсихологията. И последното не е игра на
думи. Защото има съществена разлика между това какви сме и това какви мислим или
твърдим, че сме. Изковаването на народопсихологията е силно свързано и с това, какви
мислим че сме. Понякога сме готови да приемем установени клишета, да им се доверим и
сами да се вживеем в тях. Ако се подведем по вече известен негативен етикет, ако му
повярваме, ще си направим дългосрочна лоша услуга – знайна е онази максима, че една
лъжа повторена многократно, започва да звучи като истина. Тогава би следвало да се
обърнем към народопсихологията, да я търсим по-често, защото имаме необходимост от
верни ориентири по пътя към себе си и към другите, а не от заблуди.
Българският национален характер: основни социални и психични черти
В голяма степен народопсихологията на българина е закодирана в неговите
народни умотворения. Пословиците и поговорките носят послания, в тях е изкристализирала оценката на народа за света и човека, за добро и зло, за приемливо и неприемливо. Вглеждайки се в тях, лесно можем да видим, че българинът има разбирането
за пъстротата на света, наясно е, че човекът е „и черно, и бяло”, както мъдро отсъжда и
героят на Елин Пелин Отец Сисой [1]. А между бялото и черното са нюансите и това
прави българина сложен човек – и като психика, и като мислене, и като поведение.
При народопсихологията разбира се трябва да се отчита, че „народ” е едно пообщо понятие – той е съставен от отделни групи. Платон заявява, че в отделните
социални групи преобладава една или друга част на душата, при отделните народи –
също. Пишейки „Бит и душевност на нашия народ”, Иван Хаджийски прави следните
важни уточнения: „Българското население – по-после народ – никога не е бил еднородно цяло – стопански, политически и оттам духовно – освен във времето на родовото си устройство (преди образуването на българската държава)” [2]. В хода на наставащите промени започва стопанско, политическо и духовно разслоение на населението в отделни обществени групи (класи), като всяка „има свой особен стопански и
духовен бит, своя собствена история”. В този дух Иван Хаджийски пише: „Така че
когато ще говорим за бита и душевността на българския народ, ние всъщност трябва
да разглеждаме бита и душевността на българските обществени групи в тяхната
история, в техните взаимни съотношения и борби” [2]. Той посочва, че общественото
и класово развитие дава трите дяла на нравственото ни и душевно развитие и
обобщава „колективизмът” като душевност на родовото общество, а по-късно и на
задругата, „индивидуализмът” като душевност на дребното занаятчийство и изобщо
на дребния собственик, „егоизмът” (появил се и изчезнал заедно със старото болярство) възкръсва отново „като душевност на българското чорбаджийство, на капитализма” [2]. Това е и редът, в който върви изложението в неговата книга, която е удивителна разходка сред бита, традициите, обичаите, нравите, душевността на нашия
народ. Социологията като наука за общностите разглежда: „принадлежност и свобода,
общностна зависимост и индивидуалност, колективизъм и индивидуализам,
алтруизъм и егоизъм” [3], както Михаил Мирчев посочва, и тук се усеща и способността на социологическата теория да подпомогне развитието на народопсихологичната мисъл в общите им полета на научна дейност.
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„Българинът държи на традициите и е умерен оптимист за собственото си бъдеще” показва представителна извадка за България от Европейското социологическо
изследване (European Social Survey – ESS ) от 2007 г. Данните от проучването са
оповестени на пресконференция в Информационния център на Европейския съюз в
София на 17 декември 2007 г. Това идва в потвърждение на тезата от народопсихологическа гледна точка, че традициите на българите са дълбоко съхранени в националното самосъзнание. В различни области на България и до ден днешен се спазват и почитат традиции и обичаи, идващи още от древните езически времена на възникването
на държавата. Обогатени и трансформирани през годините, те са се превърнали в
съществена част от народопсихологията на българина, увековечени са във фолклора, в
художествената ни литература. Многобройни са примерите за български художествени произведения с фолклорен характер или фолклорна насоченост – и романи, и
стихотворения, и поеми, и пиеси. А когато традициите се спазват и се предават от поколение на поколение, се завещава и част от характера, бита и нравите на предшествениците, искрица от тяхното минало. Те са начин за докосване, съприкосновение със
собствените корени.
В миналото, и най-вече в патриархалното общество, традициите имат господстваща роля над човека. В междуличностните отношения пак се спазват традиции. Те
диктуват поведението. Излизането извън тях е било почти светотатство. В този отколешен свят много силно и ярко е установено противопоставянето „ние” – другите. От
една страна са семейството, в това число и общността, селото – а отвъд са „другите”.
Но това не е непременно враждебно противопоставяне – интересен пример за това са
Йовковите разкази „Другоселец”, „По жицата” – готовността не само да бъде приет
„другия” [4], но и да проявиш отзивчивост и човешко състрадание към него. Съхраняването на традициите и родовото пространство, както и точно това деление на
„свои” и „чужди” се дължат според Михаил Минков на принадлежността на
българите към „родови”общества [5]. На базата на изследвания като European Values
Study и още по-мащабното World Values Survey, (обхващащо около 80 страни и данни
от проучвания от 1980 до 2007 г.), той пише, че „Над 80 на сто от човешкия род живее
в общества, които (...) делят хората на „свои” и „чужди” [5].
Иван Хаджийски посочва във „Възстановяване душевността на първобитния
български човек”, че животът се завърта по три оси: „възраст, здраве и семейно положение”, а „основната черта на първобитния българин, както и на всички първобитни
хора, е простотата на нуждите и на земеделския труд, а оттам и на целия живот: на
обществените отношения, на ума и характера, с една дума – на бита и душевността”
[6]. Една особена връзка се създава между човека и земята, природата, селскостопанските животни, която го съпътства и през сетнешните години. „На браздата” и „По
жътва” на Елин Пелин, сборникът с разкази на Йовков „Ако можеха да говорят”,
повестта „Земляци”, където земята говори, живее по своя природен закон, към който
настройват годишния си календар и селяните, са само част от многобройните
илюстрации на това как тази връзка със земята, животните и природата е в основата
на много от произведенията в българската литература.
Трудолюбието, освен като средство за получаване на „насъщния хляб”, е изведено в съзнанието като важно качество, което се превръща в нравствено мерило:
„Трудът краси човека, мързелът го грози”, „Работата не ще молитва, иска мотика” и
„Който не работи, не трябва да яде” [7]. Пословичното българско трудолюбие – какво
е останало от него днес? Има ли го? Да, в една или друга степен то съществува и се
изразява най-вече в това да вложиш сила и енергия, любов и упоритост в работата, с
която се захващаш. Но в същото време желанието да се изхитрува, да се измами повисшата инстанция, закона или държавата, съществува. То, „хитруването”, се
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проявява на приливи и отливи, в зависимост от историческата, икономическа и политическа обстановка през годините. И точно защото понякога българинът се опитва да
бъде хитрец и ако може „да изпързаля другите”, се страхува да не би той самият да
бъде измамен от някой друг, който се смята за по-голям хитрец. По интересен начин
това е проектирано дори в една от българските телевизионни реклами, която звучи
съвсем „по нашенски”: „Ще ме цака с топла бира!!!”. Освен това не можем да отречем, че българинът завижда, одумва, готов е на предателство. А шопската „максима”
допълва ярко и неприятно негативните страни от народопсихологията: „Я не сакам на
мене да ми е добре, а на вуте да му е зле” [7].
И българският, както и другите народи, си има своите страхове и суеверия. „Ако
се върнеш, няма да ти върви”, „Да чукнем на дърво, за да не чуе дявола”, червен
конец против уроки и заклинанието „Пу да не ти е уроки” [7] са само част от
пъстротата на представи и вярвания от миналото, които битуват и днес. Хомогенната
смес от езичество и християнство също продължава своето мирно съвместно
съжителство. Но се забелязва и нещо много интересно към днешния момент – едно
засилено кореспондиране с „Бог” от страна на новобогаташи, неподсъдими престъпници и хора, които едва ли спазват поне една от десетте божии заповеди. Водещото
при тях не е търсенето на Бога или вникването в същината на християнската религия,
а стремежът да се направи „сделка” с Всевишния и да си измолят милост, купувайки
я. Впускат се да строят нови храмове и параклиси, да дават своята лепта в божия
храм, което изглежда съвсем търговски: „Аз на тебе – ти на мене”. Много неща се
купуват и това прилича на опит да се купи Бог, да се купи неговата милост, без обаче
да има замисляне, дали е заслужена божията милост.
Разбира се, едно от важните неща, за които моли българинът е здраве. От отколешни времена до наши дни то е една от големите ценности и затова редица благословии и благодарности включват пожелания за здраве, които понякога звучат дори
заклинателно. А култът към хляба е безспорен и негови проекции могат да се открият
и днес. Продължава при официални случаи и при ритуали да се посрещат важни гости
„с хляб и сол”. После на масата може да има хайвер и шампанско, но посрещането,
изразяващо уважение, поставящо госта на пиедестал, е това поднасяне на хляб и сол.
Хлябът е и основна храна за българина. Понякога с усмивка можеш да видиш българин, който иска и хляб, когато му сервират пица, спагети или ориз. Разбира се това са
само част от възможните примери.
Много от българите запазват не само традициите, но и традиционното си мислене, което само по себе си не е лошо, но в някои отделни случаи може да прерастне в
консерватизъм. И тогава нищо не може да го помръдне българина, който „застава
като магаре на мост” и „тъпо и упорито” може да се инати до безконечност, без да е
готов да види логиката в какъвто и да било довод, и в същото време да казва на
„черното – бяло” и обратно. Основните психични особености, характерни черти на
древните българи малко или много са унаследени от съвременните българи. Преди
много години баби и дядовци са изразявали своя скептицизъм или консерватизъм по
дадени теми, в повечето случаи свързани с различни „модерности” или нововъведения –
нещо, което продължава донякъде и днес. Тъжното обаче е, че сега доста млади хора
са скептично настроени, но даже не към новостите, а към самото настояще, към
своето, не толкова светло и розово ежедневие. Като цяло и скептицизмът, и консерватизмът присъстват в народопсихологията на българите.
В същото време се открива и реализмът в характерния светоглед на българите
като народ. Българинът успява да съобрази поведението си в конкретна реална
обстановка. За това му помага и друг характерен белег на българската психика – самокритичността. Когато един човек има ясна самооценка, на него му е много по-лесно
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да бъде реалист, да види ясната действителност и да прояви съобразителност в дадена
ситуация. Но за съжаление самокритичността на българина понякога се проявява в потежка форма и прераства в комплекс.
Две полярни крайности правят впечатление. От една страна ниското самочувствие, неприятното усещане за малоценност - „ние сме малък народ”, и успоредно с
това често наблюдаваното поведение, което се изразява в перчене - „не съм кой да е”
или още в „бабаитлъкът” както Марко Семов го определя в своята книга „Българска
народопсихология” [8]. Комплексът, свързан с това да бъдем „европейци”, отново се
актуализира днес. От историческа гледна точка, а историческите фактори особено
силно влияят върху развитието на националната психика и поведение, българите са
станали „малък народ”. През дълги периоди от историческото движение, не само на
нашия етнос и народ, но и от цялостното европейско движение във времето, именно
българската държава е наричана „велика” и нейният народ – „велик”. Може би самосъзнанието от тогава е трябвало да се наследи, а не това от по-ново време, когато българите често и лесно се оправдават за почти всичко с фразата: „ние сме малък народ”.
Сякаш на част от българите им убягва мъдростта на Сенека, че „Родината се обича не
затова че е велика, а затова че е своя”, към което се присъединяват почти всички
български поети и писатели, които величаят малкото, но прекрасното и скъпо парче
земя, дори „педя” и „длан”, наречено България, а съответно и за привързаността към
което не би трябвало да има значение дали сме „малък народ”. В своята „Оптимистична теория за нашия народ” Иван Хаджийски също посочва: „…в широка
историческа проекция няма всъщност нисши и висши раси, велики и малки народи”.
От комплекса „ние сме малък народ” се пораждат още два – „догонващият
българин” и „да бъдем европейци”, отново по думите на Марко Семов. В миналото в
телевизионното пространство се излъчваше забавно вечерно шоу „Как ще ги стигнем
американците” с водещ Тодор Колев, в чието заглавие и често в съдържанието същата
тема шеговито е поднесена. Българите не отричат – искат да стигнат и европейците, и
американците. Само че с такива български европейци, които преповтарят образа на
Бай Ганьо, това ще се случи изключително трудно. А образът на Бай Ганьо е пример
за типологизиране на една от провокативните страни от народопсихологията на
българите. При създаването на този типичен характер, Алеко Константинов е бил
улеснен и не му е било нужно особено голямо въображение, тъй като нагледни
примери е имало доста, така както има и сега. В момента „виреят” такива характери,
не в литературното пространство или във виртуалното, а в съвсем реалното.
От друга страна обаче, съществуват в настоящето и много българи, в това число
и млади хора, които са успели да преодолеят част от наследствените комплекси и да
се отрекат от становището „ние сме малък народ”, да се отърсят и от друг комплекс –
„не съм кой да е” и да си кажат „аз мога” и да тръгнат не толкова „да догонват”,
колкото „да бъдат”, да докажат, че и те могат. Това осмисля защитаваната в политическото пространство идея нашата държава да бъде приобщена в „голямото семейство” на Европейския съюз. И сега, когато вече е факт членството на България в
Евросъюза, ако един млад, здрав българин, вдигнал гордо глава, иска „да догонва”, да
покорява върхове с изписаната фраза на челото „аз не съм кой да е”, много лесно и
бързо би бил смачкан, смазан като с валяк от големите Европа или САЩ. Защото ако
човек има прекалено голямо самочувствие и в най-лошия случай то е стъпило на
основата на комплекс за лична малоценност – когато той се мисли за „някой” без
реално измеримо покритие, всеки, който вече е „някой” и е постигнал нещо значимо,
би му се изсмял и би го низвергнал. А този комплекс „не съм кой да е” от своя страна
се свързва с един друг – „бабаитлъка”. „Да се бием по гърдите” – така иронично казва
самият народ. Още по-смешно е, когато някой „бабаит” изпада в напрегната и трудна
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ситуация и вече не се бие по гърдите, а дори се крие от страх. Такива комплекси
влияят пагубно на личното и националното достойнство на българите, подронват го.
Защото в основните черти на българския характер, въпреки комлексите, присъства и
достойнството. Дали, ако „догоним” европейците или американците, ще станем погорди българи? Може би повече трябва да се стремим да догоним нашите предци –
звучи като оксиморон, пълен парадокс, но точно историята, миналото на Велика
България, на славните български царе, показва пътя, сочи със знак за внимание пътя
на бъдещето, разбира се без сляпо възгордяване. Точно това е противоположното на
чуждопоклонството, а то в голяма степен е част от българския национален характер.
Може би затова българинът първо трябва да се научи да уважава самия себе си и
притежаваните личностни ценности и качества, да започне от личното достойнство и
да стигне до националното, отхвърляйки без колебание чуждопоклонството. Това не
означава самоизолация или дистанциране от външния свят, а градивна вяра в собствените сили и оттук – достоен диалог с другите светове. Затова самопознанието на един
народ е от голяма важност – то дава „по-добро разбиране за света, в който сме включени и участваме, а на тази основа и по-добро разбиране на самите себе си” по думите
на Михаил Мирчев [3] – еднакво валидни и на личностно, и на национално ниво.
Самокритичността, която е още един белег на българската народопсихология,
също може да пречи на изграждането на достойнството, ако е завишена или изкривена. Критични към самите себе си, към своя народ и постиженията му в миналото,
българите обръщат взор към чужди страни и народи и ги извисяват в представите си,
идолизират ги дори. Друга основна черта – търпението в обхватите на историята,
също може да бъде логически свързана с по-горните. Във времето на турски гнет,
тегнещ над българския народ с векове, търпението, което българите придобиват и с
което привикват, се загнездва в ежедневието и бита им, в душите и психиката им. И
освен към турците, те започват да проявяват търпимост и към все по-засилващото се
гръцко влияние, което застрашава с духовна асимилация. А това се оказва пагубно,
защото търпението към вторите повежда за ръка след себе си и чуждопоклонството и
така се изгубва достойнство почти до несъществуване или поне до невидимост.
В наше време българинът е склонен отново да търпи – например политици, с
които не е съгласен. Успоредно с това той изгражда недоверие към възможностите на
собствените си управници, което се проявява и в периодично ниския процент на
гласуващи по избори. А държавата на моменти се възприема като враг. В този смисъл
за пример може да бъде приведен един неволно чут разговор само преди няколко
дена. Колеги на по около 40 години обядват заедно и разменят по някоя и друга дума.
Наблизо бръмчи телевизор, върви предаване за частните производителите в селското
стопанство и става дума за затрудненията, които срещат. По повод на това един от
обядващите казва: „държава-мащеха” друг допълва: „Правят статистики в кой град в
България се живее по-добре или по-зле, а тя държавата стана за неживеене”. Доколко
това е типично, доколко е всеобщо схващане? Би било ангажиращо да се уточнява, но
със сигурност не е нещо съвсем ново през годините – в народопсихологията на българина често е възкръсвало това горчиво усещане за държавата мащеха. Въпреки че от
друга страна българинът обича да търси виновни извън себе си, обича да критикарства, без да е готов да предложи свое разумно решаване на проблема.
Ала както в миналото, така и сега, наред с търпението, робската психика и
инертността, се проявяват и съвсем противоположни виждания и стремежи. Пак част
от същия този народ са и онези, които категорично прегръщат идеята, изкристализирала при Ботев като „Свобода или смърт”, а при Гео Милев народът е този, който
„писа със своите кърви: СВОБОДЕН”. И това е само част от българската национална
съдба, от философията на българската история.
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Любовта към род и родина е естествена при всеки народ, в това число и при
нашия. Израз на това са наложилите се словосъчетания „бащин дом”, „бащино огнище”, ”родна стряха”. Но те са много по-характерни за възрожденската и следосвобожденската епоха, а в днешния ден дали не почват да звучат архаично? Особено
на фона на бясната надпревара да се избяга, да се отиде в друга държава, в друг свят в
търсене на по-добър и по-хубав живот. Въпреки че и в това няма кой знае колко ново.
В световен план и „аргонавтите”, и „великото преселение на народите” и по-късно
превземането на новия свят са все изрази на този стремеж към другост и начин за успех. След Освобождението много наши учени и хора на изкуството получават образованието си в чужбина. По-важното е интересът към другите светове да не се превръща
в унижаващо чуждопоклонство.
Възможна ли е една нова „Оптимистична теория за българския народ”?
Плеяда от български писатели и поети надникват в народопсихологията и в психологията на отделния човек, изваждат на бял свят всички светли и тъмни страни,
стигат до обобщенията за българина като цяло. Злото, което е черна, тъмна сила в
„Земя” и „Гераците”, мъката и страданието в „Спасова могила” на Елин Пелин, но и
доброто, състраданието и взаимопомощта в „Една българка” на Вазов, „Другоселец” и
„Серафим” на Йовков. Тези примери са само песъчинка в богатството на българската
литература, в която творецът си поставя за цел не просто сътворяването на литературен текст, а и мисията да бъде съпричастен народопсихолог на своя народ. От
Ботев, дори още от Паисий, та до наши дни, българският писател и обича, и критикува, и жали, и ръчка с остен своя собствен народ. Защото милее за него, защото иска
да го види и свободен, и равноправен с другите народи.
Ако се запитаме: има ли възможност за една нова „Оптимистична теория за
българския народ” в духа на Иван Хаджийски, но и в духа на новото време – когато
светът бурно се изменя социално, технологически, културно и религиозно – би могло
да се отговори и с „да”. Защо? Защото не сме по-лоши от другите народи. Възможно е
да не сме по-добри, но е важно, че не сме по-лоши. Няма идеални, съвършени народи,
така както няма и идеални, съвършени хора. Ние сме такива, каквито сме. Обединяват
ни много общи черти. Носим нещо от нашето минало, което е дълбинно и необятно.
Изплуват от там нетърсени и неподозирани архетипи и в сънищата ни, и наяве,
проблясват аксиомни истини, за които понякога не подозираме, че носим в себе си, не
от днес или от вчера, а от прастари времена. Минало и настояще – пра-пра-отци и
потомци кореспондират по невидим начин. И има добри и светли страни от народопсихологията, има категорични постижения в толкова много области, което е достатъчен повод за оптимизъм, от който не бива да се отричаме.
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ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛЯ ПОД
ПРИКРИТИЕ – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Живко. С. Йорданов
БСУ – Център по юридически науки
Насърчителна награда

LEGAL REGULATION OF UNDERCOVER OFFICERS, PROBLEMS
AND PROSPECTS
Jivko St. Jordanov
Burgas Free University
Abstract: Undercover officer is a figure that most people know from spy movies and
criminal character like gain very wrong view about this kind of law enforcement officers. In
practice, this is one of the most complicated figures as in the field of operating investigation
and in the field of law. In the field of law it is law figure where it is regulated by different
normative statements.
Keywords: undercover officer; Combating Organized Crime; investigation; investigation
activity; surveillance; intelligence; counterintelligence; police; Criminal Process; Forensic;
Criminology;

УВОД
Служителя под прикритие е фигура, която повечето хора познават от шпионските филми и криминалните сериали като добиват непълна представа за този тип
служители на правоохранителните органи.
На практика това е една от най – сложните фигури както в областта на оперативно-издирвателната дейност, така и в областта на правото.
В областта на оперативно-издирвателната дейност става въпрос за служители,
които са преминали специално обучение, след което се внедряват в организирани
престъпни групи, терористични организации и други престъпни формирования с цел
добиване на информация относно дейността на тези групи, извършваните от тях
престъпления и събиране на доказателства за това.
В областта на правото това е правна фигура, която се регламентира от различни
нормативни актове, които съдържат правни норми относно: принадлежността на
служителя към съответните служби; обучението на служителя и начините за неговото
внедряване; добиване на съответната информация; както и предвиждат редица мерки
за защита на самоличността на служителя под прикритие, преди, по време и след
изпълнението на задачите.
Работата на тези служители е доста продължителна, тежка, сложна за организация, тъй като изисква съвместната работа на различни звена от правоохранителните
органи, свързана с огромно психическо напрежение – поради откъсване от обичайната
за служителя среда и в следствие на заплаха за неговия живот и живота на неговите
близки при евентуалното му разкриване.
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1.

ПОНЯТИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛ ПОД ПРИКРИТИЕ И НЕГОВАТА
ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
В Учредителните договори на Европейския съюз понятие за служител под
прикритие не съществува. Във вторичното законодателство понятието не се открива
на равнище регламенти и директиви на Европейския съюз, но съществува възможност
и тенденция за развитие на такава фигура.
В рамките на Съвета на Европа е приета препоръка от 2001 г. на Комитета на
министрите относно мерките за борбата с организираната престъпност, в която е
предвидено използването на служител под прикритие за събиране на доказателства.
Практиката на Европейския Съд по правата на човека допуска използването на
така събраните доказателства.
В повечето държави от ЕС съществува специфична дефиниция на понятието
“служител под прикритие” като легална дефиниция има в законодателствата на
Великобритания, Швейцария, Германия и др.
Общият смисъл на различните дефиниции се свежда до внедряването на служител в организирана престъпна група, който, в съответствие с предварително разработена легенда на самоличността и снабден с фалшиви документи или друго обезпечение за прикриването й, бива назначен с цел разучаване на въпросната група и добиване на всеобхватна, пълна и достоверна информация за характера на престъпната й
дейност, ръководство, членове, престъпни връзки, планирани престъпления и др.
В законодателствата на държавите от ЕС се прибягва до този способ за разследване в случаи, когато трябва да се разкрият, пресекат или предотвратят тежки престъпления, представляващи особена опасност за обществото като в посочените нормативни уредби съществува изрично изброяване на тези видове престъпления.
В Република България легално определение за фигурата на служителя под прикритие е дадено в чл. 10в от Закона за специалните разузнавателни средства който гласи:
“Служителят под прикритие е служител от компетентните служби по
Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили 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.”
От това определение могат да бъдат изведени следните характеристики на служителят под прикритие:
- Държавен служител – служител, който принадлежи към една от посочените в
чл. 10в държавни служби;
- Служителят трябва да бъде оправомощен – на него са му признати едновременно правото да встъпи в контакт с лица, които са извършили или извършват незаконна
дейност, или участват в организирани престъпни групи и задължението да събере информация за извършени тежки престъпления и за организацията на престъпна дейност
на тези лица и престъпни групи;
Принципите за използване на служители под прикритие са:
1. Законност;
2. Конспиративност;
3. Доброволност при назначаването;
4. Централизъм;
5. Специализация;
6. Защита при и по повод изпълнение на служебните задължения;
7. Запазване в тайна качеството им на държавни служители от състава на
съответните служби.
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Спецификата на работа на служителите под прикритие и принципите за тяхното
използване поставят специфични изисквания към тях като на пример:
- трябва да притежават висока психическа устойчивост;
- да бъдат комбинативни;
- да умеят да преценят ситуацията и да вземат правилни решения и да планират
своите действия;
- да имат добра комуникативност, делова активност и оперативност.
След като бъдат назначени, служителите под прикритие преминават специално
обучение.
Следователно от изложеното по-горе може да се направи извода, че: служителя
под прикритие е държавен служител от компетентните държавни полицейски,
специални, разузнавателни и контраразузнавателни служби, преминал специално обучение и оправомощен да установи и поддържа контакт с контролирани
лица, за да получи или разкрие информация за извършването на тежки умишлени престъпления и/или за организацията на престъпна дейност на физически лица и организирани престъпни групи при спазването на правилата за законност и
конспиративност.
Работата на тези служители се регламентира основно от Закона за специалните
разузнавателни средства, Наказателно-процесуалният кодекс и редица специални
нормативни актове като:
- Закон за Министерство на вътрешните работи;
- Закон за отбраната и въоръжените сили;
- Закон за държавна агенция “Национална сигурност”;
- Правилник за прилагане закона за МВР;
- Правилник за прилагане закона за ДАНС;
- Правилник за прилагане на ЗОВС;
- Правилник за структурата и организацията на дейността на служба „Военна
полиция”
- Наредба за организацията и дейността на служителите под прикритие в МВР и
др.
Особеното тук е, че макар и да не са посочени изрично в чл. 10в от ЗСРС,
специалният Закона за държавната агенция “Национална сигурност” в чл. 20, ал. 1,
регламентира извършването от органите на агенцията на оперативно-издирвателни
мероприятия включително и оперативно внедряване(чл. 20, ал.1, т.12) като по този начин ги оправомощава да използват служители под прикритие.
Тези нормативни актове съдържат поредица от правни норми, които регламентират организирането на работата на тези служители, техният статут по време на изпълнението на службата като служители под прикритие, мерките за защита от разкриване
на служителя преди по време и след неговото внедряване както и взаимодействието
на служителите с другите държавни органи при спазването на правилата за конспиративност и законност. Освен това те предвиждат ограничение на кръга от лица, които
могат да извършват тази дейност като поставят пред тях изисквания, за принадлежност към точно определени полицейски, специални, разузнавателни и контраразунавателни слжуби на страната, поставят специфични изисквания, относно техните
личностни качества и преминаването от тях на специално обучение.
Наказателно-процесуалният кодекс на Република България и Закона за Специалните разузнавателни средства изрично изброяват престъпленията, при които може да
се използва служител под прикритие.
126

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

2.

РАБОТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ПОД ПРИКРИТИЕ И ПРОБЛЕМИ
СВЪРЗАНИ С НЕЙНАТА ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ:
За да е възможно разследването чрез използване на служител под прикрите е
необходимо да се използва оперативен способ наречен оперативно проникване.
Оперативното проникване е метод, който позволява полицейските, специалните
и контраразунавателните служби да проникват в средите на организациите, групите и
лицата извършващи тежки престъпления и посегателства срещу националната сигурност, с цел да придобиват информация за конкретните им замисли, планове и
действия и да оказват влияние върху техните решения и действия.
Този способ позволява специалните и контраразунавателните служби да се доберат до първична, автентична информация за лицата, групите и организацийте
имащи за цел извършване на престъпления и да получат достъп до закрити източници
на информация за дейността им. Той може да се осъществи по три начина:
- Оперативно-технически – чрез средства за подслушване, наблюдение и т.н.т.;
- чрез служител или секретен сътрудник(1) под прикритие;
- вербовка на лица, от съответните среди, групи и организации.
Оперативно проникване чрез служител под прикритие е основен начин за
проникване в средата на обекта на проникване и получаване на достъп до информация
за него. Той позволява на съответните служби да придобиват изгодни позиций за
изпълнение на задачите по разкриването и предотвратяването на престъпната дейност
на лица, групи и организации.
За да се осъществи това проникване е необходимо оперативният работник от
правоохранителните органи да установи контакт с лицето, представител на групата
или организацията, в която трябва да се проникне и след това да създаде такива
отношения че да бъде приет за “свой” в съответната престъпна група или организация. Да бъде включен в системата на тази организация като функционер, сътрудник
или съучастник, да получи достъп до плановете на групата и дори да се вземат в предвид неговите оценки, мнения и предложения;
Този начин на проникване обикновено е продължителен процес, при който
първоначално придобитите позиции се разширяват непрекъснато и това придвижване
на внедряването му осигурява по-големи възможности за изпълнение на оперативните
задачи.
Оперативното проникване обикновено започва с оперативно внедряване, което
представлява процес на формиране на отношения между служителя и обекта на проникване. Те започват с установяване на контакт между тях, печелене на доверие,
оформяне в обекта на идеята да използва служителят под прикритие за свои цели и задачи. Внедряването приключва когато лицето или ръководителят на организацията започне да се отнася към оперативния работник като към свои съмишленик и съучастник, на когото може да разчита и да използва в своята дейност.
Оперативното внедряване е възможно поради факта, че лицата групите и организацийте които извършват тежки умишлени престъпления, извършват подготвка и
обезпечаване на техните действия, което води до стремежа тези групи да търсят
достъп до важна политическа, икономическа, военна и друга важна за тях информация както и да търсят съучастници и помагачи за извършване на престъпната им
дейност.
От казаното до тук може да се направи заключение че дейността на разследването чрез служител под прикритие преминава през следните етапи:
- установяване на контакт;
- създаване на доверителни отношения между служителя и противника;
- събиране на необходимата информация;
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- предаване на информацията;
- в случай на постигане на целите на разследването от служителя под прикритие
той се изтегля от разработката;
- в случай че не са постигнати целите на разследването се извършва доуточняване на задачите и последващо добиване на информация от вече внедрения сътрудник;
Този процес може да бъде представен чрез схемата на фигура 1:

Прекратяване на
работата на
служителя

Поставяне на
задачата за
внедряване

Планиране и
подготовка

ДА

Постигане
на целта

НЕ

Доуточняване
на задачата

Установяване
на контакт

Предаване на
информацията
Добиване на
информация

Доверителни
отношения

Фигура 1. Процес на работа на служителят под приркитие според теория
на оперативно-издирвателната дейност и теория на контраразунзаването

От тази схема се вижда, че след поставяне на задачата до момента на нейното изпълнение става въпрос за един непрекъснат процес на събиране и обработка на
информация.
Тук изниква и първото несъответствие със закона за СРС и НПК, според който в
чл. 175, ал. 3 и ал. 4 от НПК и чл. 21 от ЗСРС, се предвиждат крайни срокове за
работата на служителя под прикритие, които са същите както за използването на останалите специални разузнавателни средства, които са крайно недостатъчни за изпълнението на поставените на оперативния работник задачи .
Чрез тези срокове законодателят разглежда работата на служителя под прикритие като един линеен процес, който има своето логично начало и край. Този процес
може да бъде онагледен чрез схемата на фигура 2.
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Получаване на разрешение
Чл. 173 - 174 от НПК
Чл 15 от ЗСРС

Поставяне на
задачата

Внедряване

Добиване на
информация

Предаване на
информация

Край
Чл. 175, ал. 5, т. 1 НПК
Чл. 22, ал. 2 т.1 ЗСРС

ДА
Постигане
на целта

НЕ
Край
Чл. 175, ал. 5, т. 2 НПК
Чл. 22, ал. 2 т.2 ЗСРС

И ДА И НЕ
Удължаване на
срока на работа
до 4 месеца

Край
Чл. 175, ал. 5, т. 3 НПК
Чл. 21, ал. 2 от ЗСРС
Фигура 2. Процес на работа на служителят под прикритие, според действащото
законодателство на Република България
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Тези срокове са крайно недостатъчни поради следните причини:
- За да бъде качествена работата на служителят под прикритие е нужно да се
извърши детайлно планиране и подготовка като в хода на тази подготовка трябва да
бъде събрана информация за обекта на внедряване, която да бъде достатъчно пълна и
с помоща на която да се разработи маскировката и прикритието на служителя.
- Както бе посочено по-горе за да се добие необходимата информация за лица,
групи и организации извършващи престъпление е нужно първо служителят да се
внедри в групата което внедряване е успешно едва когато служителят е спечелил
доерието на обекта и последният го приема като свой сътрудник, помагач или
съучастник. Това изисква време, в което служителя да успее да спечели доверието на
обекта.
- Събирането и предаването на събраната информация също изискват технологично време, тъй като това не може да стане по всяко време и във всякакви условия, а
е необходимо обстановката да позволява това, за да не бъде служителят разконспириран.
Действията на служителя под прикритие започват с установяване на контакт с
обекта на проникване, който може да се осъществи, както по инициатива на службата
осъществяваща внедряването така и по инициатива на лицата, групата или организацията в чиито кръг служителят трябва да се внедри.
В първия случай съществуват две възможности за внедряване
- Непосредствен контакт – в този случай служителят под прикритие заедно със
съответният ръководител решават как да привлекат вниманието на лицата, групите
или организацийте, в които искат да се внедрят. Тук съществуват най-различни
прийоми, които зависят от конкретната оперативна обстановка, личностните качества
или положение на обекта на внедряване, личностните качества на оперативния
работник и т.н.т.
- Опосредствен контакт – служителя под прикритие няма възможност за пряк
контакт с разработваните лица или групи, поради което използва лица или групи,
които имат контакт с обекта на внедряване или чрез друг служител от специалните
служби, или чрез секретен сътрудник. При опосредствен контакт, когато служителят
трябва да се внедри като използва друго лице, той реално се внедрява два пъти –
веднъж, когато печели доверието на лицето, за да се добере до интересуващия го
обект и втори път се внедрява в обекта, за който трябва да събере информация.
При внедряването по инициатива на обекта на внедряване службата, която иска
да внедри свой служител, въвежда в полезрението на съответното лице(група лица,
организация) свои служители, които да създадат впечатлението че могат да се използват за решаване на техни задачи. Целта на този способ е обекта да установи контакт по своя инициатива със служителя под прикритие, да се убеди че може да го използва и да пристъпи към неговото привличане в своята среда.
Установяването на контакт е само началото за последващите отношения между
служителя под прикритие и обекта на проникване. Едва след това се навлиза в етапа
на създаване на доверителни отношения между тях.
Във този втори етап от дейността на служителя под прикритие, той трябва да завоюва доверието на обекта, да задълбочи отношенията си с него и да го доведе до
идеята че може да му бъде полезен в намеренията му. В този етап е възможно да се
имитира поставяне на служителя под прикритие в зависимост от обекта на внедряване
както и обратното.
Условията за успешно внедряване на служителя са :
- наличие на достатъчно пълна и проверена информация за обекта, към когото
ще се осъществява оперативното внедряване;
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- наличието на сътрудници (оперативни работници), които притежават възможности за осъществяване на целта на внедряване;
- своевременно отчитане на реакциите на обекта на проникване;
- планиране и подготовка на мероприятията по внедряване;
Тук се появява и второто несъответствие със закондателството. Става въпрос за
това, че в неотложни случай наблюдаващият прокурор по делото може да разпореди
започването на работата на служителя под прикритие, след което е длъжен да уведоми
съответният окръжен съдия и ако съдията не даде разрешение в срок от 24 часа работата
на служителя под прикритие се прекратява (чл. 173, ал. 4 от НПК и чл. 17 от ЗСРС).
Тук са възможни две хипотези:
- първата, при която внедряването тепърва започва – в тази хипотеза срока е
целесъобразен, тъй като на практика при отказ на разрешение внедряването няма да е
започнало.
- втората хипотеза, когато службите, които извършват оперативно-издирвателна
дейност, чрез свои оперативно-издирвателни мероприятия са подготвили предварително започването на проникването – при тази хипотеза, служителят под прикритие,
ще се внедри на базата на вече извършена подготовка чрез секретни сътрудници,
оперативни комбинации(2) и други оперативни способи(3) и на практика ще се впише в
работната среда на обекта дори и на нейно най-ниско ниво. Тази хипотеза е много повероятна, когато става въпрос за това работата на служителят под прикритие да започен с разпореждане на наблюдаващия прокурор. В този случай прекратяването на работата на служителя след 24 часа крие опасност от разконспириране на служителя,
разкриване на неговата самоличност, внезапното му успешно изтегляне може да доведе до по-голяма предпазливост в обекта или до промяна в подхода към извършваното престъпление.
Едва след като приключи процеса на внедряване на служителят под прикритие
се преминава към следващия етап събиране на необходимата информация. За да
бъде успешен този етап е необходимо служителят да бъде в достатъчно близки
доверителни отношения с обекта на проникване за да получи достъп до необходимата
информация;
След като събере информацията служителят под прикритие предава тази информация на съответният ръководител, като в този етап се вземат изключително високи
мерки за сигурността на служителя за да се избегне нарушаването на легендата и неговото разобличаване.
След като съответната държавна служба получи необходимата информация
извършва анализ и преценява дали са изпълнени оперативните задачи.
В случай че задачите са изпълнени, съответната служба предприема мерки по
изтегляне на служителя като запазва в тайна самоличността на служителя под прикритие и неговата принадлежност към съответната служба.
В случай че задачите не са изпълнени или са частично изпълнени, се извършва
доуточняване на задачите на вече внедрения служител, а при необходимост този служител се използва за внедряване на друг служител, който да изпълни поставените нови задачи (фигура 1).
В следствие на това, че разследването чрез служител под прикритие е поставено
заедно със всички специални разузнавателни средства, освен посочените до тук проблеми има неясноти и около искането и разрешението за използване на служителите
под прикритие.
Първата от тях, е че според чл. 15, ал. 1 от закона за Специалните разузнавателни средства, искане за използване на специални разузнавателни средства може да
отправят ръководителите на служби имащи право да използват специални разузнава131
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телни средства, но според чл. 173, ал. 1 от Наказателно-процесуалният кодекс на Република България искане за използване не СРС в досъдебното производство има
право да прави наблюдаващият прокурор по делото. Във графата Специални разузнавателни средства влиза и фигурата на служителя под прикритие.
Това несъответствие е проблем, защото според чл. 105, ал. 2 не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени по реда на НПК.
Наистина досъдебно производство могат да водят само разследващите органи и
следователно е логично да е необходимо искането да е от наблюдаващия прокурор.
Но тук остава въпроса, защо тогава може да се иска използване на служител под прикритие, ако не е за разкриване на престъпления и по-важното как доказателствата събрани от ДАНС, които обикновено биха послужили за доказателство за престъпления
по глава първа от особената част на НК, или от служител под приркитие от друга
специална служба ще станат доказателствено средство и ще послужат за доказване на
престъпления в съда? Този проблем беше решен от законодателя с изменение на НПК
от 2010г, когато в чл. 177 беше добавена ал.3, според която при разкриване на тежки
умишлени престъпления по реда на чл 172, ал. 1НПК, могат да бъдат използвани СРС
изготвени от орган по реда на чл. 13 от ЗСРС.
Другият проблем, е това че удължаването на работата на служителя под прикритие става отново по реда, по който става и искането за използване на служител под
прикритие. Това означава, че е възможно независимо от това, че служителят под прикритие добива и предава ценна информация, подпомага действията на правоохранителните органи и създава условия за разкриване на обекта на проникване, неговата работа може да бъде прекъсната, поради липса на разрешение от съответния председател, или друг упълномощен от него заместник председател на окръжен, специализиран наказателен или военен съд. В такъв случай отново ще са необходими мероприятия по изтегляне на служителя под прикритие, без да бъде “разбита” неговата
легенда и разкрита неговата самоличност.
3. ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ
В ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛЯТ ПОД
ПРИКРИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕГОВАТА ФИГУРА:
От казаното по-горе следва, че проблемите на правната регламентация на фигурата на служителя под прикритие могат да се обобщят по следният начин:
- определението на служител под прикритие в чл. 10в на Закона за Специалните
разузнавателни средства е непълно
- фигурата на служителя под прикритие е в оперативните способи за разследване
и на практика е на равно с останалите специални разузнавателни средства, което на
практика затруднява неговото използване.
- разрешителният режим за използване на служител под прикритие е като при
останалите специални разузнавателни средства, което на практика “спъва” процеса на
неговата работа и я прави неефективна;
- сроковете, за използване на служителя под прикритие, са много кратки, което
на практика пречи да изпълни задачите, за които се внедрява в обекта.
Първите два проблема могат да се решат като в Закона за специалните разузнавателни средства, бъде създаден отделен раздел, в който да бъде дадено по-детайлно
определение на служителя под прикритие, да бъде изменен разрешителният режим за
неговото използване и да се опише, че при неговата работа той може да използва останалите, специални разузнавателни средства и оперативни способи. Освен това в
Наказателно-процесуалният кодекс да бъдат създадени нови отделни членове, които
да регламентират работата на служителя под прикритие и събирането на доказателства и създаване на доказателствени средства чрез неговото използване.
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Като пример за такова решение тук може да бъде посочен немският Наказателно-процесуален кодекс (Strafprozeßordnung), в който работата на служителят под
прикритие е описана в отделни параграфи 110а, 110в и 110с, който рагламентират искането и даването на разрешение за използване, дейността, събирането и използването
на доказателства чрез служител под прикритие.
Следователно като извод може да се направи че: е необходимо разследването
чрез служителят под прикритие да бъде поставено в отделен раздел в Закона за
специалните разузнавателни средства, където да се допълни легалното определение, да се регламентират срокове и разрешителен режим различен от останалите специални разузнавателни средства,да се регламентира дакта, че служителят под прикритие може да използва другите СРС и оперативни способи, посочени в закона, а в Наказателно-процесуалният кодекс неговата работа да се
регламентира в отделни членове, както това е направено в Германския НПК
Следващият проблем е разрешителният режим, под който попада служителят
под прикритие.
Факт е, че този режим е като при всички останали специални разузнавателни
средства, а именно прави се искане от орган по чл 13 ал. 1 от ЗСРС или от наблюдаващ прокурор, до председателя на окръжен, специализиран наказателен или военен
съд. Служителят започва работа само след получаване на предварително разрешение
по реда на чл. 174 от НПК и чл. 15 от ЗСРС.
В германия служителят под прикритие е отделен от другите СРС – та и разрешението за неговите действия се дава от прокурора по делото по искане на разледващите
органи.
Разрешението за използване на служител под прикритие от съдия по германския
НПК се изисква само в два конкретни случая:
1. Когато става въпрос за вече уличено лице в извършване на престъпление т.е.
срещу това лице вече съществува незавършило наказателно производство и за това е
необходим съдебен контрол.
2. Когато става въпрос за проникване в място, което не е публично – от тази разпоредба можем да заключим, че разрешението на съдията в този случай е необходимо,
тъй като разследващият под прикритие ще прониква в райони с ниско ниво на достъп
и ще добива информация която съставлява държавна или друг вид тайна.
Според испанския Закон за наказателното съдопроизводство разследването чрез
служител под прикритие започва с разпореждането на прокурора, като след това той
уведомява съда за това. В този случай обаче съда има само контролни функции като
съответният съдия се произнася само за законосъобразност на решението и може да го
отмени само в случай че то не е взето в рамките на закона.
В Испания разрешението от съдия за използване на служител под прикритие е
необходимо само в случай, че ще бъдат разследвани висши държавни служители или
ще е необходим достъп до класифицирана информация.
Тези два модела дават много по-голяма оперативна самостоятелност на органите, които използват разследващия под прикритие, което води до по-голяма ефективност в този вид разследване.
Разбира се при използване на служител под прикритие се допуска и изключение,
по реда на чл. 173, ал. 4 и чл. 18 от ЗСРС – че е възможно в неотложни случай, работата на служителя да започне по разпореждане на наблюдаващия прокурор по делото
или по разпореждане на ръководител на съответната служба, която го използва, след
което незабавно трябва да уведоми председателят на съответният съд и ако до 24 часа
не получи разрешение за тяхното използване, тяхната работа да бъде прекратена.
Когато се облекчи като цяло разрешителният режим за използване на служител
под прикритие, ще се даде възможност и разрешението за удължаване на неговата
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дейност да се дава направо от съответният прокурор, или директор на съответната
служба, която го използва, което ще допринесе значително за повишаване на ефективността на работата на служителя под прикритие.
Изводът от това е че: Требва да се направи промяна на разрешителният
режим за работата на служителят под прикритие така, че да може да се
постигне по-голяма оперативна самосотоятелност от органите които го използват и от там по-голяма ефективност на внедряването на служителя в
съответната среда. На пример: Разрешението да се дава от съответният наблюдаващ прокурор, или от директорите на органите по чл. 13 от ЗСРС, съдията да се произнася само за законосъобразност и да прекратява използването
на служителя само в случай, че се използва в разрез със законите на Република
България.
Последният и най-голям проблем на регламентацията на служителя под прикритие са сроковете за неговото използване.
Сроковете предвидени от законодателя в Република България са еднакви за
служителите под прикритие и останалите СРС. Според чл. 175, ал.3, НПК и чл. 21. ал.
1 от ЗСРС срокът за използване на всички специални разузнавателни средства, в това
число и на служител под прикритие е два месеца, а според чл. 175, ал.4 от НПК и чл.
21, ал. 2 от ЗСРС срокът за използването на специалните разузнавателни средства, в
това число и на служител под прикритие, при необходимост може да се удължи
еднократно с още четири месеца, което значи че работата на служителя под
прикритие, не може да бъде по-дълга от общо шест месеца.
В параграф 100d от Немския НПК (Strafprozeßordnung), например срока за
използването на СРС е четири седмици но сроковете за използване на служителя под
прикритие са дадени в параграф 110b. Според този параграф срокът на работа на
служителя под прикритие се определя от прокурора по делото като той може да бъде
удължаван от съответният прокурор неограничено време неограничен брой пъти.
В Испания Закона за наказателното съдопроизводство (Justicia penal España),
регламентира минимален срок на използване на служителите под прикритие шест
месеца, като този срок може да бъде удължаван неограничен брой пъти за по още
шест месеца.
Другият срок, това е срока по чл. 173, ал. 4 и чл 18, ал. 2, това е срокът от 24 часа, през който при започване на работа на служителя под прикритие по разпореждане
на наблюдаващият прокурор или директора на съответната служба, трябва да уведоми
председателя на съответният съд и ако последният не даде разрешение за използване
на служител под прикритие работата на последния трябва да бъде прекратена.
Според параграф. 110b, ал. 2 от немския НПК се предвижда че в изключителни
случай разследването с помоща на служител под прикритие започва по разпореждане
на съответният ръководител на служба, а в случай че прокурорът не даде разрешение
за това в рамките на три дни служителят прекратява своята работа.
Испанският Закон за наказателното съдопроизводство предвижда същият тридневен срок за прекратяване на работата на служителя под прикритие, в случай че
прокурора не даде разрешение за това или съда се произнесе с решение за недопускане на такъв тип разследване по съответния случай.
И в Испания и в Германия срокът от три дни започва да тече след издаването на
отказа от компетентният орган.
От казаното до тук следва, че е необходимо за по качествената и ефективна
работа на служителят под прикритие да се предвидят по-дълги срокове, както и
по-голяма възможност за тяхното удължаване като по този начин на служителят под прикритие ще се предоставят по-големи възможности за внедряване в
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средата на лицата, престъпната група или организация и събиране на покачествена оперативна информация. Срока в случайте на чл. 18 от ЗСРС и чл.
173, ал. 4 от НПК да бъде удължен до 72 часа и да започва да тече от момента на
забраната за използването на служителят под прикритие, което ще даде
възможност на органите внедрили служителя да планират и изпълнят мероприятия по неговото изтегляне, без да бъде нарушена неговата легенда и разкрита неговата самоличност.
С въвеждането на такива срокове работата на служителя под прикритие би
станала значително по-ефективна и процеса предвиден от законодателя би се доближил максимално до процеса на работа на служителя под прикрите, предвиден в
теорията на оперативно-издирвателната дейност и теорията на контраразунзаването,
което мога да изобразя чрез фигура 3.
Получаване на разрешение

О
Поставяне на задачата от
съответният дитектор

Планиране и подготовка
Установяване на контакт
Доверителни отношения
Добиване на информация

Доуточняван
е на задачите

Предаване на информация

Край
Чл. 175, ал. 5, т. 2 НПК
Чл. 22, ал. 2 т.2 ЗСРС

НЕ
Постигане
на целта

И ДА И НЕ

ДА
Край
Чл. 175, ал. 5, т. 1 НПК
Чл. 22, ал. 2 т.1 ЗСРС

Фигура 3. Възможен вариант за работа на служителят под прикритие,
след въвеждане на посочените промени
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Република България разполага с правна уредба, която регламентира областта на
контрола и използването на Специалните разузнавателни средства(СРС).
Тази правна уредба предвижда изключително строг контрол по отношение на
използването на СРС, посочва изчерпателно и точно в кои случай могат да се използват като същевременно свежда до минимум възможността служители в съответните служби да злоупотребяват с тях.
В това число има разпоредби относно разследването с помоща на служител под
прикритие, които предвиждат принадлежността му към съответните служби, начина
за даване на разрешение и контрол върху използването на такъв служител, сроковете
на неговата дейност и специална защита на неговата самоличност, преди по време и
след изпълнението на оперативните задачи.
Някои от тези разпоредби обаче са непълни и затрудняват работата на служителят под прикритие, което прави неговата работа неефективна.
Ако се въведат някои от посочените промени или промени подобни на тях,
работата на тези служители би била много по-ефективна и би дала на правоохранителните органи едно от най-мощните оръжия за борба с организираната престъпност и
тежките престъпления в Република България
(1) СЕКРЕТЕН СЪТРУДНИК (АГЕНТ)1 – физически лица, които оказват
негласна помощ на полицейските, специалните и контраразунавателните служби, в
изпълнение на техните задачи; съвкупността от различни категории секретни
сътрудници, поставени под общото ръководство, чийто действия са насочени към
решаване на различни оперативни задачи за постигане на една обща цел се нарича
сътрудническа(агентурна) мрежа;
(2) ОПЕРАТИВНА КОМБИНАЦИЯ – съвкупност от действия, осъществявани
от полицейските, специалните и контраразузнавателните служби, които са свързани по
между си и целят да окажат такова въздействие върху дадено лице, група или
организация, която да ги тласне към поведение желано от посочените органи;
(3) ОПЕРАТИВНИ СПОСОБИ – начини и форми за използване и прилагане на
оперативно-издирвателни мероприятия и специални разузнавателни средства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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СЕКЦИЯ
I – III курс

„ФЕЙСБУК” – НОВ СИНДРОМ НА ЗАВИСИМОСТ
ИЛИ СОЦИАЛНА НЕОБХОДИМОСТ В ДНЕШНОТО ВРЕМЕ
Дарина Златанова, спец. „Връзки с обществеността”, ІІІ курс
Бургаски свободен университет

„FACEBOOK” – NEW SYNDROM OF DEPENDENCE OR SOCIAL
NECESSARY TODAY
Darina Ivanova Zlatanova
Burgas Free University
Abstract: The study of this document seeks to establish to what extent and how social
network Facebook affects the rising generation. For this purpose,we conducted our own
empirical research. The results of the surveyed participants suggest that Facebook is a new
dependence syndrome today.
Key words: social network, Facebook, research, exploration, internet, dependence,
syndrome, generation, investigation, result, intention
09 февруари в 21:25 Докладвай
Дарина, като храниш в аквариума животинчетата, жабите ядат ли? Аз храня
рибите, те ядат, ама жабите не искат, не реагират на храната. Така е от днес сутринта.
А пък от вчера при търсенето на съкровища – хънтинг – също намерените монети не
се добавят при втори път ... при теб как е?
В последно време все повече проучвания показват, че младите хора предпочитат
да прекарват повече време във виртуалния, а не в реалния свят; да се срещат с приятелите си не на кафе или кино, а във Фейсбук; да организират протести през Туитър или
да си разменят линкове на музикални клипчета от You Tube. Животът им е симбиоза
между компютрите, мобилните и интернет технологии. Медиите ги наричат интернет
поколение. В същият ден, след първия кръг на студентското научно творчество, бях
озадачена още повече от потресаващата статистика, която обявиха по новините, а
именно, че българските потребители в социалната мрежа са достигнали 2 млн., като
по този начин Фейсбук се превръща в една от водещите медии в България.
Това дава повод да се заговори за един нов вид демокрация наречена –
дигитална демокрация.
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Съвременните млади хора (15-25 годишни) не могат да си представят живота без
интернет. За тях обаче той не е медия с чак такова голямо значение. Експерти отчитат,
че само 3% от тийнейджърите списват собствен блог. И не повече от 2% се включват
с материали за Wikipedia. Според студия на института Ханс Бредов бъдещите интернет граждани се отнасят с безразличие към развитието на мрежата.
Дълги години експертите с въодушевление се изказват за технически все поодухотворените младежи от нов тип: интерактивни, мобилни и все по-нетърпеливи и
разглезени от господството и чара на интернет. Животът им е симбиоза между компютрите, мобилните и интернет технологии. Медиите ги наричат @ генерация кибердеца или просто интернет поколение. Някои учени вече говорят за формирането на
„дигитална нация” от родените в ерата на интернет и за „дигитални имигранти”, към
които се причисляват всички от поколението над 25 години, които подобно на чужденците се чувстват безпомощни заради смешния си акцент.
Всички тези факти провокираха интереса ми към темата за въздействието на интернет и социалните мрежи в живота на хора и в частност към социалната мрежа
Фейсбук.
Каква е историята на Фейсбук? Какви изследвания са правени относно значимостта на социалните мрежи в живота на подрастващите? Може ли да се говори, че
социалните мрежи са от изключителна важност в днешното технологично общество
или причиняват и нови зависимости, които влияят негативно върху човешката психика? Каква е разликата между социалната мрежа и Фейсбук?
Отговорите на тези въпроси потърсихме чрез анализ на специализирани литературни и интернет източници, както и чрез собствено емпирично изследване, което има
за цел да проучи мнението на студенти от различни специалности в БСУ по въпроси,
свързани с използването на социални мрежи и в частност на Фейсбук (предназначение, посещаемост, полезност, предимства и недостатъци).
Историята …
Като повечето грандиозни проекти, историята на Фейсбук се ражда от нищото,
като една обикновена малка мрежа наречена facemash, пусната в Харвардският университет през 2003 година. Неин създател е второкурсникът (по това време) Марк
Зукерберг. По онова време проектът представлявал малък сайт със снимки и информация за няколко члена на Харвард. До тогава в университета е нямало публикувана
информация от подобно естество и за по малко от 4 часа сайтът е посетен около 450
пъти с над 22 000 прегледа на снимките.
Няколко месеца по късно, в началото на 2004 година, Марк Зукерберг налага
промени в програмирането на сайта, и новият проект стартира с името TheFacebook. В
буквалният превод на български би звучало като „Книгата За Лица”. Това всъщност
са албумите които се раздават на учениците, съдържащи снимки и информация за
съучениците им, спомагащи опознаването им. Нещо като албумите в миналото, които
някои от вас може би все още притежават. TheFacebook всъщност представлява нещо
като такъв албум, в електронен вариант.
Членството по това време е ограничено само до студентите в Харвард. За помалко от месец, повече от половината колежани, вече притежават регистрации в
мрежата. Скоро след това към проекта на Марк се присъединяват и Едуардо Сеивърин
(бизнес аспекти), Дъстин Московиц (програмист), Андрю Маккалъм (графичен
дизайнер) и Крис Хюз. В рамките на следващите 2-3 месеца TheFacebook разширява
достъпът на потребители до всичките университети на територията на САЩ.
В средата на 2004 Фейсбук получава първите си инвестиции в размер на 500 000
долара от PayPal. Към краят на 2004 година името на TheFacebook бива сменено на
Facebook, и началото на 2005 година официално бива закупен домейнът facebook.com
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за 200 000 долара. Следват инвестиции от Accel в размер на 12 700 000 долара, и
27 500 000 долара от Greylock.
Малко по-късно, достъпът на потребители се разширява и до служителите на няколко компании, сред които Apple и Microsoft , след това достъпът бива отворен за
потребители от целият свят, при условие, че са над 13 години.
До тогава единственият му конкурент се явява в лицето на най-голямата
социална мрежа до тогава Myspace. Година по-късно (2005) Yahoo води преговори за
закупуване на Facebook срещу 1 млрд. долара. По това време Марк самооценява проекта си на 8 млрд. долара.
През 2007 година Microsoft закупува 1.6% дял от Фейсбук за 240 милиона
долара.
Платформи като Фейсбук би трябвало да стимулират създаването на контакти.
Изследване показва обаче точно обратното: хората, които избягват Фейсбук, са не
само по-доволни от живота си, но и имат повече успех в работата.
Проучване на университета в Цюрих, в което участват 1 000 души не потвърждава тази теза. Вместо похвали, върху Фейсбук се изсипват куп критики. Положителна
нотка се долавя единствено в твърдението, че Фейсбук се използва предимно от
екстровертни хора, което се обяснява с характера на потребителите и няма нищо общо
с платформата за приятелства.
Учените от Цюрих твърдят, че хората, които не използват Фейсбук, са по-доволни от живота си. Освен това те са по-стабилни психически и по-съвестни от симпатизантите на социалната платформа. Всъщност според редица психологически изследвания добросъвестността е в тясна връзка с успеха в професионалния живот. Учените
от Цюрих са убедени, че в тази насока е нужно да се проведат и други изследвания.
Резултати от изследвания …
Поколението, което най-често използва социални платформи като Май Спейс и
Фейсбук признава, че юзърите на подобни онлайн-мрежи са предимно нарцистичноекстровертни хора.
В рамките на проучване сред над 1 000 американски студенти става ясно, че 57%
от тях използват профила си в социалната интернет-платформа най-вече, за да си
направят лична реклама, за да получат повече внимание или поради самовлюбеност.
Участниците в изследването споделят, че са по-самоуверени, по-нарцистични и търсят повече внимание, отколкото поколението преди тях. "Впечатляващо е колко
честна е тази генерация при диагнозата на собствените й слабости", казва Жан Туенг,
професор по психология към университета в Сан Диего.
Facebook е посетен от приблизително 648 млн. уникални посетители от целия
свят през ноември 2010 г., в сравнение с 630 млн. за Yahoo. Единствените по-големи
сайтове от социалната мрежа са тези на Microsoft с 869 млн. посетители в световен
мащаб и тези на Google с 970 млн.
Доказателствата, сочещи намаляване рейтинга на Yahoo датират от доста време.
Facebook заема мястото на четвъртия по големина уебсайт в света преди около 18
месеца, а към днешна дата социалната мрежа държи почти 25% от всички онлайн
реклами в Щатите, което е почти два пъти повече от Yahoo.
Facebook също наскоро надмина Yahoo, за да стане вторият най-голям видео
сайт в Щатите, както и най-големият източник на трафик към други видео сайтове,
след Google.
По отношение на месечни посетители обаче, Facebook все още е на четвърто
място (152 млн.), а Yahoo е на първо място (181 млн.).
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Към ноември 2009 г. Facebook има приблизително 420 млн. уникални посетители, т.е. тази година посетителите са с 228 млн. повече.
Ако тенденцията на социалната мрежа от миналата година се запази, допълнително разместване в класацията напълно е възможно.
Това са данни от различни изследвания. По темата на разработката е направено
изследване със специално разработен за целта Въпросник.
Целта на изследването е да се проучи мнението на изследваните лица по
въпроси, свързани с използването на социални мрежи и в частност на Фейсбук
(предназначение, посещаемост, полезност, предимства и недостатъци).
Какви са по-интересните резултати от направеното проучване?
Разликата между социалната мрежа и Фейсбук – резултати от емпиричното
изследване
Социалната мрежа не е инфраструктура или статична конструкция. Социалната
мрежа е динамична съвместност на субекти, които развиват себе си и света. Има и
някои условия и отношения, които са по-устойчиви от други. Раждаме се в семейство.
Имаме род, съседи, град, държава, език, включваме се в професионални и идейни
общности. Нито една от тези общности не сме избирали „на чисто“. Дори при найрационалните и самостоятелни избори има вече извършени действия, които са ни
развълнували или засегнали, вече открити перспективи, които са импонирали на
нашите ценности и цели. И заедно с това, включването ни или другите действия,
които сме предприели, са променили тези общности и идентичности.
В интернет идентичността играе все по-силна роля. И това не е просто мода,
някакво временно явление. Това е напълно съгласувано с духа на времето. Просто
технологиите ускоряват и улесняват процеса. Все повече хора активно заявяват себе
си (лични сайтове, блогове, снимки, видео, всичко, което „показва“ хората). Същото
се случва с общностите (форуми, отново блогове, Уикипедия, всеки общностен сайт,
всяка услуга позволяваща публикуване на потребителско съдържание, всяко заявяване на привързаност и подкрепа). И тези неща са в постоянна синергия помежду
си и с целия останал поток от информация, дейности и процеси.
В този момент се появява Фейсбук, който предлага инструменти за изграждане
на идентичност и включване в общности. Разликата е, че процесът е станал още поконсистентен, нещата са се ускорили още повече, няма нужда да се грижите за абстракциите. Фейсбук е инфраструктура.
Въпросът е – защо това е отделен сайт?
Несъмнено, така е по-лесно да се демонстрира и осмисли структурата на
социалността, което от друга страна създава сериозни ограничения. Нито личностите,
нито общностите могат в достатъчна степен да контролират условията, в които са
поставени. Фейсбук може да твърдят, че дават контрол, дори може и да го искат. Но
той никога не е достатъчен, защото онова, което трябва да се контролира е реалността, а тя е създадена централизирано и е по същество субективна, не достатъчно универсална.
Какво показват резултатите от емпиричното изследване?
"Фейсбук" - нов синдром на зависимост или социална необходимост в
днешното време
Проектът включва 36 произволно анкетирани студенти от различни специалности в БСУ. По-голямата част от тях споделят, че Фейсбук за тях служи като възможност за създаването на приятелства. Клюкарстването, остроумниченето и позьорството са типични според тях не само за социални мрежи като Фейсбук, но и за реалния
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живот. За повечето интервюирани Фейсбук представлява не
просто един нов свят, а само едно необходимо разширение на
стария.
1. 77,7% от анкетираните
посочиха Facebook като позната
социална мрежа.
2. 83,3% от анкетираните
предпочитат да ползват социалната мрежа Facebook. Сред останалата част от анкетираните
лица преобладаващ е делът на
ползващите Скайп.
3. 97,2% от анкетираните
имат профил във Facebook.
4. 86,1% от анкетираните
посещават профила си във
Facebook всеки ден; 2,8% – веднъж седмично; 5,6% – от време

на време; 5,6% – много рядко;
0% – много рядко.
13,9% от анкетираните посещават профила си във Facebook, за
да споделят лична информация с
приятели; 22,2% – за да обменят и
получават различна информация;
5,6% – за забавление; 47,2% – за
всичко изброено
66,7% от анкетираните смятат, че Facebook е необходима социална мрежа, защото:
предлага възможност за
комуникация с хора, които
виждаме рядко – 19,4%;
има обмен на полезна и
разнообразна информация
– 11,1%;
има интересни снимки –
12,3%;
има реклами за интересни
събития – 8,1%;
има игри за разтоварване –
9,1%;
32,3% от анкетираните смятат, че Facebook не е необходима социална мрежа,
защото:
ограничава прекия социален контакт между хората – 5,6%;
влияе върху психичното състояние на хората – 4,7%;
не могат да определят дали Facebook е необходима социална мрежа – 22,2%.
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13,9% от анкетираните смятат, че посещението на профила във Facebook e загуба
на време; 66,7% – смятат, че това не е загуба на време; 19,4% – не могат да определят.
33,3% от анкетираните прекарват времето си във Facebook, защото им е интересно; 5,6% – защото нямат друго занимание; 44,4% – за да запълват времето
си, когато не са ангажирани; 11,1% – от
любопитство; 5,6% – поради други
причини.
27,8% от анкетираните смятат, че
социалната мрежа Facebook съдържа
полезна информация, от която могат да
черпят всеки ден; 38,9% – смятат, че
Facebook съдържа такава информация,
но тя може да бъде набавена и от друг
източник; 19,4% – смятат, че Facebook
съдържа по-скоро клюки и любопитна
информация.
69,4% от анкетираните смятат, че
социалната мрежа Facebook е нов
синдром на зависимост, 33,3% от които
споделят, че хората за зависими защото:
липсата на връзка с интернет ги дразни,
защото нямат достъп до социалната мрежа Facebook; хората прекарват по 24 часа
във Facebook; самата социална мрежа
води до пристрастяване; хората губят
чувството си за реалността; 13,9% – смятат, че Facebook не е нов синдром на зависимост; 16,6% – не могат да определят дали Facebook е нов синдром на зависимост.
Swot Анализ
Силни страни
по-лесно общуване с хората без ограничение във времето;
постоянна информираност във всяка
една сфера;
комуникация между хора, с които не се
виждаме често;

Слаби страни
ограничение на прекия контакт с хората;
Възможности – съвкупност на всякаква
информация и възможност за получаването й по всяко време
Заплахи – постоянното ползване на
фейсбук може да доведе до пристрастяване

Близо 70 проучвания по темата от цял свят достигат до заключението че
Фейсбук по никакъв начин не може да наложи господството си в реалния живот на
хората. Както и преди медиите ще заемат определена част от свободното време на
младите хора, а Фейсбук се явява определен тип медия.
Най-новите проучвания сочат че 98% от младежите на възраст между 12 и 19 години имат достъп до интернет и прекарват средно по 134 минути дневно в мрежата,
което е само с 3 минути по-малко от ежедневното гледане на телевизия. Логично идва
въпросът с какво се занимава днешното младо поколение представители на киберкултурата когато е онлайн. Половината от времето си повечето от тях отделят за изпра142
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щането на имейли, чат или споделяне на информация в социалните мрежи. Каналите
за комуникация се сменят според потребностите. Сутрин малко чат, в минутите между две лекции или упражнения някой и друг SMS, а след края на „даскалото” дежурното киснене във Фейсбук, малко разговори по мобилния апарат и вечер един два видеоразговора по скайп. Дали връзката се осъществява през интернет или не е все едно, защото интернет служи за различни неща – веднъж за телефон, друг път като един
особен вид телевизия.
Интернет със своите многобройни и разнообразни предложения изземва, като че
ли частично ролята на традиционните медии. Младата публика обаче го използва поскоро като източник за забавление и размяна на информация, а не гледа на него като
революционен продукт променящ начина на живот на хората. За тях има и друг начин
на живот отдалечен от монитора на компютъра. На първо място по важност в списъка
със задачите за свободното време респондентите посочват възможността да се срещат
с приятелите си. Още по-впечатляващо е, че 76% от момчетата и 64% от момичетата
тренират повече от веднъж седмично някакъв спорт. И как се вписва това в днешната
представа за младото поколение? Ако някой пресмята само времето за ползване на
интернет рискува да получи погрешна картина. Повечето младежи могат безпроблемно едновременно да говорят по телефона, да са се разпръснали във Фейсбук и да
слушат музика. И така те са онлайн за определено време, но са статични и то на практика остава неоползотворено.
Защо да ?
Когато човек живее в размирен свят, той търси сигурност в нещо осезаемо, намиращо отражение и в Mатериалното, и в Споделеното… . Човешките същества по
природа са социални създания. Те обичат да са в групи, харесва им чувството на сигурност, идващо от споделените преживявания и още повече от отсрещното разбиране… Еволюцията на човешкото общуване достигна до различни форми и
пространства.
Днес работим и общуваме чрез имейли, скайп, социални мрежи … . Конкурирайки се помежду си тези социални мрежи предоставяха все повече новости на пазара –
приложения и технологични възможности за обмен на информация, чрез които да задоволяват и привличат потребителя. Така една от най-популярните социални мрежи в
света Фейсбук (Facebook) в момента е с над 350 млн. потребители по данни на изпълнителния директор Марк Цукерберг.
Фейсбук вече е част от ежедневието на 1 млн. българи. Забележимо, интересите
в мрежата преминаха от лични в търговски, политически, културни и т.н. … и така цялата структура на обществото се пренесе в тези мрежи. Предоставянето на определена
информация в социалната мрежа през последните години облекчи много разследвания
и се направиха много разкрития от законодателството и други регулаторни органи, от
журналисти, дори и от обикновени хора, разкривайки информация, която достоверно
доказа много истини. Разкриха се престъпления, разкриха се фалшиви самоличности,
разкри се невинността на обвинени, откриха се стари и нови приятелства, създадоха
се семейства, разкриха се изневери… Ето, че Фейсбук започна да налага своето
влияние в обществото – лично споделяне за едни, бизнес, реклама и ПР за други, разследване за трети ….
Какво е социалното влияние на Фейсбук? Факт е, че Фейсбук притежава всякакъв тип лична и ценна информация, която е достъпна до много звена в обществото и
всяка една си има своето влияние…. Защитаващи правото на конфиденциалност критици се нахвърлиха върху Фейсбук, след като най-голямата в света социална мрежа
направи промени в настройките си за личната информация в началото на 2010 година,
съобщи Файненшъл Таймс. Промените ще позволят на потребителите да избират
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между повече настройки за личната информация, която публикуват в сайта. Но много
от настройките по подразбиране са направени така, че ако потребителите не последват напомнянето да ги променят, в крайна сметка ще споделят повече информация във
виртуалното пространство.
Дали това не е целта на „феномена“ Фейсбук?! Информацията винаги е била
скъп, ценен и оскъден ресурс във всяка една сфера в човешкото „производство“, както
и скъпоструващ и намиращ се продукт. Дали ще станем свидетели на нов модел политическо манипулиране или на политическото узряване на обществото в тази социална
мрежа са въпросите породени от социалното влияние на онлайн „мегаполиса“ –
Фейсбук.
Факт е, че Фейсбук доказа, че всяко нещо може да се превърне в своята противоположност – както търсейки сигурността в споделянето и разбирането е възможно да
се сблъскаш със собствената си несигурност… Дали неприкосновеността на директния физически контакт ще надделее над удоволствието в онлайн споделянето?
Мисля, че това е дилема, пред която е изправено съвременното общество, засищайки
своят глад за споделени преживявания. Възможно ли е целта на съвременните технологии да се окаже цел за власт над информацията, а не обслужване на потребителите?
Заключение
Необходима ли ни е тази така широкоизползвана и поребявана социална мрежа
Facebook? Да, там определено има какво да научм не само за живота на всичките ни приятели,
не само да получим разнообразна и любопитна информациа, но и да комуникираме с близки
хора, които нямаме възможност да виждаме често .. и въпреки това ..
Хората винаги са се стремяли да си улесняват живота по всежъзможни начини,
но всъщност не си дават сметка, че понякога постигат обратния ефект. Преди да се
появи новият синдром на зависимост хората пак общуваха, пак комуникираха, обменяха информация, срещаха се лично, смееха се … купуваха истинска храна от магазините за домашните си любимци и съдяха истински цветя … а сега как изглежда
всичко това? – храним риби във виртуалното пространство, копаем, орем във Farm
Ville или строим City Ville …публикуваме живота си на стената, качваме заснети
спомени и чакаме някой да хареса или коментира, оповестяваме семейния си статус
… Facebook до такава степен е завладял съзнанието ни, че дори фимът Социалната
мрежа бе специално създаден за тази страница … български политик бе почти свален
от поста си, защото по статистика във Facebook той е един от най-страстните
почитатели на играта Farm Ville и по време на заседания бе засечен да съди домати …
картинката е тъжна, не мислите ли?
Литература:
1.
2.
3.
4.

http://izbrano.net/tag/
http://facebook-bulgaria.com/facebook/
http://haskovonews.com/2223
http://bg.wikipedia.org/wiki/
Научен консултант: доц. д-р Мария Алексиева
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UNIUP!
УНИВЕРСИТЕТЪТ - ОБЕДИНЕН, УНИКАЛЕН, ОБЩОПРИЕТ
Иван Тотев, спец. „Маркетинг”, ІІ курс
Бургаски свободен университет
Светът все още търпи последствията от икономическата криза. Породеният хаос
отеква в медийните пространства и всички медии тиражират новини наситени с отрицателност и песимизъм.
През последните години освен финансови катаклизми се наблюдава и засилващо
се влияние на глобализацията, бързо технологично развитие, увеличен достъп до интернет, и повече от всякога се ценят креативната мисъл и добрата идея.
В тези времена на постоянна промяна най-добрата инвестиция е личностната –
развитието на подрастващите е в сърцето на икономическия растеж на всяка страна.
Специализираното образованието е най-съществената предпоставка за позитивно бъдеще както в общ, така и в личен план.
Обща цел на изследването
Въз основа на преки наблюдения, теоретични изследвания и авторски идеи емпирично да се изследва удовлетвореността на студентите от съществуващите дейности, които БСУ предлага и желанията им за нови.
Да се проучат интересите на студентите извън университета.
Теоретичните постановки и резултатите от изследването да послужат за изработване на идеен проект UNIUP!
Задачи
Да се изследва до каква степен студентите са доволни от допълнителните занимания, които университета им предлага и взаимодействията им с колеги студенти.
Да се изследват интересите на студентите по отношение на:
как прекарват свободното си време.
каква част от времето си прекарват в интернет
кои са най-посещаваните от тях места.
Да се генерират идеи свързани с повишаване интереса на обществеността към
университета и неговия имидж сред студентите.
Обект на изследване
Студенти от 1-4 курс обучаващи се в различни направления и специалности в
БСУ за периода от 2 седмица.
Предмет на изследване
Удовлетвореността на студентите от възможностите да се включват в различни
дейности в БСУ.
Интересите на студентите извън университета.
Резултати от собственото изследване
Резултатите от анкетата не се различават значително от първоначално поставените хипотези, като е удачно да се подчертае, че на много от въпросите касаещи прак145

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

тическите занимания, извънуниверситетските събития и студентската общност беше
отговорено в доста негативен тон, проличаващо си от ниските проценти на положителен резултати на конкретните въпроси. В следващите редове ще бъдат изложени анализираните данни, които ще бъдат използвани като база за предложените идеи в покъсния етап на този материал.
76% от студентите смятат, че учебния план по специалността, която изучават в
БСУ е съобразена с всички новости в областта;
76% от студентите смятат, че обучението им по специалността, която са избрали
е достатъчно интензивно;
65% от студентите са доволни от разпределението на лекционните и
семинарните им занятия;
82% от студентите смятат, че информацията, която получават в лекционните и
семинарните си занятия напълно покрива обектите на изучаване;
70% от студентите смятат, че им е нужна допълнителна подготовка, извън
изучавания от тях материал;
29% от студентите смятат, че семинарните им занятия са достатъчно практически насочени;
41% от студентите твърдят, че получават извънсеминарни практически задачи;
53% от студентите смятат, че познавателните им интереси спрямо дисциплините, които изучават са задоволени;
76% от студентите смятат, че преподавателите им ги предразполагат към индивидуалност и изява;
82% от студентите смятат, че комуникацията им с лекторите е достатъчна;
82% от студентите твърдят, че присъстват на лекции или срещи изнасяни от гостуващи преподаватели или обществени личности;
100% от студентите твърдят, че искат да виждат повече разговори или лекции с
гости на университета;
41% от студентите твърдят, че участват в извънсеминарни занимания, като
спорт, клубни дейности и т.н.
47% от студентите смятат, че БСУ полага достатъчно усилия за да предложи
подходящи възможности за прекарване на извънучебното време;
65% от студентите твърдят, че се интересуват от междууниверситетски
състезания и съревнования;
45% от студентите твърдят, че са доволни от предлаганите им места за отдих и
развлечение;
69% смятат, че в БСУ не съществува подобно нещо като студентска общност,
останалите са въздаржали се, като няма положителен отговор на въпроса. Най-често
срещания отговор е, че има малки групи от хора, но не и цялостно единство.
Студентите прекарват средно между 3 и 4 часа дневно в интернет.
Електронните услуги на БСУ се очертават като най-ползваният ресурс на университета с 69% положителни отговори.
Facebook е най-често посещаванят портал за комуникация и развлечение. А 88%
заявяват, че това е най-лесния начин за комуникация с колегите им и най-посещавания от тях website.
Визирайки интернет пространството на БСУ, 88% не ползват форума, а останалите 12% го използват единствено за да търсят информация относно дисциплините
си.
Най-често посещаваните места за почивка са кафетерии, а излизанията вечер
седмично варират между 1 до 5.
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Анализ въз основа на лични наблюдения
І. Университетът …
1. Къде стои БСУ?
Бургаският свободен университет е младо висше училище, основано в не толкова далечната 1991 г. През изминалите 20 години БСУ успява да постигне много както в образователния, така и в културния живот на гр. Бургас. Със своите над 12 000 завършили студенти, голяма част от които вече реализирали се в рамките на града и
извън него, БСУ е най-големия и бързоразвиващ се университет в Югоизточна
България. Той залага на европейските стандарти за качество на образователните услуги като се стреми да следва иновациите и да предлага на бъдещите си студенти специалности, които са широко търсени и привлекателни за пазара на труд в България и
чужбина. Университетът има подписани договори за сътрудничество с над 30 университета и други организации в Европа и Америка.
БСУ е наложил традицията за съвременен еталон на материално-учебна база,
която дава възможност на учещите се да се чувстват перфектно.
БСУ е един от над 30-те висши училища в България.
Като всяка друга образователна институция на пазара, БСУ се бори с конкуренцията на останалите български държавни и частни висши учебни училища, за да извоюва мястото си на модерно и качествено висше училище. За жалост в конкурентната си борба той, не рядко бива подценяван и пренебрегван от бъдещите учещи се заради заблудите, наложеното отрицателно обществено мнение и липсата на адекватна
непрекъсната маркетингова намеса. Прави впечатление, че голям процент от мненията за БСУ в интернет са негативни или посредствени, малко от споделящите се отнасят позитивно към него, като основна част от тези хора са бивши и вече завършили
възпитаници.
Това говори за изключителна липса на осведоменост от страна на обществеността за активите на БСУ и за качеството на обучение, което предлага. Лошата връзка с
външната и до голяма степен с вътрешната среда на университета довежда до намаляване на кандидатите, имащи желание да изберат БСУ за изграждане на своето бъдеще
и от там до загуба на интелектуален капитал, който в епохата на информационното
общество е безценен. Това подкопава имиджа на университета и ултимативно води
до намаляване на интереса към него. За да се предотврати този негативен цикъл част
от усилията на администрацията трябва да се насочат към изграждане на по-успешен
маркетинг план на институцията.
2. Как със средствата на маркетинга се решават проблеми?
Преди да дадем отговор на поставения въпрос ще направим някои конкретизации относно изясняване на категорията „маркетинг”.
От гледна точка на възраст маркетингът не е млада наука. В световната практика
не се появява изведнъж, а е резултат от многогодишната еволюция във възгледите на
мениджърите за целите, задачите и развитието на производството и пласмента. Стимулирането на продажбите, рекламата, методите за връзка с обществеността са се използвали още в древността - в Рим и неговите провинции.
Движейки се по оста на времето, в днешни дни тази наука се развива със светкавична скорост, но за да бъде напълно разбрана, тя трябва да бъде дефинирана
правилно.
Маркетингът често се описва като „изкуството да се продават продукти”. Но
това е остаряло и несъответстващо на настоящето определение. В него се поставя
акцент единствено върху действието продаване, което представлява ограничение, тъй
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като според това твърдение организацията може да спечели единствено при физическа продажба на предлаганото от нея. За да се отговори по-точно на въпроса „какво е
маркетинг?” трябва да се разгледа дефиницията на American Marketing Association
(AMA) "Маркетинга е организационна функция и съвкупност от процеси за създаване, комуникиране и предоставяне на стойност за потребителите за управление на взаимоотношенията с тях по начин, по който се облагодетелства организацията и всички
свързани с нея страни”. С това по-обхватно определение може да изградим частична
идея за науката на маркетинга, за да се хвърли още светлина върху нея, дистанцирайки се от строго управленските определения.
За нуждите на разработката ще разгледаме маркетинга, като извън организационен процес. От тази гледна точка може да се твърди, че маркетингът съществува
непрестанно в нашето ежедневие, в комуникацията ни с останалата част от света. Ние
представяме или нещо, или някой, много често, дори без да го осъзнаваме. От доста
време се пише за това, че в днешни дни всеки е маркетьор. Изобилието от нови медии
и възможностите, които организациите дават на хората, позволяват всеки да окаже
влияние върху маркетинга на всичко.*
Ние създаваме стойност за околните и я използваме, за да удовлетворим желанията си и да подобрим емоционалното, психологическото или физическото си благосъстояние. Обменяйки стойност в различни форми се стига до печалба и за двете
участващи в размяната страни. В защита на това твърдение Ф. Котлър, един от всепризнатите гурута на тази наука, казва: „Маркетингът е човешка дейност, насочена
към задоволяване на нуждите и потребностите посредством обмен.”
Това донякъде дава бегла обща представа до колко важна, дори фундаментална е
науката на маркетинга във всяка човешка дейност. В годините, в които живеем е немислимо дадена организация, независимо каква е сферата и работа, да функционира
без обстойно и внимателно подготвена маркетинг стратегия. От тук нататък под влиянието на глобализацията и ежедневното увеличаване на информацията конкуренцията
ще става все по-сериозна и хората с по-добър набор от маркетингови средства ще
останат на пазара. Потребителите, към които се насочват усилията за привличане и
задържане на интереса ще стават все по-взискателни и организациите, които не
спринтират бързо ще изчезнат от пазара.
Какво се промени? Днес много хора харесват новото и стилното далеч повече,
отколкото уважават утвърденото. Често тези първи последователи на модерното са
хората, които купуват, и хората, които говорят. В резултат на това новите методи за
работа, новите професионални занимания, новите възможности и новите лица стават
по-важни от всякога.*
3. Проектът …
Защо UNIUP?
UNIUP! е опит да се създаде дирекция, към която да се движи маркетинга в БСУ.
Името на проекта е сбор от няколко елемента към които университетът трябва да се
стреми. „uni” e абревиатура за думите united (обединен), unique (уникален), universal
(общоприет).
UNIUP! Използва маркетинга, за да се опита да достави и да максимизира
стойността, която се разменя между обществото, университета и студентите.
Преимущество, което в много организации е пренебрегнато е, че предложенията и
идеите, заедно с цялата концепция на проекта идва не от върховете на административния отдел, а от студентите, които всеки ден наблюдават и се сблъскват с реалността в
университета, около плюсовете и минусите на институцията, в която се обучават.
148

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

Това води до по-голяма информираност и запознатост с възникващите проблеми, още
от студентско ниво.
UNIUP! е проект, който предлага маркетингови инструменти, идеи и възможности, чрез които да се постигне вътрешна и външноуниверситетска намеса, с цел
изграждане на по-добър имидж на БСУ.
Проектът има следните задачи:
1. Да работи за създаване на по-здрава вътрешноуниверситетска среда.
Защо? Подобряването на комуникацията, връзката и преживяванията на студентите в университета ще създадат условия за приемственост и ще подпомогне формирането на лоялност към институцията. Ще се оформи по-благоприятна атмосфера, в
която институцията ще подпомага в по-висока степен ученето на студентите. По този
начин продуктивността ще бъде по-висока, а това ще доведе до по-добри резултати,
които неминуемо ще се отразят на престижа на Университета.
2. Да заздрави общественото доверие към услугите, които предлага институцията на БСУ.
Защо? Засилената работа по маркетингово изграждане на имидж на БСУ, ще повиши градуса на общественото мнение. Подкрепянето на силен бранд ще донесе пообещаващи, по-качествени и по-целенасочени студенти.
Преди да се встъпи в разглеждане на идеите, които uniup! предлага, ще трябва
да се спрем на „ядрото”, около което предложенията в следващите няколко страници
ще се въртят. Вече беше споменато, че главната цел на маркетинга и може би найсилното му оръжие е да създава стойност на аудиторията, към която се насочва. Това
е неимоверно един страшно силен инструмент, и може да гарантира лоялност и предпочитание от страна на хората, когато се използва правилно. Съществуват много начини за да се създаде стойност и съвременните маркетолози неспирно търсят нови, защото знаят, че това е начина, който носи оптимално количество изгод., но тъй като
концентрацията на този проект не е върху възможните начини за въздействие и
маркетиране, ние ще разгледаме само няколко, които ще имат най-ефикасен резултат
в конкретната ситуация.
4. Университетът и студентите
Университетът и студентите са двa взаимосвързани компонента, които формално
и неформално оставят бъдещето на своето развитие един на друг.
От една страна – Университетът зависи от своите студенти, очаквайки добри
резултати и успехи в процеса на обучението им, както и в евентуалната им качествена
реализация, за да изградят престижно име на мястото, от което са получили образованието си.
От друга страна студентите залагат своето време и средства с очакване, че институцията, която са избрали ще им поднесе максималното, от което имат нужда в настоящия и в бъдещия момент. От адекватното им обучение в университета, зависи
колко добри специалисти ще станат в професионалното направление, което са избрали и дали възвращаемостта на инвестицията им ще бъде положителна.
Взаимовръзката между двете страни може да се разгледа като двустранна инвестиция, с неопределен риск, от която зависи бъдещето и на двете страни.
Взимайки предвид силата на word of mouth маркетинга, взаимодействието със
студентите и предоставянето на максимална стойност за тях докато са кадри на
университета, а дори и след това, трябва да бъде един от главните приоритети на БСУ.
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Чрез повишаване на % емоционално и интелектуално задоволени учещи, резултатите, към които Университетът се е насочил ще се подобрят, а интереса от страна на
тепърва търсещите място да поставят основите на професионалната си квалификация
ще се повиши.
Как да повишим стойността, която получават студентите в БСУ? Възползвайки
се от възможностите на маркетинга и инструментариума, с който разполага ще заложим усилията си върху потребността на бъдат част от група и да бъдат обгрижвани.
Работата по укрепването на студентското общество в БСУ може да се раздели в
няколко направления:
5. Подобряване на комуникацията
Добрата комуникация е ключ към създаването на общност от хора, които да изпитват близост и съпричастност с политиката и функционирането на организацията.
Показвайки силно лидерство и желание за създаване на дълготрайни връзки със
студентската си база, университета ще постави началото на общност от хора, които
ще станат едно от най-големите му предимства в създаване на силен имидж чрез word
of mouth маркетинга.
За да покачи нивото на комуникация UNIUP! се спира на следните идеи:
Facebook – БСУ е в крак със съвременните информационни и комуникационни технологии и за това свидетелстват няколкото страници създадени в facebook,
към които потребителите имат пълното право да се присъединят и да се снабдяват с
информация.
Използването на социалния феномен „facebook” е добра идея. Взимайки предвид
колко популярен е този портал и, че огромна част от обществото буквално спи в него,
той е подходящо място за свързване както с бивши, настоящи, така и с тепърва започващи обучението си студенти.
Проблемът, който стои обаче е сходен с този в форумите към главната страница
на БСУ – почти никой не посещава и не използва създадените страници.
Това предоставя възможност да се представят няколко идеи, които да се изпробват и евентуално да разрешат тази спънка.
Първата мярка от страна на ръководството на БСУ е да се премахнат стотиците
(буквално!) страници свързвани с тази марка. Диференцирането на факултетите чрез
различни страници има своите добри страни, но в конкретната ситуация по-добрия
подход е интеграцията на всички центрове в един обединен портал, където всички
студенти да бъдат добавени (за тази идея – по-нататък). По този начин вместо да се
разцепва малката общност на още по-малки сегменти, тя ще се увеличи и укрепи.
Втората мярка, която би довела до по-голямо внимание към facebook страницата
е, ако беше водена повече като място за развлечение и по-малко като официален и
стриктен деспот, индивидуалния маркетинг към студентите и изграждането на
взаимоотношения с тях е скъпа инвестиция, най-вече заради времето, което ще се изразходва, но тази инвестиция ще гарантира печалбата на млади умове, които в бъдещето ще носят името на БСУ със себе си и ще разказват какво е било отношението
към тях. Поддържайте връзка със студентите е добре да се използват снимки, които се
правят по различни събития и да се използват като „примамка” за студентите с албуми пълни с техни „моменти”. След всичко това, единственото, което Университетът
остава да направи е да поставя линк към facebook страницата си и да я промоцира при
всяка възможност чрез плакати, флаери и други подобни средства, които да не
костват много ресурс.
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Бъдете активни, земни и различни, това ще грабне интереса на хората и те
ще ви се възхищават!
Вестник „Студентски страсти” – вестникът на университета е една невероятна платформа, подходяща за подържане на връзка със учещите студенти. За жалост е написан доста старомодно и Университетът не се възползва напълно от възможностите, които би могло да предложи едно студентско издание. При използването
на правилни маркетингови подходи и креативни концепции, вестникът може да се
превърне в икона за съвременните начини за комуникация.
Издаване – в момента вестникът е добър източник на информация, но целевата
съвкупност е много слабо заинтересована към него. Основата на този проблем се
състои в твърде сивото оформление и сухото поднасяне на новините. Вестникът щеше
да се харесва, ако е насочен към широката общественост и хората в по-зряла възраст
(40 и нагоре години), търсещи източник на солидна и обективно написана информация.
Тъй като случая е съвсем различен, редакционната колегия трябва непрекъснато
да се стреми да удовлетворява потребителите си, т.е. студентите. За да бъдат грабнати
студентите, трябва да се добавят нови и интересни рубрики, да се въвежда повече
информация, от която читателите живо се интересуват, като ревюта на нощни
заведения, барове, места, към които младите изпитват жив интерес, оферти за работа,
проекти и дори обяви от едни студенти към други.
Освен това вестника трябва да създаде екип от хора, които да се грижат за създаването му, той трябва да бъде разглеждан като всеки продукт – нужна му е структура
от хора, които да го подготвят, рекламират и разпространяват.
Това дава добра възможност за включване на студенти от различни специалности – PR, журналистика, маркетинг, финанси и т.н.
Промоция и разпространение – в момента вестника се поставя на няколко точки
из сградата на университета, от където студентите могат спокойно да си го набавят.
Разпространението може да достигне по-далеч, като се поставят по няколко копия из
кафето на университета, из стаите, а защо не и в близките кафета в района на БСУ?
Така освен вътрешния кръг хора, които го четат, любопитни жители на града ще
могат да научат какво се случва в университета и най-важното – ще се убедят колко
динамичен и интересен е студентския живот на това място.
Forums – това е още един от комуникационните канали на БСУ към и между
студентите. Форумите са активни от близо 7 години и в тях има едва 5000 мнения,
което грубо прави 2 мнения на ден. Това не би изглеждало толкова критично, ако
доста сериозна бройка от тях бяха насочени към сериозна интеракция, вместо към
въпроси и обмен на информация относно изпити. Тоест, съществува потенциално
добра възможност за засилване на комуникацията между преподаватели и студенти,
но нито едните, нито другите са заинтересовани от нея. За да се увеличи комуникацията, броят активни потребители и хората участващи и даващи редовно мнението си
е нужно участието на авторитетни фигури, които да заемат позициите на лидери и да
диктуват тона и заинтересоваността на това място.
Тъй като преподавателите са най-подходящи за тази позиция, заради по-голямата си популярност и разпознаваемостта в очите на студентското общество (забележка: желателно е да участват преподаватели, които се славят с позитивно мнение и
популярност сред учещите), инициативата да създадат жива група от хора, която да
влиза в дискусии и дори дебати пада изцяло върху тях.
151

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

Друга важна част от рехабилитацията на дискусионните бордове е интегрирането му с www.bfu.bg, тъй като главната страница на БСУ не предлага възможността за
коментар към новините, които се пишат там. Защо да не се даде свобода това да се
прави, като под всяка новина, да има възможност за препращане към дискусията,
която би могла да се води във форума, където студентите да могат да изкажат положителното или отрицателното си мнение и където преподавателите да имат възможността да опровергаят тревогите им или да адмирират радостта им.
Самата структура на форума е доста разхвърлена и има много ненужни секции,
които могат да се премахнат, за да се предотврати усещането за объркване и
прекалена комплектност. В много отношения простото е много по-привлекателно от
сложното. Заедно с това могат да се направят и малки визуални промени, за да се
усеща духа и присъствието на марката на БСУ. Не трябва да се забравя, че малките
детайли ще играят все по-голяма роля в тепърва съзряващото информационно общество и те в никакъв случай не бива да бъдат оставяни на заден план.
6. Приобщаване на студентите
След подобряване на комуникацията и взаимоотношенията с учещите, неминуемо следва придобиване на доверие към институцията. Това е добра предпоставка за
задействане на другия маркетингов инструмент, който беше обсъден – създаването на
преживяване.
Намиране на квартира
БСУ в ролята си на частен университет, търпи всички добри, но и всички лоши
качества от това си състояние. Един от по-големите недостатъци на недържавните
университети е липсата на общежития, където студентите да могат да отседнат през
текущия семестър, плащайки разумни месечни наеми. Визирайки невъзможността
това да се промени, а и от друга страна големия % студенти, които са вече живеещи в
Бургас, този недостатък не е толкова фундаментален, но пък може да се превърне в
добра възможност за предоставяне на интересна услуга, насочена към хората, които
не са родом от района на града. Предоставянето на услуга за свързване с наемодател/брокер. Още при кандидатстването си, на младите хора може да бъде съобщено,
че Университетът предлага списък с възможни квартири, които в момента се дават
под наем, заедно с допълнителни спецификации, като големина, оборудване, цена,
разположение и т.н. Това би спестило търсенето на жилище по вестници, интернет и
други източници на такъв тип обяви. Чрез тази услуга кандидат-студентите ще бъдат
потопени в морето от преживявания, които БСУ ще им предложи още преди да са
прекрачили вратите на първите лекционни занятия, а самата услуга няма да струва
почти нищо на администрацията. Единственото нужно е поддържане на връзка с дузина брокери и често обновяване на информацията докато текат датите за записване.
Организиране на събития - ПАРТИ!
Създаването на събитие е изключително лесно, но повечето събития рядко
заинтересуват достатъчно хората, към които са насочени, а още по-малка съвкупност
засягат потребност и повлияват дългосрочно. За да се създаде преживяване е добре да
анализираме съвкупността, с която си имаме работа – студенти, младежи, бурни и
търсещи новото и все още непознатото. Повече от очевидно е, че най-подходящия вид
събитие за подобен тип хора, биха били забавленията, купоните и изживяванията
свързани със силна музика. Много организации биха им предложили тези незабравими моменти, за да ги спечелят за свои клиенти – клубове, кафенета, барове, но защо,
след като БСУ може да изиграе ролята на връзката между клуба и младежа, като обере
всички позитиви от влизането му в тази роля.
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Организирайки парти забави в различни клубове за събития като Свети
Валентин, Halloween, Баба Марта и подобни традиционно силни за младите хора празници, БСУ може да се представи в амплоато на един от малкото български университети, който предоставя на студентите си нещо повече извън лекциите и навън от
дебелите учебници, нещо уникално и запомнящо се. С подходящото оформление на
детайлите и разгласяване (при добре работещи комуникационни канали – това вече
бе обсъдено по-нагоре) тези организирани забави ще добият огромна популярност и
едва ли ще струват огромни средства от гледна точка на финансови изисквания за
организацията им.
Да предложим нещо нетрадиционно!
Лична информация
Още при записването в БСУ си проличава нещо любопитно – има графа e-mail.
Лично аз бях доста впечатлен, че виждам готовност за комуникация в лицето на тази
огромна институция. Бях повече от щастлив да запиша тази лична информация. Две
години по-късно, не съм получил нито един e-mail и се чувствам донякъде разочарован. Може би, не всички са реагирали толкова възбудено, при попълването на
електронната си поща, но това не означава, че това не е пропуснат шанс за връзка с
хора, които са дали позволението си да бъдат информирани и маркетирани.
Сет Годин твърди, че най-добрия начин да маркетираш е чрез наречения от него
„Маркетинг на позволението”, който е много близък по смисъл на маркетинга на
взаимоотношенията.
Такъв шанс за домогване до аудиторията не би трябвало да се пропуска, а напротив трябва дори да се разраства – e-mail, facebook, twitter, ако студентите дадат тази
информация, БСУ не бива да я пренебрегва, а да я използва и да направи първата
крачка в печеленето на приятелството на студентите си. Добавяйки новоприетите студенти в общата група в facebook ще им позволи да започнат да създават запознанства
много преди да настъпи първия им ден като студенти. Ако бъдат оставени да се лутат,
без никаква посока, шанса да намерят групата си е драстично по-малък, така че
Поемете инициативата и бъдете първи!
Не забравяйте да съобщавате за развитието на БСУ чрез e-mail-и и винаги
търсете обратна връзка. Поздравете новоприетите студенти, поканете ги на събитие,
което да ги убеди, че Университетът го е грижа за тях.
Качествените взаимоотношения са бъдещето на бизнеса и обучението!
ІІ. Университетът и обществото
Това е втората част на UNIUP!
Тя се концентрира върху силната връзка между БСУ и заобикалящото го
общество и нуждата от добри взаимоотношения между двете. Обществото е обекта,
който захранва университета с ресурс, който той да използва в обучителната си дейност. Колкото по-силно е влиянието на БСУ във взаимовръзката, толкова по-качествен ресурс обществото ще изпраща на университета. Изграждането на силен
обществен имидж, съответстващ с качеството, което вече се предлага в БСУ е жизненоважно за превръщането му в най-добрия университет в България.
Един от пътищата, които БСУ може да поеме, без да е нужно да хвърля огромни
суми в рекламни кампании, чиито резултат е винаги под съмнение и негарантиран е
да използва вече притежавания ресурс, в лицето на обучаваните студенти по
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маркетинг и да се възползва от тях, като им поставя курсови задачи, тясно свързани с
промоцирането на БСУ чрез директен маркетинг.
Университетът може да стигне дори по-далеч от това, като заедно с преподавателите по маркетинг учреди маркетингов отдел, в който да бъдат привличани най-изявените и креативни студенти, които в кооперативна среда да работят заедно с хората,
които ги обучават за изграждането на имиджа на БСУ.
Създаването на формален маркетингов отдел в рамките на университета може да
спести инвестиции в аутсорсинг и същевременно да достави допълнителен практически опит на учащите, като ги сблъска с реалното създаване на кампании и промоции. Това освен до повишаване на практическата подготовка, която в случая ще бъде
безценна за бъдещите маркетолози, ще предостави на БСУ шанс да се възползва от
младата и креативна мисъл на тепърва завършващите. Позитивните страни от правенето на тази крачка са много:
Студентите ще придобият повече самочувствие в уменията си, вследствие
на работата си с по опитните от тях преподаватели
Преподавателите ще имат възможност да се докоснат до по-абстрактната
мисъл на тепърва съзряващите студенти.
БСУ ще може да се представи пред обществото като университет, който
има пълно доверие в студентите си по маркетинг. Подобни особености често се
превръщат в много добри конкуренти предимства, чрез които организациите печелят
внимание.
Идеите за маркетиране на университета ще произлизат от хора, които са в
непрекъснат обмен с институцията, студентите и преподавателите, което заради посолидната информираност има потенциала да доведе до по-добри резултати.
В случай, че организацията започне да функционира и придобие популярност, може да заложи на самофинансиране, вместо инвестиции от страна на БСУ.
Използвайте студентите си!
Изгответе кампания сред вашите преподаватели с това послание!
Университетът трябва да се възползва от своите студенти, защото те са найдобрия начин да се рекламира пред обществото. Вместо да използва преподаватели в
промоциите си сред гимназистите, които БСУ често организира с цел печелене на
вниманието, тези събития могат да бъдат изготвяни и презентирани от учащи студенти, така аудиториите ще бъдат значително повече предразположени да се доверят на
казаното, а и е безспорно, че един учащ може да покаже най-добре на друг учащ, защо
е най-добре да избере точно този университет.
И сега, само нагоре!
Макар на много места, UNIUP! да оставя привкус на мотивационна реч,
представените идеи имат потенциала да осъществят своите цели. Предложеният инструментариум се използва от маркетолози от цял свят. Идеята на този проект беше
да се провокира дискусия и да се дадат идеи, които на някои ще се сторят налудничави и дори безсмислени, но не трябва да забравяме, че традиционното умира, стриктното отстъпва на лудостта и тези, които в крайна сметка им „стиска” да са партизани
обикновено хващат юздите и се превръщат в кочияш на обществото. А БСУ определено има потенциала да бъде начело на каляската, въпросът е дали ще застане горе или
ще се вози отзад. Возенето вътре на удобната седалка не е лошо, то е сигурно и дава
известен контрол, но единствения, който може да промени посоката по свое желание е
човека управляващ конете.
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***
За завършек на този материал предлагам една история, която до голяма степен е
метафора свързана със почти всеки учащ в БСУ.
Веднъж един селянин намерил в градината си необичайно голямо петнисто яйце,
каквото виждал за първи път. Изненадан, човекът решил да занесе яйцето вкъщи.
Семейството му било много изненадано и така и не успели да разберат от каква твар е
това яйце, и може би от страх да не би да е отровно, решили да го оставят и да видят
какво ще се излюпи.
Речено – сторено. Скоро всички забравили за яйцето.
След двайсетина дни черупката се разпукала и от нея се подало едро и силно
пиле с тъмна перушина, което се нахвърлило с голяма охота върху всичко, което
ставало за ядене.
Когато се нахранило, странното птиче погледнало настойчиво майката и казало
въодушевено:
- Няма ли да излезем на лов?
- Как така на лов? – попитала тя, леко уплашена.
- Ами как, летейки разбира се – учудило се пилето – Хайде да полетим!
Майката пуйка много се изненадала от предложението на необикновеното си отроче и изпълнена с любов и търпение обяснила:
- Виж детето ми, пуяците не летят. Тези идеи ти хрумват, защото си лакомник.
Много е вредно да се яде бързо, а още по-лошо е да се прекалява с яденето.
И така всички започнали да подканват птичето да яде по-малко и по-бавно.
Напомняли му да не се нахвърля върху храната, а да яде спокойно. И макар малкото
пиленце много пъти да молело майка си да полетят, тя всеки път му отказвала.
Минало време и храненичето растяло и все по-рядко започнало да споменава
летенето.
Умряло заедно с останалите пуйки от птичия двор, които по Коледа били изпечени във фурната и се озовали на трапезата на семейството.
Месото не се усладило на никого: било твърдо и нямало вкус на пуйка.
И това било съвсем обяснимо, защото птичето не било пуйче, а орел – планински
орел, способен да се издига на три хиляди метра височина и толкова силен, че можел
да понесе в ноктите си цяло агне.
Но умряло, без да го знае, защото никога не посмяло да разпери крилете си,
защото никой никога не му бил казал, че е орел!
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И МЕДИИ ИЛИ ИНТЕРНЕТ КАТО
ПЛАТФОРМА НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ТЕРОРИЗЪМ
Добрин Петев Юнгарев
Abstract: The problem discussed is the effect of globalisation on the media and the
unlimited opportunities for information terrorists. The threats resulting from people’s
dependency on technology and the Internet.
Key words: Globalization, media, information, youtube, facebook, iTerrorism, internet.

“Глобализация е събирателен термин, обозначаващ серия от икономически,
социални, технологични, религиозни и политически процеси, проявяващи се във
взаимовръзките и отношенията между отделните държави, организации и хора. По
своята същност промените са свързани с всеобщо разпространение и взаимопроникване на идеи, капитали, технологии и културни особености на световно ниво.
Процесът се възприема като премахване на границите и разстоянията като фактор
на развитие в световен мащаб.” /wikipedia/ Това казва за глобализацията най-глобалния сайт за свободна информация.
Терминът е произведен от понятието „глобално”, за което могат да се намерят
различни определения. През 1972 г. Oxford English Dictionary го дефинира като „отнасящо се до тоталността на множество неща”.
Според британския социолог Роланд Робъртсън глобализацията е преди всичко
културен процес, в който единството на света се постига от глобалното съзнание. В
термина глобално съзнание се събират общо приликите между груповите идентичности и по този начин те един вид се обединяват под общ знаменател. Те не са напълно еднакви, има и разлики, които погледнати глобално, могат да бъдат пренебрегнати
в името на общото благо. Глобалното съзнание е необходимо с цел подобряване икономическия и културния живот на всяка общност.
Германският социолог Улрих Бек приема, че глобалността отразява съществуването на хората в рамките на световно общество, което от своя страна, представлява
съвкупността от социални отношения, които не са интегрирани в политиката на националната държава или не са определени от нея. Или по-просто казано, глобалността
диктува световните тенденции, които всяка модерна общност, за дa бъде такава,
трябва да следва. Това са тенденциите, които по никакъв начин не обвързват социума
политически, а го водят към естествен прогрес.
„Глобализацията е налагане на единна култура, основана на потребителско
(разбирайте еснафско) мислене. Не е случаен фактът, че изразът „потребителско
общество” е тръгнал именно от САЩ.” – Това е мнение на безизвестен автор, имащ
компютър и интернет – арсенала на информационния терорист, което той споделя с
целия свят. Интересно, нали? Информацията не може да бъде спряна, тя препуска
бурно през глобалното общество и променя мирогледа му. Всеки може да публикува
нещо и да го сподели с всички.
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Повечето медии са скептични към глобализацията, определяйки я като опасна,
но именно глобализацията позволи на всеки с интернет да създаде информационен
сайт или по-точно електронен вестник. Да, публикуването на новини вече не е въпрос
на професионализъм, а на находчивост. В интернет може да откриете следната статия –
„Котка хвана мишка”– и това да е в секция „breaking news” и да е коментирано отдолу
от хиляди хора. Това е новина! В описанието на въпросната статия може да откриете
нещо от сорта на „Днес в столичния квартал „Люлин 28” мишка залови котка на местопрестъплението, след няколкочасово преследване.” Абсурдно, но факт! Този абсурдизъм е едно напълно възможно бъдещо медийно измерение, защото съвременните
медиатори могат да превърнат всяко парче информация в сензация. Дори 8 годишно
ромче може да публикува катунските си преживявания в личния си блог.
Социалните мрежи са само едно от децата на информационната ера. Жаргонно
някои ги наричат „клюкарници”. И не грешат. Днес Фейсбук има над половин
милиард активни потребители(750 000 към 2010), като средностатистическият от тях
има 130 приятели и прекарва по 1 час на ден. Над 50% от потребителите се „логват”
всеки ден, а всеки пети е правил секс с човек, който е открил във Фейсбук.
Фактически социалните мрежи позволят на всеки индивид да се представи за какъвто
той пожелае, да се запознае с толкова хора, с колкото иска и да прави групи, в които
да събира хората с общи нему интереси. Да бъдат фикционална кибер общност.
Представете си Фейсбука на Садам Хюсеин, събрал най-верните си поддръжници по
целия свят, всички с кодови имена, така че никой да не разбира какво става и да не ги
усети. Фейсбук може да е се използва като наръчник на начинаещия информационен
терорист, поради възможността за лесно завързване на социални контакти с цел
влияние.
Вече не е нужно децата ни да ходят на детска градина, за да се социализират. Те
просто се включват в мрежата и вече са на градина онлайн. И най-лошото е, че примера идва директно от мама и татко, защото всяко постмодерно, глобализирано семейство има в дома си всякаква техника, която дава неограничени възможности дори на
подрастващите. Ще стигна дори по-далеч в „предсказанията си” – тъй като в Youtube
има доста клипчета на тема „Как да възпитаме детето си правилно”, а все повече хора
прибягват до такъв начин на информиране, е напълно възможно този начин на възпитание, интернетизирания, да се превърне в тенденция. Децата няма да е нужно да
излизат да играят на улицата, която и без това е мръсна и опасна, а може просто да си
играят видео игри в мрежа, да скайпят и да зяпат youtube. А родителите им ще им се
карат по начин, който са чели/видели онлайн. Глобализацията изкриви много всички
разбирания и променя света постоянно, а технологическият прогрес няма задръжки.
Youtube – сайтът, който ви позволява да не гледате телевизор, а да гледате само
това, което ви е интересно. Средностатистическото видео в „тубата” е 3,5 минути, а
любимото ви шоу на Слави е около час, с реклами и трябва да го чакате в определено
време. Забравете за чакането, всичко го има тук и сега. Има и дори много по-интересни неща! Плюс това youtube не налага т.нар. политическа цензура и не обременява
съвременния човек по никакъв начин, освен ако той не го пожелае съзнателно.
Естествено, правителството на всяка нация-държава има правото да ограничи достъпа
до YouTube, но това не е демократично, то е в разрез с глобалното общество. Т.нар.
Интернет регулация. Пример – Турция нямаше достъп до Youtube дълги години, след
това го пусна и няколко дни след пускането, го забрани отново за нови 30 месеца.
Страшно парадоксален факт, който е в състояние да разтресе всеки модерно мислещ
индивид.
157

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

Именно глобализацията (и „демокрацията”) донесе правото на избор и в
България, тъй като модернизирането на едно общество изисква първо премахване на
тоталитарния режим и след това – преход към демокрация. Преходът в България не
премина добре, но това е тема за друга дискусия. Живеем на балканите, но виртуално
можем да сме навсякъде. При процеса на глобализация се наблюдава и процеса детериториализация, което е предпоставка за икономически ръст. Т.нар международна
търговия ни позволява да купуваме най-евтиното от целия свят. Примерно българският пазар е масово залят с плодове и зеленчуци от Гърция, Турция, Йордания
(макар доматите им да съдържат пестициди над нормата). Защо? Защото са по-евтини
и по-качествени, като второто е под въпрос, разбирай ГМО хегемонията, която
достигна дори балканите, благодарение на вие знаете кой процес. Много хора също
така предпочитат да си пазаруват от Еbay, защото има евтини стоки, удобно е и не се
налага да полагате грандиозното вече усилие да станете от стола и да излезете. Изводът е, че глобализацията дава повече пазарни източници, което води до икономическо
развитие и намаляване на разходите. Негативният ефект е намаленото качество, за
чиито права се борят предимно правителствени институции и организации, но само
повишената конкуренция може да задържи едно високо ниво на качество. В България,
а и не само, има наличието на т.нар. картели, които изкуствено завишават цените и
гражданите стават техни роби, защото са принудени да купуват продукта, независимо
от цената, а корупцията пречи на евентуалното им спиране и ограничаване. Но срещу
добре организирана корупция по горните и долните етажи на властта – всеки е безпомощен, дори медиите.
Процесът на глобализация е непосредствено свързан и с един друг процес, с
който текат едновременно и успоредно – този на локализацията. Улрих Бек твърди, че
глобализацията не се налага автоматично и едностранчиво, а по-скоро се стига до ново акцентиране върху локалното. Според него дори глобално произвеждащите и пласиращите продуктите си фирми, трябва да развият и локални връзки – техните производства трябва да възникнат и да стоят на локална почва, а също и че подлежащите на
глобално пласиране символи трябва да бъдат „извлечени” от суровия материал на локалните култури. Наблюдава се и положение на глокализация, което е един вид локализиране на глобализацията.
Глобализацията налага и мащабизиране на човешките интереси. Сливане и
срастване на култури. Социумът става мултикултурен, мултинационален и мултирелигиозен. За жалост масовата култура е американската. Тя е хибридна култура от найдоброто по света, събрано на едно място и максимално опростено. Именно американците заливат света с филмите си, които служат за обучение (и манипулация) на
зрителя. Показва ни се едно нещо, което със средствата за масово осведомяване се
върти по целия свят. Особено, когато фирмите гиганти стоят зад него, то става събитие на годината (спомнете си Аватар). Явлението се нарича културен империализъм.
Точно големите играчи определят какво да слушаме, какво да гледаме, а защо не и
какво да правим. Пазарът е залян от определени и селектирани неща, a ние избираме
от тях. И то избираме в най-добрият случай! По-незаинтересованите дори не избират,
а се хвърлят на това, което всички харесват. Масовият интерес е контролиран и манипулиран така, че да е угодно на големите компании, хеджфондове и темп подобни
корпорации. Ако се появи малка компания, която предлага по-качествен и по-евтин
продукт, тя веднага бива вразумена чрез медийни похвати, които ако не подействат –
чрез нелегални похвати, които често са дело на информационни терористи или силови
атлети. Парица е царица. От прехода насам в българските медии се търси ефектът на
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инфотейнмънта или по-просто казано – поднасянето на информация по забавен за
зрителя начин, което до голяма степен обезличи всички шоу-програми. Много от телевизиите ще имат проблем с рейтинга, защото всичко, което ни пренасища – в един
момент ни омръзва. Глобализацията силно влияе на българите като цяло, но те не са
изцяло културно зависими от нея. България обаче е глобално зависима, тъй като е
похабила най-ценните си ресурси, съответно е политически и икономически зависима
от ЕС, САЩ и Русия.
Днес хората се опитват да създадат свой Аватар. Фейсбук е един своеобразен
аватар. Благодарение на глобализацията ние пазаруваме от вкъщи, спортуваме вкъщи,
работим вкъщи, комуникираме от вкъщи, поръчваме си храна за вкъщи и какво ли
още не. Че за какво ни е да излизаме? Имаме бърз достъп до информация, стоки,
продукти и най-вече места. Въпросът е до колко се вглеждаме в голямата картинка за
моралната ерозия на човека и вредата от смесването на културите. Ако България
продължи с прогресивно копиращата си политика, не ни чакат добри дни. Обезличава
ли ни глобализацията или по-точно, до колко ни прави еднакви? Влиянието като цяло
не може да бъде добро, защото да влияеш на някого, означава той да започне да мисли
като теб, вместо да използва собствените си ресурси. Полезно ли е глобалното съзнание за отделния индивид? Отговорът не може да бъде еднозначен и всеобщ. Би било
полезно, ако вземем само най-доброто и го поставим върху това, което сме изградили.
Всеки човек трябва сам да намери смисъла за себе си и да извлече най-доброто от
модернизацията като ценност. Не бива да се отричаме от всичко, за да бъдем модерни,
въпреки че се стараем да сме постмодерни. Всяко общество трябва да запази своята
културно-наследствена идентичност, за да не изгуби себе си като такова и да се превърне в жертва, в овца.
Глобализацията се отрази на медиите по предизвикателен начин. Сега летвата е
по-висока от всякога и продължава да се вдига. Ако преди информацията идваше от
два източника и се препращаше до целия свят, сега информацията идва от целия свят.
А това, че медиите не ни казват всичко, само улеснява информационния тероризъм.
Всъщност скритата истина е този генератор, който може да подбуди всяко спящо съзнание и да създаде неприятности на всички.
„Информацията е данни, които ни променят.” – Стафорд Бир
Всичко стига до всеки. Всеки един човек може да създаде новина, да бъде журналист, репортер и оператор. С камера и интернет стават чудеса, а Youtube може да ни
научи почти на всичко. Броудкастинга е най-масовото оръжие за първото десетилетие
на новия век… или направо на новата ера – Информационната ера. Преди потоците на
информация бяха контролирани и до зрителите стигаше това, което трябва да стигне.
Сега контрол няма, информацията е неконтролирана и се удвоява на всеки шест
месеца. Моментната ситуация е такава, че много традиционни вестници се закриват
или минават изцяло в онлайн вариант. Списанията намаляха с 25 %. По-малките бяха
погълнати от големите. Смъртта на традиционния вестник е близо. Всичко вече се
дигитализара. Много журналисти останаха без работа, като в САЩ всяка година уволняват по 30 000 журналисти. Съвременинят човек, за да е личност, трябва да е минимум – консуматор, продуцент, комуникатор, потребител, участник и клиент. А да не
говорим какво трябва да е съвременния журналист, ако иска да е адекватен на безспирно променящата се работна среда и да е верен на фактите. Масово добрите минават на свободна практика, стават фрийлансъри и пишат за това, за което искат или за
което им платят. Пример – блогът на Иво Инджев се финансира изцяло от читателите
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му, а той се води безработен. Вестниците, в опит да не фалират, минават онлайн, правят все повече реклами (не всички вестници) и се вместват в социалните мрежи.
Туитър (twitter) е най-бързо информиращата социална мрежа. Пример – Медведев разбра за атентата в Домодедово от туитър само 15 минути, след като се е състоял, а руските медии реагираха след час! Новините – след 4 часа. Активното потребление може
да бъде много полезно, но и много вредно. (Въпросният атентат бе дело на информационен терорист. Подобен атентат в метростанция е описан в книгите на Минаев).
Тук се намесва информационния терорист. Както всеки има достъп до информация,
така и всеки може да злоупотреби с нея. По-влиятелните блогъри могат да настройват
хората както им е угодно. Всеки може да манипулира масите за собствени цели, както
е правил министъра на пропагандата на третия райх - д-р Йозеф Гьобелс, а той е имал
само радио. Определени хора организират митинги, правят атентати, скандали със
СРС-та и какво ли още не с цел клатене на правителството и влошаване на международни отношения. Едно от предимствата на демокрацията е, че позволява истинността
на всяка история да бъде проверена, но това отнема време, а информационните терористи действат за минути. Новото поколение тероризъм създава и нови грижи и неприятности за всички занимаващи се с отбрана организации. Няма член в Наказателния кодекс, който да забранява никоя от формите на информационния тероризъм, а
той често цели едно – агресия. Слуховете, които разтърсват обществото, са информационен тероризъм. Изкуствено завишените цени (при наличието на т.нар. картели),
твърдения от сорта, че хората са гладни, че няма храна в супермаркетите, че цените
що скочат двойно и тройно, целят единствено паническата реакция на потребителя,
който да бъде подведен. Това също е iТерор. Основната функция на агресивните слухове е не просто сплашване на народа, а по-скоро пряката провокация на агресивни,
терористични действия от типа на геноцида и масовите убийства. Изработените
„факти” внасят смут, отрицателен заряд в обществото и то се афектира. Този афект е
състоянието,в което обществото е най-склонно към прибързани и необмислени глобални действия.
В книгата на Сергей Минаев Мedia Sapiens 1 и 2 са описани поредица от събития: от престъпно организирано фалиране на банка, до симулация на атентат, способен да постави началото на война. Ама истинска война, не виртуална или медийна.
Въпросната схема за фалит на банка, която е описана в книгата, бе приложен в
България на практика и беше ефективна. Препоръчвам на всеки, който се занимава по
един или друг начин с медии, да прочете тази книга! Ще се опитам да дам пример от
книгата, в който е описан атентат в метростанция. Главният герой, Информационният
терорист, организира престъпна група, която да направи изкуствени взривове, които
вдигат много шум и са много ефектни, но реално не убиват никого. Наемат бусове,
които превръщат в линейки. Плащат и на репортери, които да направят репортаж.
Наемат нещо като статисти, които по време на репортажа лежат и са целите в кръв, а в
последствие биват качени във фалшивите линейки. Плаща се и на хора, които да изпаднат в паника, когато репортерите пристигнат, като една жена казва, че е изчезнало
детето ѐ, терористи са го отвлекли и т.н. Всичко е перфектно организирано до наймалката подробност. Създава се впечатление, че е истински атентат. Впоследствие
всички медии гърмят и обвиняват от грузински терористи, до афганистански екстремисти. Поставя се под въпрос до колко министерството на вътрешните работи е
реагирало и е знаело, както и подобни на него институции. Става скандал. И това го
прави един човек. А сега си представете няколко като него… В книгите са описани
безграничните възможности на информационния терорист и как само чрез медийни
похвати може да се постигне почти всичко. Ненапразно медията е четвъртата власт.
160

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

Обществото като зависимо от информацията, може много лесно да попадне в лапите
на тези, които умеят да си боравят с нея. До голяма степен глобализацията подпомогна развитието на инфо тероризма, тъй като все повече и повече хора започнаха да
мислят глобално и да узнават за неограничените възможности на медиите. Злоупотребата с масмедии от своя страна е глобален проблем, затова списания като
Форбс и вестници като Таймс, които ценят аудиторията си, отказват да публикуват
каквато и да е информация от външен източник. Те не рекламират, не приемат платени публикации и не допускат непроверена информация да попадне по страниците им,
защото смятат, че по този начин могат да подведат аудиторията си. За жалост
ситуацията в България не е такава, поне не и глобално погледната. Повечето медии, в
търсене на келeпира, публикуват платени публикации, PR колонки и реклами. Канят
се журналисти на всякакви съмнителни събития, организирани от още по-съмнителни
личности, на които се покриват разходи и се плаща, за да го отразят по положителен
начин. Малко са журналистите, които отказват, защото всеки трябва по някакъв начин
да издържа семейството си.
Истинният извод, е че сме почти безпомощни пред информационните терористи,
защото не можем да спрем информацията, никой не може. То е все едно да се забрани
интернет. Все по-популярна ще става дисциплината „Информационна защита”, като е
възможно дори да се въведе и в гимназиите, защото ще е и все по-необходима. Няма
как да не се запитаме, глобализацията ли ще донесе краят на човечеството? Отговорът
е Не, няма да го донесе тя. Но тя ще лобира за него непрестанно!
„Само половин час след като се прибере вкъщи, всеки включва телевизора и
радиото или влиза в интернет. В този момент той престава да бъде индивид и се превръща в аудитория. Във всички времена нито една партия, обществена организация,
секта, вероизповедание или мултинационална корпорация не е притежавала такъв
мощен ресурс. И причина за това не са новите средства за масова комуникация, а
това, че медията успя да предложи на хората нещо повече. Тя предложи на
всички не просто едно зрелище, а им подари друг живот.” – Сергей Минаев
Литература:
1.

Media Words – Думите на медийния преход – Маргарита Пешева, Мария Попова,
Милко Петров, Евгения Николова, Борислав Градинаров, Ели Герганова.
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УСПЕШНИ СТРАТЕГИИ ПРИ ОНЛАЙН МАРКЕТИНГ
НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Цветелин Панчев Делчев
Университет „Проф. д-р А. Златаров” – Бургас

SUCCESSFUL STRATEGIES IN ONLINE MARKETING
OF PRODUCTS AND SERVICES
Tsvetelin Panchev Delchev
Abstract: In the coming decade, marketing will be transformed radically. The digital
revolution has fundamentally changed modern concepts of space, volume and time. Markets
will follow quite different principles. "Information economy" will penetrate and change
every aspect of our daily lives. Bulgarian companies and enterprises desperately need in
today's situation of innovative strategies seen in a broadest way.
Key words: Internet, marketing, online, Facebook, Twitter, MySpace, client, product.
strategy, services.
Мрежите имат бързо въздействие. Клиентите искат все повече и повече. Обмислете бъдещият пазар, ключовите механизми, въздействие, вихър на промяната, бизнес
ритъм, пазарна дейност, кой е силен в момента, сравнете се с конкурентите и обуздайте клиентите. Една компания не се нуждае от голямо пространство – тя може да
бъде виртуална. Дигиталната революция дава възможност на търсещите свободна
ниша начинаещи компании с малко капитал да завладеят световни пазари. В Интернет
има глобално разгръщане. Дигитални територии – информацията става свързана с
клиента. Маркетинга трябва да работи с променящата се природа, а не против нея.
Нови методи за бизнес:
1. Уеб оптимизация
Преди да започнете с маркетирането на продукт трябва да сте си подготвили
добре вашата уеб страница. При уеб оптимизацията е необходимо да имате добра начална страница, съдържаща снимки, видео и текстова информация. Трябва да сте
сигурни, че страницата е богата на ключови думи и фрази, има подходящите тагове,
които да описват вашият продукт или услуга и кратък url адрес.
2. E-mail маркетинг
Гениалният маркетинг се постига само от хора с познания и умения. Световната
мрежа е интересна възможност за всяка компания. E-mail маркетингът е чудесен начин да предоставяте специализирано съдържание на хора, с които вече общувате.
Възможно е да изпратите промоционална оферта, която е валидна само за получателите на вашият e-mail.
3. Онлайн реклама
Фирмите вече разработват глобални маркетинг стратегии. Инструменти като
Google AdWords могат значително да увеличат популярността на вашият продукт.
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Онлайн рекламата ви позволява да достигнете до по-широка аудитория. Не са за пренебрегване и социалните мрежи. Фейсбук гигантът съдържа над 500 милиона потребители, които са вашите потенциални клиенти.
4. Социални интернет мрежи
Най-важното психологическо свойство на рекламата се изразява в способността
й да мотивира човека да възприема продукта чрез критериите на неговата собствена
ценностна система. Когато сте подготвили профилите в социалните мрежи веднага
информирайте клиентите си за това. Не зарязвайте тези профили, а ги поддържайте с
нова информация и комуникирайте с потребителите. Публикувайте достатъчно информация, която да помогне на потребителят да закупи вашият продукт или услуга.
Възможно е да комбинирате снимки, видео клипове или статистики за да убедите
клиентите си да купуват.
5. Геолокация
Търговската фирма, която продава през интернет, може да организира достъп до
група от по-малки търговци. Компаниите, разбиращи този световен инструмент и
използващи го добре ще имат предимство пред тези, които не го разбират и, в някои
случаи, това предимство ще бъде решаващо. Уеб инструменти като Vivo, Google
Earth, Foursquare и Gowalla ще ви помогнат за това. Предлагайте различни промоции
за да поддържате интереса у клиентите си.
6. Групови покупки
Една компания е новаторска когато идентифицира нуждите на клиентите днес и
работи в насока да разбере техните бъдещи нужди. Сайтовете за групови покупки
като Grabo и Kolektiva непрекъснато увеличават популярността си, което е още една
възможност да достигнете клиентите си.
7. Блогове
Блог публикациите са нараснали значително през последните пет години. В
Blog.bg вече има 600 000 публикации. Log.bg също съдържа хиляди публикации и
блогъри. Блоговете имат различен вид аудитория и трябва да се съобразявате с това
като публикувате качествени и изчерпателни материали.
8. Реклама в сходни сайтове
За да увеличите достъпността на уебсайтът си е желателно да сключите
партньорски споразумения със сходни сайтове. Размяна на банери и линкове е найчестата практика.
Наличието на всички тези инструменти само по себе си е ключ към достигане до
стотици хиляди потребители. За да изпъкне вашият продукт и услуга трябва да
изберете възможно най-подходящата стратегия за онлайн маркетинг. Какви методи за
използвате за да направите стартирането на кампанията успешно?
FACEBOOK
Известната марка американска бира Bud Light кани феновете си във Фейсбук да
отгатнат сюжета на всяка от рекламите си чрез онлайн програма, наречена “Unlock the
Spot”. След като потребителите успеят да отгатнат сюжета и на трите реклами ще
получат достъп до промоционална четвърта интернет реклама. Bud Light публикуват
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снимки от всяка от рекламите си като всяка седмица добавят по още две снимки. В
същото време от компанията публикуват и клип, който води потребителите към
Фейсбук страницата на известната марка бира. В тази страница има над един милион
потребители.
Магазините за кафе Starbucks стартират нов начин за дигитални поръчки и
разпращане на картички – Starbucks Card eGift. Чрез eGifts всеки може да изпрати
дигитална картичка по e-mail или Фейсбук. Потребителите на eGifts имат възможност
да избират измежду различни картички за различни празници като цената на
картичките е между 5 и 100 долара. Плащането е възможно чрез PayPal или други
дебитни карти. Потребителите могат да добавят приятели от Фейсбук, да ги сортират
по рождени дни и да активират автоматично разпращане на картички през e-mail.
Получателите имат възможност да принтират картичките си в магазините Starbucks
или да ги препратят като подарък на друг свой приятел. Кампанията Starbucks Card
eGift е донесла над 1.5 милиарда долара на компанията до сега.
За да представят най-новият си спортен автомобил CR-Z компанията Honda
стартира двумесечна кампания във Фейсбук, наречена Car Town. Кампанията, под
формата на Фейсбук игра дава възможност на участниците да се възползват от онлайн
парични ресурси, с които да подобряват различни модели в техни собствени виртуални гаражи. След това играчите могат да използват тези подобрени автомобили за
да изпълняват мисии и да печелят точки, с които да закупуват допълнителни продукти
и услуги. По време на кампанията в самата игра изпъкват рекламни билбордове с
изображения на Honda CR-Z. Тези билбордове са разположени в близост до гаражите
на играчите. В специално подготвен специален гараж потребителите могат да гледат
рекламен видео клип за новият автомобил и да поръчат CR-Z за своите гаражи. По
време на играта участниците могат да пътуват с новият модел автомобил през
различни терени и да се насладят на щадящите гориво функции. Онлайн играта на
Honda във Фейсбук вече е събрала над два милиона потребители.
YOUTUBE
Nike привлича онлайн клиенти чрез интригуващ проект, с участието на Кобе
Брайънт в YouTube – “The Black Mamba”. Клипът с продължителност петнадесет секунди вече е събрал над петдесет хиляди прегледа. Видеото представя известният
баскетболист Кобе Брайънт като най-добрият играч в света и неговото най-голямо
предизвикателство. Зад тялото на известният баскетболист се вижда цистерна с бензин и след това камерата се отдалечава. Видеоклипът е премиера на подготвените маратонки Nike Zoom Kobe VI, които ще бъдат пуснати в продажба през тази година.
Клипът има близо два милиона прегледа.
Един от най-успешните рекламни клипове в YouTube безспорно е този на Axe –
“Clean Your Balls”. Клипът с продължителност малко над две минути надминава
рекламни клипове на Nike, Google, Old Spice и много други. Рекламният клип на Axe
получава над двеста милиона коментара в социалните медии, включително в блогове,
Twitter, форуми и чат канали. Клипът на Axe в YouTube представя Джейм Пресли
като екс тенис шампионка, която усърдно показва колко лесно е да се почистят
различни топки за игра. Видеото достига близо пет милиона прегледа в YouTube.
Samsung създават доста интересна маркетинг кампания – „Instinct” в YouTube.
Кампанията в най-големият уебсайт за видеосподеляне съдържа няколко видеоклипа,
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свързани в един. Началният клип съдържа ситуация, в края на която трябва да
щракнете върху клипа за да изберете сами продължението. Във всички клипове вашият „герой” използва мобилно устройство на Samsung, чрез което получава различните си задачи.
TWITTER
Philips заложиха на чудесна рекламна кампания в платформата Twitter. За да
имат възможност да спечелят телевизор с широк екран потребителите трябва да
публикуват в социалната мрежа конкурент на въпросният модел телевизор. За да
участват, потребителите трябва да проследят профилът на Philips в Twitter и да добавят коментар, съдържащ техните идеи (снимки, видео и текст). В самият ден на
стартирането има вече над двадесет добавени идеи от потребители в Twitter.
Докато много бизнеси обмислят как биха могли да спечелят от социалната мрежа Twitter, компанията Dell вече го прави. Известната марка предлага лаптопи, настолни компютри, работни станции, сървъри, монитори и принтери чрез своят профил
в Туитър. Именно там Dell публикуват своите най-нови оферти и предложения за
своите потребители. Според статистиката на компанията продажбите през профилът в
Twitter са достигнали до над три милиона долара. Dell разполагат с екип от над четиридесет човека, чиято задача е да отговарят на клиенти от Twitter.
Марката Gillette използва кампания в Туитър чрез двама мъже близнаци. Мъжете
имат за задача да преминат през различни изпитания за да разберат дали са по-привлекателни с бради. Състезанието между двамата е в социалната мрежа Twitter, където всеки от тях има собствен профил. Този от двамата, който в края на състезанието
има най-много следващи ще бъде избран за победител. Едно от състезанията включва
най-бързо консумиране на парчета торта. Резултатите от състезанията се обявяват в
профилите на близнаците за да могат потребителите да публикуват своите коментари
и мнения. Двамата мъже подканват своите приятели в Twitter да се включат и в официалният профил на Gillette. В този профил има над две хиляди потребителя.
MYSPACE
Apple създадоха няколко MySpace страници за своят продукт iPod. Иновационната компания разработи три страници за различните цветове на своите продукти –
зелена, синя и розова. В страниците се използват много флаш интерактивни елементи
и предлагат следните възможности: а) скрийнсейвъри за Mac и Windows; б) уолпейпъри; в) преглед на най-новият рекламен клип за продукта; г) програмен код за следене
на новините в MySpace страниците; д) плейлисти. Близо две хиляди са включилите се
в страниците на кампанията.
За да се доближат най-близко до потребителите Jeep създават своя страница в
MySpace. Чрез нея рекламират Jeep Compass – своят нов миниван. За да получат повече информация за автомобилът потребителите трябва да добавят профилът на Jeep в
MySpace за свой приятел. Страницата на компанията е добавена в страниците и на
Burger King и Honda. Профилът на Jeep в MySpace съдържа видео клипове, банери и
дискусионни форуми. Страницата в MySpace са добавили за приятел близо десет
хиляди потребителя.
Популярната марка за бижута Cartier също се възползва от социалната мрежа
MySpace. Известната компания създаде страница на продуктът си “Love by Cartier”,
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която е налична на пет езика. Страницата съдържа и песни на известни изпълнители.
Според статистиките на MySpace домакинствата, които са се регистрирали в социалната мрежа имат доходи над сто хиляди долара годишно и точно това е привлякло
Cartier. Страницата в MySpace има над три хиляди приятели.
WEB
Над шейсет и един милиона гласа събра кампанията Refresh everything на Pepsi в
социалните медии. Потребителите се регистрират в специално подготвеният уебсайт
refresheverything.com за да регистрират своята идея/кауза и да съберат максимално
гласове. Проектите, които са събрали най-много гласове биват финансирани от Pepsi.
Крайният резултат е уникално количество гласувания, над един милион потребителски коменатара, над 352 добри идеи и увереност на компанията, че ще организира
подобна кампания и следващата година.
Резултатите от интернет блог кампанията на HP “31 Days of the Dragon” са наистина впечатляващи. Поръчките на рекламираният продукт HDX Dragon са нараснали
до 84%, поръчките за настолни компютри с до 10%, а трафикът към онлайн магазинът
на компанията с до 14%. Според съобщение пред медиите компанията са заплатили
допълнителните такси към купувачите по време на кампанията.
Продуцентите от Warner Bros. създават изключително интересна кампания за
своят филм “The Dark Knight”. Кампанията включва няколко уебсайта включително
на героят адвокат Харви Дент и на вестникът “The Gotham Times”. Сайтовете предоставят възможност на потребителите да разпращат различни дигитални плакати на
филма по E-mail на свои приятели. Когато получателите отворят плаката той се
променя в образа на известният герой Жокер и се изобразява надпис с информация
кога филмът ще бъде прожектиран в кината. „The Dark Knight” печели над сто и петдесет милиона долара още през първата седмица от стартирането си.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фиск, П. Гениален маркетинг. Съвети и най-добри практики. С., Софтпрес ООД,
2008.
Успешни бизнес стратегии. С., Софтпрес ООД, 2000.
Василева, А. Маркетинг в Европейският съюз. С., Консулт АГ, 2003.
Костурова, М. Икономическа психология. Б., Печатна база при Университет
„Проф. д-р Асен Златаров”, 2000.
Банчев, П, Кръстевич, Тодор. Основи на маркетинга. С., Полиграфическа база
при академично издателство „Ценов”, 1999.
Сандърс, Р. Да правим бизнес като Amazon. С., Сиела софт енд пъблишинг АД,
2008.
Стефанов, Н, Керемидчиев, Дончо. Управление на производството – стратегии за
усъвършенстване. С., Институт за стратегическо управление, 2000.
Ъндърхил, П. Защо купуваме. Наука за пазаруването. С., Мултипринт ООД,
2008.
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ИГРА „ALIEN SCUM” РЕАЛИЗИРАНА НА MICROSOFT
SMALLBASIC
Тошко Данчев Андреев

GAME “ALIEN SCUM” REALISED WITH MICROSOFT
SMALLBASIC
Toshko Danchev Andreev
Abstract: The goal of the project is to re-create the SonyEricsson mobile game
“AlienScum” in SmallBasic. Keeping true to the original the target of the game is to shoot
enemies on the upper part of the screen while avoiding projectiles fired at the player in the
bottom part of the screen.
Keywords: you shouldn’t be reading this if you need keywords.
Целта на проекта е да се пресъздаде играта за мобилни телефони SonyEricsson
„AlienScum” като за целта се използва средата SmallBasic.
Началото,

така изглежда оригиналната игра, визуално наподобява Space Invaders и
геймплеят също е много близък. Целта на тази игра е да се унищожат всичките кълба
и да се взриви и „главния бос” който мята ракети по горкия играч. Играча може да
противодейства по три начина, пъро да стреля с нормални снаряди, второ да стреля с
много по-мощни ракети и трето като пуска щит пред себе си за да се предпази от противниковия огън.
Да започнем първо с платформата за разработка, SmallBasic. За разлика от почти
всички други подобни платформи SmallBasic е изключително ограничена и бавна.
Защо е ограничена? Някой някъде в някой малък квадратен офис с размер 2х3 е решил
че няма да има нищо от обектно ориентираното програмиране в SmallBasic.
Да предположим че искаме да проверим дали един снаряд е уцелил играча, в
нормалните езици това ще стане като направим четири проверки с размера и положението на обектите, X1.Right > X2.Left & X1.Left < X2.Right & X1.Bottom > X2.Top &
X1.Top < X2.Bottom. Проблемът идва в това че логически няма как да представим
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обектите X1 и X2 и настъпва хаоса и агонията как аджеба ще ги запазим тези данни за
всеки обект X. Може би да използваме многоизмерен масив, да ама не, не може да го
използваме защото данните ни не може да са от различен примитивен тип, тоест
цифра и низ. И ще кажете „ми използвай два масива!” да разбира се, но тогава идва и
втория ГОЛЯМ проблем.
Всичко е БАВНО, бавно защото същия човек работещ в малкия квадратен офис е
решил че трябва SmallBasic да е на базата на платформа за изграждане на графични
интерфейси. Под интерфейс разбирайте яките стъкла на Windows Vista и Windows 7,
които разбира се се опресняват само когато има промяна по тях (и така и трябва да е).
За една игра опресняването трябва да става по 60 пъти в секунда за да не се получава
така нареченото накъсване, проблемът е че не може по такъв груб начин да се
експлоатира една платформа за интерфейси. Принципно не е проблем за WPF на
която е базиран SmallBasic да се опреснява толкова бързо но идва и другия момент, в
SmallBasic типове няма, има един единствен базов тип наречен “Primitive” който се
ползва за всичко. Когато се почне опресняване WPF и .NET Framework почват едни
безумни проверки за да разберът този “Primitive” в крайна сметка какъв е, дали е низ,
дали е цяло чисто, дали е плаващо число, дали е boolean, дали е някакъв друг тип като
изображение и тн. И цялото това нещо се прави за всяко повикване на променлива от
тип “Primitive”, а те са МНОГО.
Напред към същината, а именно играта!
Играта представлява прозорец с размери 640х480 на който се зареждат 3 реда с
по 6 колони врагове и един играч в дъното на прозореца.

Преди инициализацията на враговете и играча първо се генерират „звездите” във
фона със следния код.
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Взима се произволен пиксел в игралното поле и му се задава произволен цвят, и
така 200 пъти докато се получи леко шарен екран.
Минавайки нататък се инициализират и враговете и играча.

Зареждат се картинки които ще представляват играча и ракетата която ще може
да изстрелва, позиционират се в игралното поле и се влиза в два цикъла с които се
генерират враговете на произволен принцип. Да отбележа че използването на два
масива в този случай е единствения вариант да се постигне нещо наподобяващо ООП.
Ето един от по-големите методи с който се задвижват всички снаряди на
враговете.
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Понеже в SmallBasic няма такова нещо като вектор/лист се налага да прибягваме
до добрия стар .NET Framework и обвиването на List<T> в използваем от SmallBasic
клас.
И така правим един List<Primitive> и в него запазваме броя снаряди на врага
които в момента са в рамките на игралното поле, движим ги с 13 пиксела на долу и ги
завъртаме с произволен брои градуси. След това отново използваме добрия стар .NET
и обвиваме елементарна проверка за колизия и ако засечем такава намаляме живота
на играча с 10 точки и променяме X координата на снаряда на -1 с цел в следващата
проверка освен че да засечем напускането на снаряда от игралното и също така че е
уцелен играча и така да си спестим двойното писане на код за премахване на снаряд
от игралното поле и нашия List<Primitive>.

170

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

Ето го и метода с който местим и проверяваме позицията на всичките врагове,
тук влизаме в два цикъла с които обхождаме 3-те реда и 6-те колони, проверяваме
позицията на врага и ако е извън обхвата на полето обръщаме посоката на движение.
За да спестим още един цикъл правим няколко проверки за снарядите на враговете и
при нужда създаваме нови снаряди.
Крайният резултат:

Не са съвсем едно към едно, но като резултат съм доволен ☺
Литература:
1.
2.

доц. Ангел Тошков , гл. ас. Димитър Минчев, Електронен курс “Въведение в
компютърната техника”, БСУ-Бургас, 2010 г.,
http://students.bfu.bg/moodle/course/view.php?id=163
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ОТВЪД ДЪГАТА: ТОЛЕРАНТНИ ЛИ СМЕ
КЪМ СЕКСУАЛНО РАЗЛИЧНИТЕ?
Мартина Николаева Каприева
Бургаски свободен университет

BEYOND THE RAINBOW: ARE WE TOLERANT
TO SEXUALLY DIFFERENT
Martina Nikolaeva Kaprieva
Burgas Free University
Abstract: Homophobia and sexual discrimination still rule in 21st century. Part of the
Bulgarian people shows a clear tendency towards acceptance and real understanding of
homosexuality. Analyses of sociological researches, show business cases and Internet
comments, as well as results from monitoring a Bulgarian newspaper for the years 20012005, give an answer to the question from the title: are we tolerant to the sexually different.
Key words: tolerance, homosexual, prejudice, homophobia, discrimination.
Обществото като феномен представлява своеобразна проява на рационалната
воля, управлява се от отдалечени от природата изкуствени и късно създадени фактори. Обществото е механизъм, функциониращ на базата на общи цели, интереси, сметка. Многопластово и пъстро, неговите единици – индивидите, се различават по между
си и по ролите, които изпълняват. Въпреки това, полярните разлики между хората в
предпочитанията и вкусовете, начина на живот и хобитата, практикувания спорт или
облеклото се приемат за естествени. Не така стои обаче въпросът, засягащ предпочитанията на дадена личност към избора й на интимен партньор.
Двадесет и първи век е Новото време. Епохата на модерния човек, на широко
скроения космополит, на грамотната, уважаваща себе си особа. Това твърдение прокламират медиите и глобалната мрежа – огледалата на света и общественото мнение.
Дали тогава огледалото не е криво? Дали не ни показва изкривен и лъжлив образ? Не.
Истината е, че в много държави хомосексуализмът се приема. Без предразсъдъци и
задни мисли се третират двойките от един и същи пол. Като следствие от това възниква институцията еднополов (или ако е между двама мъже – гей-брак). Всеки един (в
частност) българин си струва да се замисли над това как би етикетирал подобно явление. Нужно ли е игнорирането, заклеймяването и отритването от едно общество на
„различните”? С какво е по-достоен за обида човек с неразбрани от „еднаквите”
чувства? За космополита света няма граници. За тесногръдия границата е собственото
съзнание. Макар и да не одобряваме дадена проява е важно поне да бъдем толерантни
към нея. Това е единственият шанс да приемем, дори разберем чуждия мироглед. Медиите предлагат изобилие от информация по този казус. Статии от вестници и списания, книги, социологически проучвания, интернет издания и форуми са източници на
материала, на който се базира изследването, проведено по темата толерантни ли сме
към сексуално различните.
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Проблемът, засягащ хомосексуализма, не е поредната „мода” на Новото време и
съвременното общество. Още от древността са засвидетелствани любовни съюзи между мъже. На тях се е гледало с положителни нагласи, не се е подценявало или замаскирало тяхното съществуване. В страни като Япония мъжката любов била широко
възприета и се узаконявала чрез сложна брачна церемония. В повечето случаи бракосъчетанията били между по-зрели и юноши от единия от двата пола. Не толкова далеч
от българина, в антична Европа, нещата не стояли по-различно. В Древна Гърция поощрително било отношението към хомосексуалните връзки. [2], [3] Съществувала и
законна форма на обвързване в Древен Рим, макар и данните за церемониални обреди
да са оскъдни. Свързани с идеята за двойствения дух и принадлежността към срещуположния пол, несмотря на природните дадености момчета от Северна Америка от
ранна възраст приемали роля на девойки с всичките й проявления и отговорности. В
редица африкански племена законността и положителното отношение към обвързвания от хомогенен тип се толерира и до днес. [4] Това, което преобръща общите нагласи, е засилващото се влияние на християнството и възприемането за брака единствено
като съюз между мъж и жена. Така е поставено началото на нетолерантността към
друг вид партньорства. Макар и слепи за Бог и неубедени в неговото съществуване,
глухи за неговите закони, хората приемат враждебно отклоненията от наложения от
Господ модел.
Нарастваща тенденция за признаване на правото на граждански брак на еднополови двойки се наблюдава в края на 20-ти и началото на 21-ви век. Понастоящем,
пълна брачна равнопоставеност има в Испания, Белгия, Холандия, Норвегия, Швеция,
Канада и ЮАР, а в Америка – ”страната на неограничените възможности” легалното
съюзяване на хора с различна сексуална ориентация се подкрепя от едва 2-3 години.
От 2009-та година щатите Айова, Кънетикът и Масачузетс, Върмонт и Мейн в техните
конституции са нанесени поправки. В Калифорния пък съдебните битки продължават.
Поддръжниците на еднополовите бракове изтъкват редица причини, поради които е
наложително правото на законно обвързване да бъде гарантирано и на не хетеросексуалните двойки, като главната е дискриминацията. Фактът, че права, както в
случая правото на брак и произтичащите от него условия и правомощия, се отказват
само на дадена категория граждани, е проява на дискриминация. В Модерното време е
недопустимо неравностойно положение на някои хора в обществото, тяхното отритване и изолация.
Законовото признаване предоставя широк спектър от права, като съвместно социално осигуряване, наследяване и данъчно равенство, които са недостъпни за небрачните двойки. България обаче, е една от не многото страни от Европейския съюз,
където брачната равноправност не е приета. Ограничаването на правото на брак само
върху разнополовите двойки, лишава еднополовите от такива правомощия, и ако първите могат сами да избират дали да сключат брак и да ги придобият, на вторите тази
възможност не е предоставена. Някои от тези права могат да бъдат подсигурени и
чрез други правни договори и средства. Хомосексуалните двойки продължават да се
сблъскват с трудности и в областта на наследяването, болничните посещения и имиграцията, лишени са от избор дали да осиновят.
Не стига това, но и наскоро от медиите изплува материал, че полицията изготвя
таен списък с гейове. Доста известни имена фигурират в листата на „обратните”,
разкриват запознати. В кюпа са бивши и настоящи политици.
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„По време на комунистическия режим хомосексуализмът е бил криминализиран
от Наказателния кодекс. С днешна дата това, че някой е гей или лесбийка, не е
престъпление и такъв списък не трябва да съществува. (...) Лицата, които са записани
в него – ако срещу тях няма други обвинения и са в този списък само заради сексуалната си ориентация трябва да подадат жалба в прокуратурата. МВР трябва да унищожи този архив, а не да го пази”, казва Емануил Йорданов, шеф на МВР в кабинета
„Костов” в периода 1999-2001 г.
Със сигурност да се съставя досие на сексуално различните заради тяхната полова ориентация е крайно антихуманно и нетолерантно. [8]
В България темата за хомосексуализма е наболяла и някак срамна. В ежедневието се използва не в сериозен ракурс, а в иронично-присмехулен, дори обиден. Найчесто без, но понякога и с основание, наравно с регулярните псувни и ругатни се използват етикети като „педал”, „педераст”, „мека китка”. През 2008-ма година вестниците взривиха обществеността с гръмките си заглавия, приложени към статиите,
разясняващи особеностите на Новия семеен кодекс и обновленията, които ще въведе
той в реалността.
„Ето това имахме предвид, когато казвахме, че педалите в България ще използват т. нар. първи гей-парад само като основа, върху която да надграждат своите
по-големи искания за в бъдеще:
* Узаконяване на гей-браковете;
* Право да осиновяват деца и да ги отглеждат;
* Сваляне на долната граница за сексуален акт с деца” [5]
Разгледан като престъпление и неморална проява, наричан „извращение от
природата”, контактът с не-хетеросексуална двойка предизвиква у българина резерви, негативизъм, агресия.
Негативно отношение към хомосексуалните имат 80% от българите, отчитат
данни от проучване на агенция „Скала” за дискриминационните нагласи в българското общество, представено на семинар на Комисията за защита от дискриминация в Боровец. Проведеното между 10-30 септември 2007-ма година проучване сочи,
че 53% от интервюираните в националното представително изследване имат крайно
отрицателно отношение към хомосексуалните. В състояние са свободно да общуват с
човек с такава ориентация едва 17%. Това означава, че съотнесено с общия брой на
населението на нашата страна, не повече от един от всеки десет хетеросексуални българи, би могъл да общува свободно с човек, който се различава от него в сексуалните
си влечения. В изследването, проведено от социологическа агенция „Скала” и отпечатано на страниците на вестник „Дневник” можем още да прочетем, че най-дискриминирани заради полови различия в България са мъжете, които се обличат като жени –
травеститите. Хомосексуалната атракция между жени пък не е толкова низвергвана и
отричана. Фифти-фифти е ситуацията със споделяне на една служебна стая с хомосексуалист. Също 50% от интервюираните не биха се примирили, ако наследникът им демонстрира хомосексуални прояви. Висок е процентът и по отношение записването на
собственото дете в училище, в което се знае, че има учител с различна полова ориентация – 70%. [6] [10] Коментарите относно статията и проучването напълно съответстват на изнесените резултати. Обидни епитети и нетолерантност, изпълнени със
злоба, песимизъм и неграмотност дообрисуват и подкрепят тезата, че макар и забранена, в България хомофобията и дискриминацията е на лице. Защитниците и симпати174
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зиращите на не-хетеросексуалните, споделили мнението си, се броят на пръсти. Общественото мнение се консолидира, че показността (под формата на организиране на
гей парад например) е нелицеприятна. Подобен тип прояви са повод за публичен
сблъсък, за конфронтация между обществото и сексуално различните. Това твърдение
се контрира с тезата, че хетеросексуалността се афишира много по-често и натрапчиво и влюбени двойки демонстрират разкрепостено поведение по заведения, паркове, в
градския транспорт, което поставя в неудобна ситуация околните. „Има нещо нередно, което трябва да се поправи", казва Роня в коментара си от 20-ти декември, 2007-ма
година. Но това не е „извращението” да бъдеш хомо, да водиш такъв начин на живот
и да не прикриваш истинското си Аз. Това, което трябва да бъде поправено е отчайваща изостаналост и мисълта, че има един единствен път, който е правилен – този, по
който вървиш ти. Портретът на живота не е едноцветен. Той е пъстър. Науката в 21-ви
век е изследвала много феномени, които ние приемаме в готов, вече изведен вид. Без
подлагане под съмнение. Така стои въпросът и с отношението към еднополовите
връзки и техните представители. Тяхното наличие е очевидно, не бива да си затваряме
очите пред него, а още по-малко да извръщаме поглед с отвращение.
Според проучване на „Галъп интернешънъл” по поръчка на вестник „Класа”
отпечатано на 06.02.2011 – 15% от пълнолетните българи и една четвърт от населението на големите градове и столицата си признават, че имат поне един познат с открита хомосексуална ориентация. 36% от младите хора между 18 и 25 години
заявяват, че лично познават гейове или лесбийки, докато за по-старите поколения тази тема е табу. 42% от анкетираните твърдят, че ако техен приятел разкрие, че има
хомосексуална ориентация, това не би променило отношението им към този човек.
Други 28% не са сигурни каква би била реакцията им, а 29% от анкетираните направо
ще отпишат въпросния приятел/познат, за когото стане ясно, че той/тя има алтернативна сексуална ориентация. Над 60% от хората с модерен начин на живот и 58% от
тези с висок жизнен стандарт са твърдо на мнението, че сексуалната ориентация няма
отражение върху приятелските им отношения, като жените са по-толерантни към хомосексуалистите от двата пола в сравнение с мъжете. [9]
Сексуалните различия като социологически проблем се разглеждат и от авторите
Марина Лякова и Вяра Ангелова. Като основа на тяхното проучване са публикациите
на вестник „Дневник” в периода март 2001 – май 2005. В проведеното от тях проучване се отчита, че основен въпрос е толерантността или по-скоро липсата й в модерното общество. Отказът в "нашия свят" да приемем "другия" звучи несъвместимо с
определението „съвременен”. Неприемането на различието през 90-те години се превръща в предмет на изучаване в социалните науки, а по-късно – в хуманитарните.
Вестник "Дневник" е издание на елитната качествена преса. На неговите страници в
масива от 2001-ва до 2005-та година са публикувани 35 статии с етикет „хомосексуалност”. Интересен момент е авторството на публикациите – 22 от тях са неподписани, а 13 – подписани. Анализите и коментарите са ангажирани преди всичко с темите за толерантността, със законите за правата на „различните”. Поместени в 500
думи са 24 публикации, 11 – в над 500 и 8 – в над 1000. „Политическа коректност” и
спазване на добрия тон е характерно за текстовете. Фигурират цитати на лица с добро
име и репутация като това на ръководителя на спортния център на Софийския университет „Климент Охридски” и настоящия министър-председател на републиката
Бойко Борисов. Материалите на страниците на вестника не са онагледени с илюстрация или поне не тематична. Отпечатват се под информационни влияния от чужбина.
Сравняват се българските с иностранните юридически условия на живот в 9 публ175
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кации, гей-паради и други събития, организирани от гей-съюзи в 6 публикации. Разискват се обвързаността на хомосексуализма с изкуството и хомосексуализма с
престъпността в общо 4 статии. Най-честотните нарицателни във вестника са
„хомосексуалист” и неговите производни - 145 пъти, а „гей” се среща в 123 случая.
Хомосексуалните жени стоят на по-заден план. Думите, смятани за обидни, са
„педераст”, „манаф”, „лява резба”, но са цитат от чужди изказвания. От всичките 35
статии относно обратната полова ориентация, след края на 19 от тях са оставени
читателски коментари в интернет изданието. Полюсни оценки, обидни думи и ниска
култура, но и силна аргументираност и приличен тон са написани от анонимни лица.
Мненията са общо 250. Една част от читателите характеризират хомосексуалността
като „болест”, „извращение”, „(не)нормално явление”. Степента на толерантност
варира. Коментарите, свидетелстващи за отношението на обществото към хомосексуалистите, могат да се типологизират. Движат се по матрица и се мултиплицират. Отправени са закани за физическа разправа и обиди с основна теза, че хомоориентацията
се противопоставя на семейството и естественото продължение на човешкия род. Като синоними се използват "перверзия", "извращение", "болест". Твърди се, че „педерастията” трябва да се лекува в специализирани лечебни заведения, и че е причина за
по-широкото разпространение на Синдрома на придобита имунна недостатъчност
СПИН. Спомената е връзката хомосексуализъм-педофилия и хомосексуализмът като
изразяващ тенденцията на упадък на западната култура. Според други твърдения
хомосексуалността е "номер", белег на уникалност, мода, печалба на дивиденти и
същевременно нещо неестествено, против природата – срамно. Дефиницията "страничен ефект на демокрацията", подкрепена с обвързаност с властта, етническата и религиозната принадлежност, която е представена в йерархична структура. Частична приемственост на различните се отчита с изрази като "Аз съм толерантен човек, но..." - по
такъв модел са построени мненията, изказващи съмнение в наличието на този проблем в България, връзката хомосексуалист-педофил, „обратната” полова ориентация
като "прокоба" заради борбата за приемственост. Правата на гейовете се защитават в
Европа, следователно е задължителен елемент това да се прави и в страната - заявяват
част от читателите. Тези, както и твърденията, че е "важно, че можеш да обичаш.
Свободният човек обича, а робът мрази." звучат като лирично отклонение на фона на
излятата чернилка. В заключение авторките на статията-анализ Марина Лякова и Вяра
Ангелова обобщават, че в ситуация на хомофобия като тази в България е нужно
усилие за приемственост и разбиране. Засега се отчита нетолерантно отношение от
страна на обществото и толерантно от страна на журналистите. Наблюдава се и
стремеж към отдалечаване на медиите от казуса. Авторите на анализа констатират
хомосексуалността като личен избор. Изводът от статията в списание "Социологическите проблеми" издадена през 2005 година е, че е необходимо страхът към "различното" да се преодолее. Ако този апел достигне до съзнанието на всеки читател и
провокира в него по-обстоен размисъл, това ще улесни живота и за двете страни –
хомо- и хетеросексуални. [1]
Но да видим има ли промяна в отношението към хомосексуалистите през 20082009 година. За съжаление няма данни за проведено тогава проучване, но пък откриваме, че известни български форуми имат дискусии с висока активност по въпроса. За
съжаление зад маската на анонимността всеки е по-смел, отколкото в живота. Грозните коментари и вулгарните подмятания със сигурност са като увеличителна лупа,
която хиперболизира до изкривяване образа на хомосексуалистите в очите на дискутиращите и споделили мнението си. Но изкривяването на образа не е едностранно.
Погледнат и от двете страни на лупата е еднакъв. Тази граница, чиято бариера е лич176
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ното за всеки един човек светоусещане, не носи нищо добро. Дори напротив – разделя
и без това неединния български народ. А всички знаем легендата за Хан Кубрат,
който показал на своите синове силата на единството. Този мит може да послужи за
поука в много сфери от живота в страната – не само в промяната в отношението ни
към хората с различна сексуална ориентация.
В резултат на какво българинът отхвърля и избягва общуването с хомосексуалисти? Причината не е в консервативизъм, а в страх, от една страна, и стереотипно
мислене, от друга. Всички сме научавали от медиите за педофили, които са най-често
с обратна ориентация не еднократно. Още кипи еуфория около случая с изнасилвача
на три момчета от град Пловдив Андрей Андреев. 34-годишният мъж е заловен и
задържан под стража – най-тежката мярка, в периода около 28-ми ноември 2009-та
година. „Изродът“, както го наричат авторите на материала по случая от сайта
bg.altermedia.info/, е заплашил децата с газов пистолет, изнасилил е едно от тях и е
блудствал с останалите две. Макар, че престъпникът признава вината си, той е готов
да обжалва мярката за неотклонение, наложена му от съда и се бори да бъде освободен под гаранция. Извършителят “не знае какво го е накарало” да извърши нечистото
деяние, споделя, че скоро се е разделил с приятеля си и оттогава не е упражнявал
сексуален контакт. Обяснението на авторите на статията от bg.altermedia.info/ по
случая е: „Не един път сме доказвали, че има връзка между хомосексуализмът и
педофилията и че много от хомосексуалистите са били жертви на сексуално насилие
като деца.“ По какъв начин се лекува диагнозата хомосексуализъм? Срещу нея не
могат да се предприемат мерки. Те могат да доведат до обратен ефект, като призналият се за „болен“ бъде заклеймен от обществото за цял живот като по-черен и от самия дявол. Анонимните автори на публикацията в онлайн изданието отдават извършването на низката постъпка от страна на Андрей Андреев на тежко психично разстройство на сексуалната идентичност. Плашещо и шокиращо звучат тези думи. Сензацията – цел на всеки журналист, е постигната. Новините, свързани с хомосексуалисти в ежедневните емисии, всяват недоверието към хората с такава ориентация. У хората със стереотипно мислене получената информация от такъв тип се интегрира и
напълно пасва с изградения от съзнанието им модел на различния човек. В ерата, в
която „най-добрата новина е лошата новина“ дискриминиращото отношение към
„тези от левия тротоар“ е продиктувано и записано в общественото мнение.
И така, какви мерки се предприемат за прекратяване на хомофобията и нейните
последствия? Зачестилите гостувания на хомосексуални в медиите създават илюзията
за повишена толерантност, но на практика съдействат за поддържане на тяхната
маргинализация. Гей парадът, който се провежда от 3 години в България, е една наистина революционна постъпка, която изисква меко казано смелост. В територията на
шаблонното и клиширано мислене на част от нашите съграждани подобен манифест
си е направо революция. Първият гей парад у нас е проведен на 28 юни 2008 в София.
За щастие, събитието успява да се повтори. При засилени мерки за сигурност и без
инциденти минава и вторият гей парад в България „Rainbow Friendship 2009”.
Присъединилите се, носят многоцветни каски, символ на това, че всички те работят и
не бива да бъдат мразени и лишавани от правата си от своите работодатели заради
сексуалната си ориентация. На 21-ви март 2010-та година пък антигей протест се
организира в Пазарджик. И трите мероприятия от 2008-ма до 2010-та година не
минават без словесни и физически нападки, глоби и арести. През 2010-та година 3-ма
от общо 8 задържани по време на шествието на възраст от 17 до 31 години, са осъдени
на броени дни затвор и условна присъда. Останалите 5 явили се пред районна съдебна
прокуратура в община Пазарджик са били принудени да заплатят глоби. Протестната
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акция е предприета в знак на несъгласие с текст от наредбата за обществения ред на
община Пазарджик, забраняващ публичното демонстриране на сексуална и друга
ориентация. Многобройни са опитите за посегателство от страна на озлобени граждани, привърженици на движението Скинхед и крайно десните партии като БНС, по
време на протеста тази година. По-голямата част от тях са били предотвратени от полицията. След края на гей парада през 2009-та година зам. директорът на Столична
дирекция „Полиция“ Николай Василев заявява „Агресията тази година е по-малко, защото полицията си свърши работата”. Общата теза на „Rainbow Friendship 2009” е
идеята не да обичаш гейовете, а да живееш с тях в мир и разбирателство, която
прокламират присъединилите се гей активисти от чужди страни като Гърция,
Румъния, Великобритания, Швеция и Македония на охранявания от 120 полицаи гей
парад в София. [11] [14]
Организирането на манифест на хора с различна сексуална ориентация е наистина много смело решение. За да се осъществи е нужно на него да се погледне от много
позиции и ъгли. Това е и работата, която има за задача Българската гей организация
„Джемини”. Тя представлява демократична гражданска организация, която приветства хора, добронамерени и непредубедени спрямо различната сексуална ориентация и полова идентичност. Мисията на БГО „Джемини” е да изгради по-добро общество за лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални в България. С дейността си
съюзът цели обществото да приеме различието и да социализира равноценностно неговите представители. Към сдружението могат да се присъединят всички - независимо
от половата им идентичност, които са готови да работят за промяна на общественото
мнение, да подкрепят хората, осъзнали частично или напълно влечението си към
собствения пол, да работят за възприемането на безопасно сексуално поведение.
Реализацията на парадите на гей общността свидетелстват за това, че дейността на
членовете на „Джемини” е успешна, че единството в нашата държава е възможно.
[13]
Интересен е въпросът, засягащ отношението на българина към артистите хомосексуалисти. В статията за мониторинга на нагласите към не-хетеросексуалните,
публикувана от вестник „Дневник”, се споменава още, че друга дискриминирана
прослойка са ромите. Тогава защо щом в държавата ни има враждебност към ромите,
от една страна, и гейовете, от друга, то тогава „кралят на поп фолка” Азис е носител
на най-мразените и предизвикващи агресия качества? Факт е, че „силно любен и силно мразен”, „Костинбродският славей” има гласови данни. Може би съчетанието на
тези отблъскващи характеристики е феноменално, невиждано досега на българска
сцена. С визия и поведение – праволинейно демонстративни, „кралят на поп фолка”
завладя не само средно статистическия ни съгражданин. Повече от необходимото внимание му обърнаха дори управляващите. Октомври, 2004-та година – певецът не
пести средства, за да се разчуят най-вече последните клюки около него. Новата си песен „Как боли” и иноваторската за България пластична операция, с която е уголемил
значително половия си орган, са „подкрепени” със солидна реклама – билборд на
разсъблечения хомосексуалист срещу паметника на Васил Левски в София. Този
случай разбунва духовете. Колегите му от музикалния бизнес Нона Йотова и група
Хиподил са част от протестиращите, които принуждават Бойко Борисов (тогава
главен секретар на МВР) да „свали” със заповед билборда. Това е едва началото на
скандалите, които Азис грижливо режисира, за да се задържи във фокуса на обществения интерес. Свалена от столичния площад, „голата” снимка на Азис става все
по-търсена в интернет и медиите. Първокласни телевизии като БНТ, bTV и Нова
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тръбят как „Бойко е свалил Азис”, а списанията, които поместват сензационния снимков материал се купуват като топъл хляб. [7] Българинът е скептик, човек, който се
съмнява. Затова любопитството дали пък зад тоновете грим не се крие един обикновен хетеросексуален мъж, се усилва със всяка следваща провокация – театър с
чисто комерсиална цел. Доста аргументи бяха извадени в периода на небезуспешната
му кариера, които подкрепят тезата, че Азис не е това, което изглежда. Сякаш хората
не искат да повярват, че на сцената стои един човек като всеки друг, с когото се
срещат на работа, у дома, в приятелския кръг.
Жаждата за зрелище кара и други хора на изкуството да правят експерименти с
репутацията си, рискувайки името и честта си, за да спечелят слава. Типичен пример е
нашумелият през 2001-ва година руски дует на Юлия Волкова и Лена Катина „Тату”.
Преструвайки се на лесбийки, двете момичета, хванати за ръка, покориха върховете
на чартовете не само на Балканите. Те записаха песните си и на английски език и бяха
често в ефира на MTV. През декември 2003 година те признават, че личният им живот
не е това, което се показва в клиповете им. Така маркетинговата стратeгия на продуцента им Иван Шаповалов се оказва печеливша, но не за дълго. Шумът около рускините спира след излизането на първия им албум и лъжата, че са различни. Първото за
България признание за отклонение в сексуалната ориентация е на Дим Дуков. В средата на 90-те той открива първия „гей клуб” „Спартакус“ в центъра на София.
Въпреки този свой проект, Дуков не стои много високо в йерархията на общественото
мнение. Бляскав и изискан, но и изключително мразен е и паркетният лъв Евгени
Минчев. Този човек с нескрити влечения към собствения си пол е спонсор на много
от престижните събития у нас, а част от спечелените пари той споделя, че дава за
благотворителност. Въпреки тези си благородни деяния, в съзнанието на българина
при споменаване на неговото име изниква Евгени Минчев „педерастът”, човекът,
който води „живот на педал” (заглавието на биографичната му книга, вдъхновено от
професията, която той е практикувал – ватман в трамвай). Симиларна е нагласата и
към Денди – новоизлюпено парвеню, самопровъзгласило се за моден критик от дворянски род. Спекулации се появяват и около предпочитанията към пола на партньора
при певците Миро (от бившия дует „Каризма”) и едно от новите лица на поп фолка
Крум. В тези два случая, запознатите с тяхната творческа дейност реагират противоречиво. Намират се нови привърженици, но и хулители.
До тук изводите, които могат да се направят са, че като цяло гей обществото у
нас търпи нападки, ругатни, неприязън, в редки случаи като последните два – Миро и
Крум – отношението е неутрално. А има ли хомосексуалисти, които България обича?
Отговорът е да. Мариус Куркински – личност, съвместяваща ведно актьора, режисьора, певеца… Георги Парцалев – ненадминат до днес гениален театрален и киноактьор. За последния се смята, че хомо наклонността му е открита след като той е починал. Въпреки това неговият талант е неоспорим и може би би засенчил различното
у него запазвайки доброто му име. За съжаление, не са много хората, достигнали
нивото на двамата даровити българи. Малък списък може да бъде съставен и от имената на уважаваните от сънародниците ни творци извън границите на България.
Джордж Майкъл, Майкъл Джексън, Фреди Меркюри и Рики Мартин са популярни и
харесвани от двата пола у нас представители на попкултурата.
Затова мнението по въпроса „Какво е отношението на българина към хомосексуалистите?” не е еднозначно. Макар че везната клони повече надолу, към неодобрение, не е късно всеки един човек да преосмисли своята радикална позиция.
Никому не е нужна, а да не говорим за полезна, допълнителна доза стрес в и без това
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натовареното ежедневие на Новото време. Заключението на статията на вестник
„Дневник”, която извежда резултатите от проучването относно нагласите на сънародниците ни към хомосексуалните, гласи „82 на сто от участвалите в изследването смятат, че е необходимо да се предприемат мерки от страна на държавата за преодоляване на дискриминационните практики.” Както във всеки аспект от живота, и Бог не
може да ти помогне, ако не си помогнеш сам... а камо ли да ти помогне държавата.
От всеки един човек зависи да преобърне своя мироглед и да приеме, че той не е
сам на този свят. Че за да бъдеш уникален, трябва просто да си себе си. Че два еднакви обекти в природата не съществуват. Всеки има своите особености, интереси и
проблеми, които не могат да се променят, защото общественото мнение ги отрича.
Важно е да приемем това, за да постигнем мир и хармония със себе си и по между си,
и да се освободим от оковите на предразсъдъците и дискриминацията.
За съжаление хомофобията властва и в 21-ви век. За това отговорът на въпроса
толерантни ли сме към сексуално различните не е еднозначен.
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ИЗБИРАТЕЛНИЯТ КОДЕКС И ИЗБИАТЕЛНИТЕ ПРАВА
Кристина Василева Иванова
Бургаски свободен университет

ELECTION CODE AND VOTING RIGHTS
Kristina Vasileva Ivanova
Burgas Free University

Abstract: Does the election code, adopted by the Parlament of the Republic of Bulgaria on
Januari 19, 2011 year expand or limit voting rights, namely active suffrage? For this
purpose, explans the nature of the electoral law is explained comparisons, whether the
changes conform to the constitutional legislature chosen by a parliamentary from of
republican government.
Key words: Election code, voting rights, limit voting, active suffrage, parliamentary form,
democracy.
Един от най-важните въпроси, които повдига публичната свобода е въпросът за
избирателното право. То е част от политическите права. Тези права дават възможност
на гражданите да участват в политическия живот и в осъществяване на държавната
власт или в дейсността на държавните органи. Политическата свобода е възможността
на гражданина по вътрешна убеденост свободно да определи своето поведение в
политическия си живот и отношението си към политическите институции – основно
при осъществяване на публичната власт.
Убеждението, е проблемите на избирателното право са от изключителна важност
за обществото се потвърждава от широката дискусия, която предизвика разработването и приемането на Изборния кодекс. От мащаба на обществената дискусия стана
ясно, че въпросите относно изборния кодекс са не само актуални, но и особено значими, предвид особената материя, която урежда той. А именно упражняването на избирателните права на българските граждани при избирането на органите на държавна и
местна власт в демократични условия. Или казано по-ясно, изборното законодателство определя „правилата на играта”.
След приемането на КРБ от 1991 г. бяха приети редица закони, които регламентираха тази материя, като
„Закон за избиране на народни представители”
„Закон за избиране на президент и вицепрезидент на РБ”
„Закон за избиране на членове на Европейския парламент от РБ”
„Закон за местните избори”.
Тези закони бяха допълвани с редица подзаконови нормативни актове и решения
на ЦИК и тълкувани с множество съдебни решения. Така през годините се натрупа
голям брой възможности за противоречиво и взаимноизключващо се приложение на
различните правила при провеждане на съответните избори. Практиката създаде и
порочни отношения, чийто краен резултат бяха прояви на недемократичност в избо181
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рите, разочарование у избирателите от избирателната система и от целия политически живот.
Тези негативни процеси предизвикаха обществена дискусия, в резултат на която
се оформи недвусмислено становище за необходимост от промени в изборното законодателство, които да гарантират честност и демократичност на изборния процес,
уеднаквяване и стабилност на правилата, по които се провеждат различните видове
избори, максимално противодействие срещу нарушенията, без накърняване на избирателните права на гражданите. Така в началото на своя мандат правителственото
мнозинство в 41-то Народно събрание пое публичен ангажимент да внесе до края на
миналата 2009 г. проект на Избирателен кодекс, с който да осъществи реформа за да
отговори на повишените обществени очаквания за създаване на регламент, който
гарантира прозрачен и честен изборен процес.С близо година закъснение, на 4
ноември 2010 г., в Народното събрание бе внесен проект на Изборен кодекс.
Въпреки широко изразените критики и несъгласие с основни изисквания, заложени в проекта за Избирателен кодекс, водени от разбирането си, че дори и наймалките позитивни законодателни идеи трябва да бъдат насърчавани, коректно ще
бъде да се посочат и положителните страни, които предлагат подобрения в регламентацията на изборния процес.
1. На първо място следва да бъде посочено кодифицирането на изборното законодателство, което има за основна цел подчиняването на организацията и реда за провеждане на изборите за различни избираеми органи на власт на едни и същи принципи, под чието ръководство да се оформят нормите, очертаващи различията и
спецификите, между тях.
2. Хармонизиране на българското изборно законодателство с европейското и поспециално прилагане на изискванията на Директива 93/109/ЕО и Директива 94/80/ЕО
спрямо гражданите на страни-членки на Европейския съюз, живеещи в Р България;
3. Въвеждане на подробни правила за създаване на избирателни секции и конституиране на съответните изборни органи извън страната;
4. Уредба на изборния процес при произвеждане на повече от един вид избори
по едно и също време;
5. Диференциране на административните наказания според вида и тежестта на
извършеното нарушение и др.
Уважаеми колеги, конкретната задача, която съм си поставила с настоящия
доклад е да представя на вашето внимание новия избирателен кодекс от гледна точка
на избирателните права. Потърсила съм отговор на въпроса: Разширяват ли се или се
ограничават избирателните права на българските граждани?
На първо място обаче, би следвало да се отговори на въпроса – какво представлява избирателното право: Избирателното право е част от политическите права на
гражданите, но в сравнение с другите, то има най-пряко отношение
към осъществяването на държавното управление. Защото демократично управление е
немислимо без избори. Въз основа на избирателното право, гражданите участват както
в осъществяването на представителната демокрация чрез избиране на органите на
властта, така и в различни форми на пряко народовластие.
Въпросът за правната природа на избирателното право принадлежи към
класическите дискусионни въпроси на публичното право. Дискусията е родила две
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главни направления, със свои тези и поддръжници: едното поддържа разбирането, че
избирателното право е субективно право на гражданина, другото – че избирателното
право е публична функция, т.е. функция, която трябва да се упражнява в интерес на
обществото.
Без да го формулира изрично, действащото българско право застъпва становището, което обединява двата възгледа за правната природа на избирателното право.
Израз на разбирането за избирателното право като субективно право на гражданина е
конституционната уредба на т.нар. активно избирателно право – правото на гражданина да избира, т.е. да бъде избирател. Правната уредба е в Чл. 42. (1) „Гражданите,
навършили 18 години, с изключение на поставените под запрещение и изтърпяващите
наказание лишаване от свобода, имат право да избират държавни и местни органи и
да участват в допитвания до народа
В рамките на другото разбиране за избирателното право – като публичноправна
функция, по дефиниция публичната власт е длъжна да осигури и гарантира изборите
като необходим механизъм за формиране на изборни органи в държавата. Израз на
това виждане е чл.10 от КРБ „Изборите, националните и местните референдуми се
произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.”.
Теорията разграничава активно и пасивно избирателно право: способността да
избираш и да бъдеш избиран.
Всички принципи, характерни за избирателното право – равни права на гражданите, пряк избор и тайна на вота, изрично присъстват както в КРБ така и, формално,
в новия изборен кодекс, приет на 19 януари 2011г. от Парламента на Р България.
Процесът на обсъждане на кодекса и приемането му продължи повече от 1 година, от декември 2009 г., и това беше период на остри политически дебати. Основните
дискусионни въпроси практически бяха формулирани от управляващото мнозинство
и съдържаха новите идеи на партия ГЕРБ за начина на провеждане на парламентарни
и местни избори. Ето някои най-важни, от гледна точка на темата, която предложих
на вашето внимание:
1. Определението за уседналост по-отношение на активното и пасивното
избирателно право;
2. Отмяна на прекия избор на кметове на райони и населени места с НАД ? 150
жители;
3. Общинската избирателна квота, редуциране броя на общинските съвети с
20%;
4. Ограничаването на лицата, на които може да се издава удостоверение за гласуване на друго място;
5. Отмяната на интегралната бюлетина на парламентарни избори, заради въвеждането на преференции;
6. Нови изисквания пред гласоподавателите, които желаят да гласуват с придружител;
7. Строги, ограничителни правила за гласуване в чужбина;
8. Отбелязването на вота единствено със знака Х.
Ако приемем, че основният проблем на нашата демократична система е свързан
с разочарованието на гражданите от начина, по който се осъществява народовлас183
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тието, то направените от мнозинството промени едва ли биха могли да бъдат определени като полезни.
За това говорят и последните социологически сондажи, показващи ново нарастване броя на нежелаещите български граждани да гласуват.
Запознавайки се с реакциите, които предизвика приемането на новия избирателен кодекс сред представителите на т.нар. политическа класа, а и от страна на медиите, аз, уважаеми колеги съм изненадана от факта, че в страни от полезрението на
обществения дебат остана такъв фундаментален за всяка демократична система въпрос като въпросът за представителността, чрез която практически се реализира сувернитета на народа. При обсъждането на кодекса в Парламента например, дебатите в поголяма или по-малка степен се ограничиха около проблема за отнети избирателни
права на гражданите – активни и пасивни. Струва ми се обаче, че дебатът би трябвало
да тръгне от констатацията, че новият избирателен кодекс влиза в конфликт със
самата същност на представителната демокрация и особено – с избраната от българския законодател парламентарна форма на републиканско управление. Тук конфликтът, според мен, може ясно да се очертае най-малко на две равнища. Първо, самата форма на републиканско управление се характеризира с изборност на органите
на държавно и местно управление, формалният източник на властта е народното мнозинство и няма друг начин за учредяване на управленски органи освен чрез вота на
избирателите. Което означава, че усъвършенстването на парламентарната а и на цялата политическа система, може да се осъществи най-успешно чрез разширяване на изборното начало, чрез по-широка изборност и по-широки избирателни права.
Второ, както е известно, парламентарната форма на управление има своите положителни страни и недостатъци. Ако се абстрахираме от недостатъците, във всички
анализи, като най-важна положителна страна се посочва – широката представителност. Това качество на парламентарната република става още по-убедително когато се
съчетае с пропорционална избирателна система, какъвто е случаят у нас. По този
начин се създават условия в колективните органи на властта да бъдат представени
много широки слоеве на населението, макар и засега, главно чрез политическите партии, за чиито управленски програми се гласува на избори.
От посочените характерни черти на нашата парламентарна система логично
следва въпросът – новият избирателен кодекс спомага ли за нейното развитие и усъвършенстване или обратно – по-скоро ограничава изборното начало и представителността?
Отговорът на този въпрос може да се формулира без особена трудност защото де
факто се съдържа в текстовете на самия кодекс. И така, първо по въпроса за изборното начало и за широките избирателни права на българските граждани. По този въпрос новият избирателен кодекс налага само ограничения. Отнемане на упражнявани
избирателни права от гражданите на Р България в продължение на две десетилетия.
Според кодекса една значителна част от избирателите няма да могат да избират
кметовете на районите, в които живеят. Това са градовете София, Пловдив, Варна,
където има десетки пъти повече хора в сравнение с други общини, за които
ограничението не важи. Като пример може да се посочи община Люлин в столицата,
където живеят около 180 хил. души и те нямат да имат право да избират своя кмет, а
избирателите в Каспичан с население – 3,400 ще имат право. Както се казва в такива
случаи – парадоксално, но факт.
Фактът, че кметовете на районите в най-големите градове, както и в малките населени места, ще се излъчват не от избирателите, а от общинските съвети, означава,
че ще се учредят органи на местната власт, които не изразяват пряката воля на изби184
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рателите, т. е. на хората, чиито проблеми ще трябва да решават за един сравнително
дълъг период от време
Както е известно колеги, преките избори са принцип в изборната материя, закрепен в Конституцията на Р България и в законодателството. Непреките, двустепенни
избори, имат своя произход във времето на Късното средновековие, те са остатъци от
феодализма. Обективно погледнато новият изборен кодекс връща тази практика при
избора на част от местните органи на властта. При това в явно противоречие с чл. 10
на Конституцията на Р България от 1991 г., където категорично се посочва, че
„изборите, националните и местните референдуми, се провеждат въз основа на общо,
равно и пряко избирателно право с тайно гласуване”. Общото, а по-точно всеобщото
избирателно право, това е равенство в способността да избираш и да бъдеш избиран –
един избирател-един глас-една тежест.
Важна информация, относно изработването и приемането на изборния кодекс и
въпросите, които урежда, може да бъде открита в „Доклада от граждански мониторинг върху процеса по приемането на нови изборни правила в България”, който, като
проект, се реализира от Института за развитие на публичната среда , с подкрепата на
Балканския тръст за демокрация.
Интерес представлява цитата, с който започва доклада: „Колкото по-малко
знаят хората за това как се правят салами или закони, толкова по-здрав ще бъде сънят им” .Съждението е на Ото Фон Бисмарк, като с него авторите на доклада явно
иронизират хората, причастни към изработването и приемането на кодекса.
Според направените от тях проучвания българските граждани не вярват, че новият изборен кодекс гарантира справедлив изборен процес. Като очаквана и основателна се преценява и реакцията на Президента да упражни правото си на вето. В крайна сметка Парламентът отхвърли ветото и по този начин потвърди текстовете на
новия закон, регламентиращ изборния процес.
Като особено показателни могат да бъдат определени и отрицателните реакции
на политическите сили в страната с дясна ориентация. За илюстрация ще цитирам
част от изказването на Ек. Михайлова, заместник-председател на Парламента, при обсъждането на кодекса в пленарна зала: „Аз застъпвам позицията и правя предложение,
казва г-жа Михайлова, че по-справедливото, по-правилното политически и по-демократичното е районните кметове да бъдат избирани, а не да бъдат назначавани, така
както ни се предлага в настоящия Изборен кодекс. Правя това предложение на базата
и на натрупания опит в тези 20 години. Ние сме правили подобни предложения и сме
правили законодателни промени, когато бяхме управляващо мнозинство – Обединени
демократични сили, в посока – тази, която сега ни предлага Партия ГЕРБ. Резултатът
не беше добър. Резултатът беше лош, доведе до политически пазарлъци, доведе до
безпринципни решения, доведе до това, че хората не определят сами кои да бъдат
кметовете на райони, а много от тези райони са много по-големи от общини, в които
избираме кметове. По-скоро трябва да се върви към това да бъдат увеличавани
техните правомощия, а не да бъдат отнемани правата за избор на районните кметове”.
Решението ми да покажа реакцията на десницата в парламента, е продиктувано
от появилия се много рядък случай на остра критика и от ляво и от дясно на един
толкова важен закон. А оттам да потърся отговор на въпроса: Защо има общ фронт на
недоволство? Няма съмнение, че общата критична позиция стъпва върху убеждението, че с приемането на новия изборен кодекс на българските граждани се отнемат
и активни, и пасивни избирателни права
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И в заключение, уважаеми колеги, мисля, че
България безспорно заслужава да има реални избори, реално представителство и
в НС и в ЕП и реални защитници на реални граждански интереси, неоспорим е и
факта, че високия преференциален вот възпрепятства това. С промените , които внася
изборния кодекс по отношение на избора за кмет на район и за кмет на кметства( за
населени места под 350 жители) безспорно са налице ограничаване на избирателните
права на гражданите (активните избирателни права), след като такива веднъж са им
били признати, а в сегашния момент са лишени от тях. Като заключение ще си
позволя да цитирам Фридрих Хайек (Пътят към робството, 1944) – „Почти във всички
случаи, когато свободата е била потъпквана( ограничавана), това е ставало в името
на някаква нова, обещана на народа свобода.“ Дали обаче това ограничение е
конституционно оправдано?-това е въпрос който може би скоро ще бъде поставен и
пред конституционния съд на РБ. Но да не забравяме все пак, че преценката за това
принадлежи и на народа. Като суверен на държавната власт, ние имаме правото да се
противопоставим на всеки опит да бъдат отнети упражнявани вече от нас права и
свободи, на всяко нерационално и не до там целесъобразно политическо решение,
възползвайки се от възможностите, които ни дава Закона за участието на гражданите
в централната власт и местното самоуправление, който се явява гарант за осъществяването на пряката демокрация. И в случай, че ние – народа преценим, че политическите решения взети от нашите „народни представители”, облечени в Изборния кодекс
или в който и да е било НА, не съвпадат с нашите интереси, като граждани сме длъжни да направим необходимото, за да им се противопоставим. Това е не само наше законово право, но и наш морален дълг, защото не трябва да забравяме факта, че със
всички наши действия и въздържането от такива днес ние определяме условията, в
които ще живеем утре, и тези , в които ще живеят нашите деца, както и начина, по
който ще постъпят те, когато се изправят пред същите или идентични на тях проблеми. В този ред на мисли ще си позволя да цитирам още веднъж Жан Жак Русо, според
който: „Да се откажеш от свободата си, означава да се откажеш от качеството
си на човек, от правата които това качество ти дава, дори и от задълженията.
Никакво обезщетение не може да получи онзи, който се отказва от всичко.”
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НОВИНИТЕ ЗА НАСИЛИЕ И АГРЕСИЯ
КАТО ОСНОВНА ГЛЕДНА ТОЧКА НА МЕДИИТЕ
Катина Борисова Лукова
спец. „Журналистика”, ІІ курс, Бургаски свободен университет

NEWS OF AGGRESSION AND VIOLENCE AS THE MAIN POINT
OF THE MEDIA
Katina Borisova Lukova
Burgas Free University

Abstract: What is the the effect of the media in forming aggressive thinks and violent acts in
our brains?
Key words: media, effect, violence, aggression.
Свободната воля на човек е тази, която ни различава от животните. Тя е тази,
която ни определя като човеци. При различните хора тя намира различно отражение.
Именно волята ни дава сила да продължим живота си, да продължим да се борим, да
продължим, дори когато нямаме повече сила. Ако човек няма воля, значи няма и
силна психика, следователно не се различава от животните. Следователно неговите
постъпки няма да са много цивилизовани и хуманни. Има една много красноречива
реплика в интересния филм „Адвокат на дявола” и тя е в края на продукцията, точно
когато са и най-богатите на философия изрази: „Свободната воля е като крила на
пеперуда – докоснеш ли ги – не могат да летят вече”.
Тези думи са подходящи като начало на темата за агресия и насилие. Те са
ключов момент в психологията на всеки убиец и престъпник (предполагам доста
често неосъзнавани). Според философът Ван Вогт насилникът сам решава за себе си
да е извън контрол.
В края на 30-те години учени - физиолози на мозъка, установяват, че агресията
при животните е свързана с разположената в мозъка, подобна на бадем, структура.
Също така тя играе важна роля по отношение на емоциите и мотивацията. Тези
изследователи открили, че ако премахнат „бадемовата структура” у явно агресивна
маймуна, тя става добронамерена и покорна. А когато възбудили този център с електричество на една приятна възрастна дама, тя започнала да се държи непристойно и
агресивно. Въпреки познаването на точното разположение на „центъра на агресивността”, не се дава никакво решение на проблема за нейното контролиране. Степента
на контролиране на агресията зависи от желанието на човек да я контролира. Дали ни
харесва или не, няма значение, защото в крайна сметка агресивността е зависима от
„свободната воля”.
Въпросът за взимане на решение е любопитен. Направени експерименти доказват, че независимо, че сме съзнателни същества, все пак нещо в нас е извън сферата
на цивилизоваността. По тази причина понякога изпитваме известна доза механична
тревога, която един зрял човек може да овладее, а едно малко дете – доста по-трудно.
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Така се разбира, че усещанията може да бъдат овладяни с нашата воля, която през годините става все по-силна. Ако не успеем и се поддадем на раздразнението, изгубвайки самообладание, става все по-трудно да се овладеем. Съществуват много случаи,
когато насилствен престъпник позволява на ненавистта да го завладее изцяло и затова
извършва някакви нехуманни действия. Изследвания показват, че в този момент
способността му да разсъждава осъзнава, че по този начин разрушава човешкото в себе си, защото все пак човечеството означава благоприличие и доброжелателност.
Човешкото насилие не може да бъде разглеждано само от гледна точка на свободната воля, нито само с физиологическите рефлекси. То може да се разглежда единствено като комбинация от двете. Човешката еволюция зависи от повишения контрол
над рефлексите. Ето защо решението на престъпниците да останат „извън контрол”,
неактивирайки волята си, винаги е грешно.
За да се разбере и проумее сложността на проблема с престъпленията, следва да
се прояви готовност да се обсъди тази тема от по-широка гледна точка. Той може да
бъде дискутиран от две противоположни гледни страни – напрежение и контрол.
Едното е свързано с физиологията, а другото със силата на волята. Когато човек изпитва силна необходимост да уринира, той усеща в него нарастващо напрежение: пулсът и кръвното му налягане започват да се покачват, температурата се повишава. Когато човек е силно ангажиран, се наблюдава обратното действие: овладява нетърпеливостта си, съсредоточава се, успокоява енергиите си, за да достигне вътрешно
спокойствие. Тук ясно се очертава противопоставянето: напрежение и контрол, което
отново ни връща към идеята за свободната воля и контролирането на напрежението.
Кои са причините за престъпност?
Намерените отговори са извзети от книгата „Написано с кръв” на Колин и
Деймън Уилсън, излязла през 2005г. Те посочват причини като: „скука, алиенация,
психическа обремененост, обстоятелството, че някои, ощетени представители на
консумативно общество, имат усещането, че заслужават известен дял от достъпните
за други блага”. Авторите посочват също, че старомодните възгледи на социалната
философия, прокарвана от образователните ни институции, носи част от вината.
Религиозната философия на по-ранните векове е била авторитарна и репресивна, но
предполага, че човек има безсмъртна душа и наша задача е да превъзмогнем всекидневните си проблеми. През 1762г. в евроцивилизацията настъпва съществена промяна с появяването на „Обществен договор” на Жан Жак-Русо и думите: „Човек се ражда свободен, но навсякъде е в окови”. За съжаление, това е полуистина, която се оказва по-опасна от една откровена лъжа. След като думите се превръщат в общоприета
мъдрост, те стават и оправдание за престъпност. Ако съм убеден, че трябва, но не съм
свободен, започвам да търся някого, когото да обвиня за това. По този начин съвършено се пренебрегват собствените недостатъци и се стига да детински изблици на самосъжаление. Престъпници като Чарлс Менсън били убедени, че обществото е толкова прогнило, че не е никакво престъпление да изтребваш „свинете”, а Карл Панзрам
смятал, че дори „му правиш услуга”.
Това, което описах като уводна част на реферата, всъщност е края. Краят на
много човешки животи – както на жертвите, така и на престъпниците. Това е реалността, в която всички сме „тикнати” по един или друг начин; реалността, която на
всички не ни харесва, но която всички сме готови да търпим. Това са резултатите от
всички действия и бездействия на всички нас. Моето мнение е, че, за да се промени
нещо, не трябва да се говори само за това какви са резултатите от него (в случая какви са последствията от агресията и насилието), а трябва да се промени въздействието
на околните фактори, които „без да искат” ни подтикват към агресивни мисли и на188
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силствено поведение. Неслучайно започвам отзад-напред. Започвам така, защото тук,
в това изследване, не се обръща внимание толкова на последиците от престъпниците
и жертвите им, а на това кои фактори как влияят за пробуждане на агресия сред
хората.
За какво всъщност е ЖУРНАЛИСТИКАТА?
Журналистиката е онази система, която обществото създава, за да задоволи
нуждите си от осведоменост. Новините са необходими за самия ни живот, за да
свързват хората, за да им помагат да се предпазват и да разпознават приятелите и враговете си. Затова за всички хора има значение характера на новините, които получават. Журналистическите текстове влияят на качеството на живота, на мислите, на
нагласите, като създават спрямо определени факти, нагласи и отношения. Папа Йоан
Павел ІІ казва през юни 2000 година: „С нейното широко и пряко влияние върху общественото мнение журналистиката не може да се води единствено от икономически
сили, печалби и специални интереси. Вместо това тя трябва да чувства мисията си в
някакъв смисъл свещена и да я изпълнява със съзнанието, че мощните средства на
комуникация са й доверени за благото на всички”. В тази връзка особено важно е какво и как се публикува из медиите. Като бъдещ журналист бих искала да се занимавам
с теми, които са полезни за обществото, които мога да му помогнат да осъзнае проблемите си, да се промени и развие. Смятам, че колкото повече се говори, обсъжда дадена тема, толкова повече тя става достъпна и разбираема за всички. Ето как - всички
знаем какво е агресия и насилие, но малко от нас се замисляме дали медиите влияят
върху формирането им в нашите глави.
Кои медии как отразяват новините за агресия и насилие?
Интернет
„Глобалната мрежа” или по-известното – интернет, е най-важният източник на
информация за човека. Той осигурява нещо уникално, нещото, което го прави найзначимата медия, и това е, че информацията е изключително изобилна, но също така
чрез конкретни програми можеш да намериш само това, което искаш. Попълваш
ключовата дума и излизат всички страници, линкове, които я съдържат. Всички знаем
как работи Google. Тук полезното е, че не се обременяваш с информация (както във
вестниците, списанията и новините), а намираш конкретно това, което искаш по всяко
време. Това доказва напълно защо интернет е на първо място сред хората.
Тук, в този реферат, по-важен е въпросът за агресията и насилието в интернет.
Това, че е най-често предпочитана медия, само допълва идеята, че много хора имат
непрекъснат достъп до нея и затова е много важно да се следи какво се публикува в
нея. Интернет е подходящо място за изучаване на убийства, изнасилвания и въобще
на престъпленията. Това е така, поради големия брой изложени статии, материали,
снимки, анализи по тази тема. Тук всеки може да си направи сайт и да внася системно
информация в него. Такъв сайт например е kriminalnidostieta.com. Това е голям сайт –
„библиотека на престъпленията”, свързан само и единствено на такава тематика. Тук
са въведени престъпления от минали години до днешни времена. Но всички те са
повече от ужасни и шокиращи. В този сайт можеш да прочетеш за случаи на
‘вампиризъм’ или ‘върколачество’ като особен вид психологическо разстройство на
дадения престъпник, който изнасилва, разчленява жертвата и пие кръв от тях. Можеш
да прочетеш и за убийства на големи семейства. Такъв е случаят в Амитивил например. Това е ужасяваща история, която разкрива как Роналд Дефо – големият син
убива майка си, баща си, двамата си братя и двете си сестри.
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Този сайт дава възможност за коментари, което автоматично означава, че хората
започват да мислят за самите престъпления. Доказано е научно, че колкото по-често
човек мисли за дадено нещо, толкова повече това нещо започва да се приема за
нормално.
Какво се случва, когато приемем агресията и насилието за нормално?
Отговорът се съдържа в случая на Антъни Калабро, който заедно с приятели редовно следи сериали като ‘От местопрестъплението’, ‘Закон и ред’. Някакси ‘нормално’ след време им дошло на ума, че и те могат да извършат престъпление. След
убийството на невината баба – Марина Калабро, те били въодушевени (от перфектността на плана си), че започнали да се хвалят. Всъщност така и ги разкрили. Това е
точен пример за податливостта на човешкия мозък и колко лесен е за манипулация.
Това е точен пример как чрез подобно въздействие момчетата си съсипват целия
живот.
Освен цялата информация, която конструира „глобалната мрежа”, в нея друг източник на постоянна агресия и насилие са и компютърните игри. С тенденции да се
превърщат във все по-кървави и по-агресивни, те са достъпни за всеки, който иска да
си „поиграе”. Особено примамливи са за младите хора, които доста често се вманиачават по игрите и забравят за реалния свят, за реално съществуващото си семейство,
за реално съществуващите си приятели.
Какво се случва в тези игри и как завладяват умовете на хората?
Много често се е случвало на всеки от нас да „залепне” пред компютъра, без да
прави някакви особени действия, и след няколко часа изведнъж сякаш да се ‘пробуди’
от сън и да се чуди колко бързо е минало времето. В конкретния случай с игрите
обясненнието е чисто психологическо. Светът, който се отваря пред теб е нов, и понеже сам си избираш играта, следователно и светът ти харесва. Така виртуалността те
поглъща и ти ставаш част от нея. Много често, ако не си доволен от реалността, ти се
криеш в изкуствено създадена такава. Ако си изпълнен с гняв и отрицателни мисли,
играейки на различни насилствени игри, ти си мислиш, че те успокоява и че така
освобождаваш отрицателната си енергия. Но всъщност не е така. Доказано е, че така
допълнително натрупваш негативност в себе си, която е готова да избухне във всеки
следващ момент, когато има провокативна ситуация. Така се получава един затворен
кръг на агресивни мисли и насилствено поведение. На страниците на ‘24 часа’ от 26.
01. 2010година е публикувана статия ‘Кървави компютърни битки’ с подзаглавие
„Родители спират играта, синът им ги застрелва”. В статията можеш да прочетеш, че
‘играта е далеч по-мрачна от всички до сега’. Тук излиза на преден план въпросът
дали играта е оказала някакво влияние и дали, ако момчето не е играло, щеше да се
стигне до там?!
Радио
Радиото като медия е изключително непопулярно. То дори е на последно място
по-предпочитание от хората. Това е логично и лесно обяснимо, защото не съдържа
много новини, а е предимно за музика, т.е. и тук предпочитаемостта зависи от новините, които излага. Ако някой иска да се информира, то последният вариант би бил
радиото. Това се обяснява с факта, че то е стара технология и преди нея вече са
вестниците, телевизията и интернет. Друг фактор е, че хората са се превърнали в
„пасивни зрители/слушатели”, което означава, че колкото по-лесно им се предава
информацията, толкова по-добре ще е и за двете страни: зрител/ слушател – медия.
Радиото въздейства на слуховите сетива и кара хората да реагират само на гласа на
190

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

радиоводещия. Това са по-малко фактори, отколкото при телевизията, където е найважният елемент – гледането. Ето защо хората не предпочитат новините по-радиото.
Но тук не толкова информативността има значение, колкото музиката, която
слушаме. Радиото предлага различни страници с различна музика – ако искаш можеш
да слушат поп-фолк, класическа музика, модерна – денс музика или рок, метъл.
Всичко зависи от това какви предпочитания има слушателя.
Важно е да се отбележи, че музиката е вид изкуство и като такова то има
функция, свързана с извисяването на човешкия дух. Но също така тя е и вид изразяване на себе си. Т.е. ако музикантът няма за цел да издигне слушателите до висините на
небето, той ще заложи това в музиката си, както и обратното. Това е и парадоксалното
в музиката, че ти дава свобода за изразяване, но в същото време трябва да си извисен
духовно. Музика като хип-хоп или метъл трудно можеш да наречеш извисена музика
или музика за душата. Със страшно ръмжене, черни нюанси, текстове за кръв и насилие – тази музика определя самия ни начин на живот. А ако този начин на живот е
гангстерски, както е в хип-хоп песните, или е с нотки на шок и ужас, както е в метъла,
то нашият живот няма да е по-различен. Психологически цялото това въздействие от
песни за насилие е трудно разбираемо, защото ни влияе индиректно, но е с доказан
ефект, точно защото въздейства на подсъзнанието. Във форуми из интернет може да
се намери мнението на много хора по тази тема – Води ли ви музкиката към агресия?
Голяма част от тях отговарят категорично с ‘Не’. Но доколко е така? Оказва се, че
хората, които отговарят отрицателно, всъщност не осъзнават напълно влиянието й. Те
определят невъздействието й с отговора: ‘защото не ме кара да се чувствам агресивна
или тъжна, а по-скоро ме развеселява’. От този отговор можем да си направим извода,
че човекът казал това несъзнателно си противоречи. Ако музиката не го кара да е
емоционален, защо тогава го развеселява? Това също е емоция. Положителна емоция.
Следователно музиката влияе, но човек разбира това само на някои нива и основно
само тези, предизвикващи приятни емоции. Други отговори във форума твърдят: ‘да,
кара ме, даже понякога си представям, че разбивам главата на някои: D /следва смях/’.
Този отговор е особено показен. Тук вече става дума и за готова представа в съзнанието на човека. Поставя се интересния въпрос – кога този човек, написал това, ще започне да проявява агресия, стигаща до насилие. Смехът ( :D ) е неадекватена, нетипичена и неподходяща част от казаното. По този начин той изразява страх от самите
мисли и престави за насилие, както може да изразява и несъзнателен процес, който да
доведе до несъзнателни действия. Други участници във форума заявяват:’По принцип
не, но ме предразполага да се режа, което не е добре”. Тук агресията намира силно
отражение в действията на момичето, признало въздействието на музиката върху нея.
Определящи са двата фактора, най-важни за двете страни – човекът – музиката. От една страна, момичето е с прекалено лабилна психика, а от друга, музиката е много
агресивна. Това е явен признак за това как влияе агресията върху човешкия мозък, а
тези, които са неспособни да се защитят, се оказват в капан, от който няма изход.
Телевизия
Телевизията е медия, до която по-голямата част от населението има достъп. Тя
спомага на всички зрители да възприемат предваната информация много по-лесно
чрез въздействие на слуховите, зрителните сетива и възприемането чрез гласа на
говорителя. Функциите на тази медия са на първо място да информира, а на второ да
развлича хората.
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Как телевизията постига това?
Първата функция – информативността, е заложена най-вече в новинарските
емисии. Съществено за тях е да бъдат: със средна продължителност на времетраене,
актуалност и сериозност на темите и въздействаща визия на водещите – така се
определят телевизиите като добри и лоши. Под внимание също така се взима и това
как се представят новините. Мотото на новините на националната телевизия – БТВ е
точно с такава идея – „Всички гледни точки”. Повечето хора определят тази медия
като много добра и затова главно чрез нея се информират. Но дали е толкова добра,
за колкото я мислят? Този въпрос има две страни. Едната е, че БТВ е правилно
изградена – като оформление и съчетаемост на всичките й елементи, което означава,
че е добра медия, а от друга страна, е, че няма как да е добра като представя новините
в частичен вариант. Не се оспорва идеята им, че отразяват новините си от всички
гледни точки, а се оспорва това, че имат еднаква насоченост на всичките новини. Те
винаги са лоши и свързани с отрицателни мисли и настроения. По новините трудно
ще чуеш добри, позитивни факти от ежедневието. По-скоро разбираш за опустошаващите природни бедствия и за агресивността между хората – „Майка уби детето си”,
„Баща изнасли дъщеря си”, „Измамени остават без жилище”. Основните ключови думи, които се въртят са: убийци, крадци, пребити, умрели, взривени, наръгани, самоубили се. Те не представят целия, пълен образ на света ни – с добрите и с лошите му
страни, а само половинчато. Защо се получава така? Какви са мотивите? В съвременността добрите факти не могат да се нарекат въобще новините. Те нямат нищо
скандално, шокиращо или разтърсващо. Докато всички лоши факти са точно такива.
От гледна точка на печелене на зрители е разбираемо защо всички медии активно
работят за скандала и шока и защо представят само такива новини. Поставя се въпросът вече дали една медия, която поставя на първо място агресията и насилието, за
да привлече внимание, може да заслужи доверие. Както се поставя и другият въпрос –
До къде биха стигнали медиите, за да се задържат на върха? Това стана ясно с последните случаи на размирици в Египет, където американска журналистка е била изнасилена брутално по време на работа. Но след кратко възстановяване тя заявява, че
това няма да я спре, защото ‘журналистиката е в кръвта й’(!?) Така тя повърхностно
показва на зрителите, че е смела и иска да отразява новините такива, каквито са, но
мотивът остава на заден план. А той е именно сензация и популярност на нейното име
и на медията, в която работи.
Дали си заслужава да вярваме на медиите е доста спорен въпрос. Не търся
отговора на този въпрос, затова няма да се впускам в защита и опровергаване на
тезата. Факт обаче, е че освен новините, така и в предавания като”Код криминално”
основни теми са новните за насилието и агресията. Докато в новините можеш да чуеш
и видиш някакви факти, то в подобни предавания правят анализ на случилото се. Така
допълнително дообогатяват съзнанието ти с представи и картини за случилото се.
Втората функция – развлекателността, на телевизионните медии е свързана предимно с филмите и сериалите. Създала се е една илюзия, че човек може да си почине,
докато гледа филм или сериал. А идеята човек сам да се забавлява, докато чете, пише,
рисува, разхожда, обръща внимание на роднини, приятели, дори домашни любимци, е
яростно отхвърлена и показана като ненужна. И тук идеята за ролята на изкуството
отново е важен фактор. Тук отново има едно имплицитно въздействие върху
зрителите. Много филми са изключително неподходящи за пускане през по-ранните
часове, затова имат изписани предварително „Родителски контрол”, „Непрепоръчителен филм за лица под12/16години”. Предимно тези филми са свързани със стряскащи
съзнанието насилие, с кадри на много кръв, посичане на хора или ядене на части от
тях. До тук развлекателната част на ТВ медия не изглежда толкова развлекателна и
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отпускаща, а напротив – тя трайно се загнездва в нашето съзнание, като така спомага
за развитие на агресивни нагласи и у нас. Всеки от нас може да си спомни поне
веднъж да е казвал думи, като: ’Ужасен филм! Цяла нощ не можах да мигна!”. Нещо
повече героите на нашето време са лица, които са или измислени, или са от типа –
Арнолд Шварценегер, Трите Хикса, Вин Дизел, Джет Лии, Силвестър Сталоун – т.е.
мъже-машини, готови да убият, без да им мигне окото, мъже, способни да оцелеят във
всякакви условия. Но не помогна ли образът на Рамбо или образът на Терминатора да
се създаде погрешно впечатление у хората? Впечатление, неподходящо за реалния
свят, впечатление, изпълнено с кръв, органи, части от хора. Разбира се, че е спомогнал. Това е неоспорим факт, само че на него се обръща много малко внимание. Защо
се получава така? На кого е удобно хората да заменят представите си за реалния свят
с илюзии за непрекъснати войни, неспиращи битки, с непрекъснати убийства, отвличания, кланета или изнасилвания, с кражби или самоубийства? Логически, а и психологически е обяснено, че когато един човек живее в страх, в тревоги – той по-лесно се
поддава на манипулации, по-лесен е за подчиняване. Всеизвестно е, че диктатурата е
управление, което залага на манипулиране на народа чрез страх. И ако приемем
идеята, че съществуват народи, които искат да са господари на всички и на целия
свят, то някак си пасва идеята за ‘нов’ свят, изграден от агресия и насилие.
Печатни медии
Вестниците са другите медии, които също участват активно в изграждане на съзнание пълно с насилнически действия. Нека разгледаме три вида вестника и да проследим как се отразява тази тема. Разглежданите периодики са избрани по категория:
„жълт” вестник, „ежедневник” – клонящ все повече към булевардните издания и „сериозен – политико-икономически” вестник.
Първият е вестник „Уикенд”. Този вестник струва 1 лев и е ‘най-големият
български вестник’ с тираж 324 000 хиляди. Този вестник отразява желанията и интересите на по-голямата част от населението в България. В него темите за агресия и насилие са доста предпочитани. Създадени са дори и специални рубрики като „Криминале”, „Най-крими през седмицата”. Въпреки, че тази периодика разчита главно на
рубрики като „Звездите”, Щрак-щрак” или „Made in BG”, обръща и сериозно внимание на темите за насилие. В броя от 9-15.01.2010г. на първа страница е „тупнат” с големи, едри и отличаващи букви: „УБИЕЦЪТ НА БОБИ ЦАНКОВ” с подзаглавие
”Маргина броил €50 000 за смъртта му”. Разбира се, тази шокираща новина заема
централно, почетно място на заглавната страница, както и е придружена със снимков
материал. Темата е обширно разгледана на вътрешните страници на броя. Този вестник обвързва дори темите за насилие с шока и скандала. Предимно се отразяват факти
от нашия подземен свят, а не толкова за ежедневните нещастни случаи. Интересно е
обаче, че от направени проучвания „Уикенд” заема второ място по четеност от булевардните издания с 4,1 % от населението.
Вестник „24 часа” също е на второ място, но въобще по читаемост на вестници.
Това е вестникът, отразяващ ‘новините, каквито са’. Наблюдения сочат, че той вече
клони към булевардните издания. Това може да се обясни с идеята, че като всекидневник той трябва да поддържа интереса на читателите. Ето защо темите за скандал
и шок бавно, но сигурно превземат вестника. През 1991г. излиза първият му брой.
Тогава вестникът е излизал само в 4 броя и е струвал 0, 48ст. Рубриките са били –
„Бизнес”, „Политика”, „Репортер”. Първите години след голямата промяна оформят и
характера му. В него се разглеждат предимно политически и икономически новини, а
теми за агресия и насилие почти няма. За първия си месец на съществуване, в 22 последователни броя – са намерени едва 10 статии с такава тематика. Като най-тежките
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са „Изгорял труп” (12 бр.); „Баща открива изчезналата си дъщеря – 12 годишното
момиче било изнасилено”(3 бр.); „Садистични убийци” (1бр.). Тази тенденция не се
запазва в днешните броеве. Самият облик на списанието се променя – станало е пообемисто с 24 страници, снимковият материал е много повече, както и темите за насилие са много повече. В първия месец от последната пълна периодика – 2010 г., само
в един брой на вестника има публикувани поне 5-6 статии, а някъде и 7-8 за агресия и
насилие. Ново е и, че самите случаи са по-шокиращи: „28 годишен скача от скала”
(8.01); „Луд се наръга пред жена и дете” (4.01); „4 момичета в кома след препиване”
(5.01); „Отличник – мъртав, задушен, с торба на главата” (5.01). Във вестника можеш
да прочетеш за „хлапета, убили за 6 лв.” (19.01); „Майка била бебето си до смърт”
(27.01); за „банда педофили – изнасилвали момченца с вибратори”(21.01); за „мъж,
чистил двора си и намира останки от човешка глава” (12.01). Всички тези теми, а и
много други редовно се публикуват във вестникът.
За разлика от „Уикенд” и „24 часа” вестник „Дневник” – „деловият вестник на
България”, не променя значително публикувания брои статии за насилие и агресия
между хората. През първия месец на 2002 година периодиката публикува приблизително по-голям брой статии на тази тема, отколкото в първия месец от 2010г, където
основно се разглежда една тема. През 2002 г. има публикации като: „Баща и дете на
6г. са намерени мъртви” (4.01); „Пиян мъж нападна с газов пистолет охрана” (3.01);
„Простреляха лекар пред дома му” (10.01). Докато през 2010 г. няма подобни публикации – разглежда се основно смъртта на Бобо Цанков и отвличане на кораб с българи
на него. Може да се каже, че този вестник значително е намалил статиите, показващи
насилствени картини.
Заключение
Казваме „няма свобода” и с това оправдаваме робското в душите и в поведението си; казваме „няма честност” и с това отключваме вратичката на собствената си непочтенност; казваме „няма закони” и оправдаваме престъпните пориви на своето Аз;
казваме „красотата е крехка и безсилна” и затова по-лесно е да я похитим, отколкото
защитим. Когато казваме „всички са маскари”, всъщност казваме „всички сме маскари”. Журналистиката, за да е част от съзиданието, трябва да е позитивна. Всички
трябва да сме критични и непримирими към нередностите и неправдите, но в същото
време позитивни и с решителност за участия в създаване на оптимистична социална
перспектива.
От всичко казано до тук става ясно, че медиите във всичките им форми, представяйки агресията и насилието, без да искат внасят тази агресия в нашите домове и
нашите глави.
Журналистите не могат да си затварят очите пред реални факти и събития.
Напротив, те трябва да ги отразят. Ако има колонка с лоши новини, то нека до нея
задължително да има и колонка с добри новини. Така ще има баланс и равновесие в
нас самите, както го има и в природата.
Ако животът е монета, то двете й страни ще са „доброто” и „злото” . В човек съществуват и двете и той не може да бъде разглеждан само от една страна – не може да
е само добър или само лош. Ако „злото” е заразно, защо пък и „доброто” да не стане
такова?

194

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

РАЗРАБОТКА НА КОМПЮТЪРНА ИГРА
МЕТЕОРИТНА ЗАЩИТА
Емил Николов Петров
Информатика и компютърни науки 1 курс
Бургаски Свободен Университет

A DEVELOPMENT OF COMPUTER GAME –
METEOR DEFENSE
Emil Nikolov Petrov
Informatics and computer science 1 year
Burgas Free University

Abstract: The paper deals with the development of classical computer game designed for
play and testing the reflexes of the player.
Keywords: game, cycles, visual interface, small basic.

Въведение:
Компютърните игри са една бързо нарастваща индустрия която в наше време
е станала неразделна част от софтуерната индустрия. Кой не е играл пасианс или
някоя друга игра на своя компютър, а това е моята разработка на една класическа
игра. Играта е написана на предлаганата от водещият гигант в областта на
софтуера „Microsoft” програма Small Basic. Small Basic e опростена версия на
Visual Basic – програмен език на Microsoft подходящ за деца и начинаещи. Той
включва голям брой уроци и упражнения, които обясняват в детайли основни понятия в програмитането. Visual Basic по своето същество е основен език, и
предлагайки Small Basic, Microsoft насочва вниманието на младежите на възраст
10 - 15 години в областта на програмирането. Той е подходящ и като средство за
обучение на начинаещи програмисти.
Същност на разработката:
1. Играта представлява един графичен интерфейс на който има меню от дясно
чрез което се настройва играта и лявата част в която се изобразяват метеорити падащи към земята. Целта на играта е да бъдат унищожени метеоритите без да бъде
унищожено населението на земята като с всеки пропуснат метеорит населението
намалява.
С всяко натискане на мишката метеоритите в определен радиус биват унищожавани и точно този детайл трябва да се използва за да се спечели играта. Това е
представено на фиг. 1:
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Фиг. 1. Основен екран на играта
2. Принцип на работа:
Играта работи на принципа на цикли. Играта използва условия и повтарящи се
цикли докато се достигне конкретно състояние. Възможните състояния са три: победа, загуба и неизвестен резултат. Движението на метеоритите се извършва в главния цикъл като с всяко обхождане на цикъла изображението на метеорита се премества с определен брой пиксели в зависимост от скоростта. Колкото е по-голяма
скоростта с толкова повече пиксела се преместват метеоритите на веднъж ,като това е
така с цел да се избегне забавяне поради многократното обхождане на циклите.
Във всеки даден момент метеоритите са 3 на брой. При унищожаването на даден
брой от тях се създава същият брой.
3. Код
Кодът се състои от 5 части.
3.1. Основен цикъл
В този цикъл се извършва движението на обектите и обхождането на под циклите а също и проверките за състоянията докато не се достигне едно от трите възможни, както и се създава графичният интерфейс.
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Табл. 1 – Програмен фрагмент на игровата логика
background= Program.Directory + "\2.jpg"
GraphicsWindow.DrawResizedImage(background,0,0,600,800)
p =Program.Directory + "\burning.ico"
b1 = Program.Directory + "\m2.ico"
pad= Shapes.AddImage(p)
start:
GraphicsWindow.MouseMove = OnMouseMove
GraphicsWindow.MouseDown = OnMouseD
RunLoop:
score()
If(v<2 )then
Goto start
EndIf
If(o<1)then
ball= Shapes.AddImage(b1)
ball2= Shapes.AddImage(b1)
ball3= Shapes.AddImage(b1)
o=o+1
endif
y=y+dey
u=u+deu
l=l+del
gh = GraphicsWindow.Height
population()
Shapes.Move(ball,x,y)
Shapes.Move(ball2,z,u)
Shapes.Move(ball3,k,l)
If(p > 0 And s>0 and r>0) Then
Goto RunLoop
EndIf
Shapes.Remove(ball)
Shapes.Remove(ball2)
Shapes.Remove(ball3)
if(s<=0)then
GraphicsWindow.ShowMessage("Вие защитихте земята! Поздравления.Вие сте
герой","Информация")
Program.End()
EndIf
If(s>0 And r>0)then
GraphicsWindow.ShowMessage("Вие се провалихте!Човешката раса вече не
съществува","Информация")
Program.End()
endif
If(s>0 And r=0)then
GraphicsWindow.ShowMessage("Амунициите свършиха!Земята е оставена на
произвола на съдбата","Информация")
Program.End()
endif
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3.2. Цикъл отговарящ за движението на мишката-този цикъл отговаря за
движението на мерника.
Табл. 2 – Програмен фрагмент на игровата логика
Sub OnMouseMove
padx = GraphicsWindow.MouseX
pady = GraphicsWindow.MouseY
Shapes.Move(pad,padx-24,pady-24)
EndSub
3.3. Част следяща за състоянието на населението.
Табл.3 – Програмен фрагмент на игровата логика
Sub population
If(y+5>=gh )then
Shapes.Remove(ball)
h=Math.GetRandomNumber(1000000000)
p=p-(10000+h)
s=s-1
ball= Shapes.AddImage(b1)
meteor4:
x=Math.GetRandomNumber(600)
y=0
If(x<75 or x>525)then
Goto meteor4
endif
EndIf
if( p <= 0)then
p=0
endif
endsub
3.4. Цикъл отговарящ за резултата – изобразява графично броя оставащи метеорити и наличния брой амуниции.
Табл. 4. Програмен фрагмент на игровата логика
Sub score
GraphicsWindow.FontSize=20
GraphicsWindow.DrawText(620,150," Population")
GraphicsWindow.BrushColor = "gray"
GraphicsWindow.FillRectangle(650,200,200,200)
GraphicsWindow.BrushColor = "black"
GraphicsWindow.DrawText(650,200,p)
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GraphicsWindow.DrawText(620,250,"Meteorites left")
GraphicsWindow.BrushColor = "gray"
GraphicsWindow.FillRectangle(650,300,100,100)
GraphicsWindow.BrushColor = "black"
GraphicsWindow.DrawText(650,300,s)
GraphicsWindow.DrawText(620,350,"Missles")
GraphicsWindow.BrushColor = "gray"
GraphicsWindow.FillRectangle(650,400,100,100)
GraphicsWindow.BrushColor = "black"
GraphicsWindow.DrawText(650,400,r)
EndSub
3.5. Цикъл отговарящ за случващото се при натискане на бутона на
мишката
В този цикъл се прави проверка дали е била натисната мишката над менюто или
над игралния екран и съответно изпълнява зададените действия и проверява дали
са били унищожени метеорити. Тук се следи за броя амуниции и оставащи метеорити.
Табл. 5. Програмен фрагмент на игровата логика
Sub OnMouseD
r=r-1
px= GraphicsWindow.MouseX
py= GraphicsWindow.MouseY
If(px>=640 and px<=690 and py>=490 and py<=540)then
v=v+1
r=r+1
endif
If(v<2 )then
v=v+1
If(px>610 and px<699 and py>590 and py<640)then
r=300
s=300
r=r+100
s=s-100
if(r>450 and s<150)then
s=150
r=450
endif
EndIf
If(px>701 and px<800 and py>590 and py<640)then
r=300
s=300
r=r-100
s=s+100
if(r<200 and s>400)then
s=400
r=200
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endif
EndIf
endif
If(px>610 and px<699 and py>690 and py<740)then
dey=dey-1
deu=deu-1
del=del-1
if(dey<1 and del<1 and deu<1 )then
dey=1
deu=1
del=1
endif
endif
If(px>701 and px<800 and py>690 and py<740)then
dey=dey+1
deu=deu+1
del=del+1
if(dey>5 and del>5 and deu>5 )then
dey=5
deu=5
del=5
endif
EndIf
If(px+50>=x and px-100<=x and py+50>=y and py-150<=y)then
Shapes.Remove(ball)
s=s-1
ball= Shapes.AddImage(b1)
meteor:
x=Math.GetRandomNumber(600)
y=0
If(x<75 or x>525)then
Goto meteor
endif
endif
Извод:
Целта на този проект е създаването на занимателна компютърна игра.
Играта може да се ползва за забавление и за тестване на скорост на рефлекси.
Тя може да бъде подобрена като бъдат добавени графични ефекти като експлозии.
Логогита на играта също може да бъде подобрена като се направи по цикъл,
който интелигентно определя намаляващото население в зависимост къде е попаднал метеорита .
Литература:
1. http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/ff384126.aspx
2. http://bg.wikipedia.org
3. http://students.bfu.bg/moodle/course/view.php?id=163
4. http://smallbasic.com/
Научни консултанти: доц. д-р Ангел Тошков
гл.ас. Димитър Минчев
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ИЗПЪЛНИТЕЛНА ВЛАСТ
Ваня Василева Ванева
Бургаски свободен университет

EXECUTIVE POWER
Vania Vasileva Vaneva
Burgas Free University
Abstract: Increasing the role of executive power accompanies the development of all
modern democratic systems, and causes alarm among scientists who analyze them.
Representatives of this power are constantly trying to maneuver and mainly by means of
propaganda to show as being approved and even loved by its citizens. These type of
managers simply exploit the media and through it set the perception of a custom power. In
the course of its specific exercise this power is inevitably accompanied by growing and
strengthening its authority, which in practical term means the concentration of executive
power.
Key words: executive power, democratic system, managers, custom power.
Нарастването на ролята на изпълнителната власт е процес, който съпътства развитието на всички съвременни демократични системи и предизвиква определена
тревога сред учените, които ги анализират. На базата на тези анализи са направени
изводи, които се отнасят до т. нар. носещи елементи на всяка политическа система и
които засягат преди всичко властовите структури на демократичната държава. Като
обобщаващ може да се определи изводът, че голяма част от гражданите са загубили
доверие в управлението на държавата и на първо място в изпълнителната власт. Като
конкретен пример се посочват държавите от Западна Европа, където постоянно
нараства броят на гражданите, които подкрепят идеята за т. нар. „силна ръка”, обявяват се за привърженици на „по-авторитарен стил на управление”. Според проучване, проведено от екип на университета в Билефелд (ФРГ) например, всеки трети
гражданин на Германия смята, че на страната му не би навредило, ако се управлява от
някой, който не се съобразява особено с решенията на парламента или с изборните
резултати. Проучването констатира същите и дори по-лоши резултати за Франция,
Италия, Португалия, Холандия, Полша, Унгария и Великобритания. Конкретно за
Франция и Великобритания, привържениците на по-авторитарния стил на управление
са нараснали до 40%, а в Португалия достигат до 60% от анкетираните.
Основната причина за тревога на учените е свързана с разкритите от тях
„съпътстващи явления” като бързо нарастващата ксенофобия например. Тя се проявява чрез изразената от анкетираните нетърпимост към етническите малцинства. Половината от тях са заявили, че в страната им живеят прекалено много имигранти. Почти
същият брой от анкетираните считат, че по време на икономически кризи коренните
жители трябва да бъдат предпочетени при наемане на работа.
Социолозите, провели изследването, отчитат като тревожен и факта, свързан с
убеждението на анкетираните, че политиците не ги разбират. Именно това чувство за
политическа безпомощност се посочва като пораждащо желанието за „твърда ръка” в
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управлението. Като проявяващи признаци на авторитарен стил се преценяват процесите в политическия живот на държави с президентска и полупрезидентска форма на
управление като САЩ, Русия, Франция. В Русия, властта на Владимир Путин се счита
за пример за авторитарен стил на управление и за видимо отстъпление от демократичните промени, постигнати през времето на президента Елцин. Путин е обект на критика от европейските анализатори, заради начина, по който използва властта си, постоянно показвайки „кой е господарят”. Като много властен човек, той изгражда структура на изпълнителната власт, която е известна като „вертикала”, както я определят
много автори. Този модел се характеризира със съсредоточаване на много власт в ръцете на отделна личност, а самият процес се определя като концентрация на изпълнителната власт.
Към посочените по-горе примери могат да се добавят и твърденията за наличие
на прекомерна власт, с която разполага един държавен глава в условията на президентска или полупрезидентска република. Подобни упреци многократно са отправяни
дори към бившия американски президент Джордж Буш-младши, а напоследък и към
френския президент Никола Саркози.
Ако се абстрахираме от обстоятелството за съществуването на очевидни разлики
в стила на управление на споменатите политици, логично възниква въпросът каква е
ролята на отделния управленец за налагане на представата за съществуване на еднолична власт в условията на демокрация? Трудността на отговора на поставения
въпрос, допълнително се повишава поради поведението на самите управленци.
Представителите на тази власт, която е преди всичко на държавата, постоянно
се стремят да маневрират и главно чрез средствата на пропагандата да се представят
като одобрявани и дори обичани от гражданите /за справка масмедиите в Русия по отношение властта на Путин/. Много автори считат, че този тип властници просто
експлоатират средствата за масова комуникация и чрез тях налагат представата за
една, по същество, персонализирана власт. В процеса на конкретното й упражняване
такъв тип власт неизбежно се съпътства от нарастване и засилване на нейните
правомощия, а това, погледнато в чисто практически план, означава концентрация на
изпълнителната власт.
Самото понятие персонализация на властта обхваща две много различни едно от
друго явления. От една страна това е концентрацията на властта, изразяваща се в
предоставянето на един човек или на малка група от хора на много широки властови
правомощия и от друга – нейната персонификация, което, по същество, е едно
външно за властта, чисто субективно явление. По своята същност персонификацията
може да се определи като начин, чрез който общественото мнение представя реалния
или предполагаем притежател на власт. Много е важно в тази връзка да се отбележи,
че персонификацията на политическата власт винаги се е оказвала тясно свързана със
сакралното, т.е. тя, през различните исторически епохи, много често е обожествявана.
Понятието харизматична власт например, широко анализирано от Макс Вебер, добре
илюстрира този аспект на явлението персонификация. Харизматичният вожд у Вебер
е този, който е или си вярва, че е натоварен с определена мисия. Такъв тип управленец е предварително убеден в правотата на своята мисия и проявява изключително
упорство за да предаде своето послание.
Въпреки че не всички политически лидери имат такова сакрално виждане за
своята мисия, в тях винаги съществува чувството, че работят в интерес на всички, отстояват общия интерес, интереса на народа. Честото позоваване на националния интерес е само друга формулировка на харизмата, такава, каквато си я представят властващите. По-важно в тази връзка е да се посочи, че точно централната изпълнителна
власт на една държава най-добре се поддава на персонификация. Много често напри202
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мер за чуждите граждани дадена държава се свежда до едно име – до името на личността, която държи властта и то не само в случаите когато режимът е авторитарен.
За процеса на персонифициране на изпълнителната власт от голямо значение са
средствата за масово осведомяване и по-конкретно телевизията. Именно телевизията
дава възможност на лидера да се представи пред целия народ със своите идеи или
управленска програма, да наложи представата за себе си като човек от народа, един от
нас /Бойко Борисов/, или като смел, безстрашен, динамичен президент /Владимир
Путин/.
Наред с това и самите институции допринасят за засилване на явлението персонификация чрез механизмите за попадане в изпълнителната власт. Няма съмнение
например, че прекият избор дава далеч по-добри възможности на оглавяващия изпълнителната власт да наложи себе си като безспорен лидер, а самата власт да се идентифицира с неговата личност.
Съвсем друга е същността на явлението, наречено концентрация на властта. За
разлика от персонификацията тя се определя като обективно явление. Това, по същество е предоставянето на един човек или на една група от хора на по-голямата част
от политическата власт, не само де юре, но и де факто. Приложена към изпълнителната власт, концентрацията на властта означава закономерно нарастване и засилване на правомощията на последната.
Противно на персонификацията на властта, която е древен феномен, съсредоточаването на правомощията е ново явление. То върви срещу някои тенденции за
размиване на властта, които са били на почит през 19 век. Това нарастване на властта
е такова, че някои автори заявяват, че модерната изпълнителна власт има много
повече правомощия отколкото някога е имал Луи 14. Последният естествено е представян като въплъщение на абсолютната монархия, но въпреки това, тази власт едва
ли се е усещала особено силно в дълбоката провинция; комуникациите са били бавни,
не са се извършвали добре, представата за всемогъща централна власт, със сигурност
е била доста чужда за по-голямата част от френското население.
Не би могло да се каже обаче, в определен момент се е осъществило някакво
преобръщане на тенденцията, че през известен период – отговарящ приблизително на
19 век – изпълнителната власт е била подчинена, с ограничена компетентност и че
същата тази изпълнителна власт, като с докосване с магическа пръчка, е станала
толкова могъща в наши дни. В действителност нарастването на правомощията на
изпълнителната власт е било постоянно и равномерно. То се дължи на някои явления
като войни, кризи, промяна на обществата и особено рязкото усложняване на обществения живот през целия 20 и в началото на 21 век.
Това, което тук можем да подчертаем е, че тенденцията за концентрация на
властта е била много обща и се е проявявала не само в страни, които имат авторитарна политическа система , но и в държави със силна либерална традиция. Въпросът,
който е по-съществен, и много често се поставя в анализите, е свързан с отражението
на концентрацията на изпълнителната власт върху представителната демокрация.
Най-кратко казано – съвместима ли е концентрацията с природата на демокрацията
като система, която предполага плурализъм на властите, съществуване и свободна
изява на множество контра-власти.
Всъщност има две причини да се усъмним в съвместимостта на концентрацията
на властта с демокрацията като форма на управление и като политически режим. За
настоящия анализ е особено важно да се подчертае, че процесът на концентрация на
изпълнителната власт по правило става сметка на другите две власти – законодателната и съдебната. Не случайно като една от най-важните последици на концентрацията на тази власт е упадъкът и дори обезличаването в някои случаи на Парламента.
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Този упадък на Парламента може лесно да се докаже. У нас например той е очевиден,
въпреки че по конституция, режимът е парламентарен и правителството е парламентарно излъчено. Силната фигура на министър-председателя прави изпълнителната
власт твърде персонализирана по посока на концентрация до степен на персонална.
Последиците за законодателната власт са очевидно негативни. Те се проявяват наймалко на две нива. Първо върху процеса, наречен законодателна инициатива. Както е
известно при парламентарните режими, независимо дали става дума за Великобритания, Италия, Гърция или за други страни, изпълнителната власт фактически е
вносител на повече от 90% от законопроектите. Тази огромна диспропорция добре
показва, че в това отношение по-съществена е ролята на изпълнителната, а не на законодателната власт. При нашата парламентарна практика обаче се наблюдава още едно
любопитно явление – всички важни законопроекти са на Бойко Борисов. Премиерът
ги внася и ако реши, че даден законопроект носи негативи и сваля рейтинга му, той
веднага го оттегля. Така законотворческата дейност на Парламента, като висш орган
на държавната власт, на практика, се осъществява под контрола на премиера, т.е. на
изпълнителната власт.
Второ, доминирането на изпълнителната власт нарушава тежестта на отделните
фази на законодателния процес. На преден план излиза фазата, при която законопроекта се представя пред обществеността, като най-стриктно се следи за нейната
реакция. По правило законопроектът се свързва с името на министър-председателя, а
приемането му се превръща в задължение на мнозинството. Така се омаловажава ролята на най-важната фаза – обсъждането на законопроекта в парламентарната зала.
От друга страна, би трябвало да се посочи, че за спада на позициите на
Парламента има и обективни причини и те се проявяват в световен мащаб. Тук на
преден план излизат проблемите свързани с абсолютната потребност от намеса на
публичната сила в икономическата и социалната област на обществото. Парламентът
като че ли не разполага с достатъчни технологични и други компетенции, за да вземе
исканите решения. Как един Парламент може да гласува процента, с който да нарасне
икономиката за идващата година, като се имат предвид многобройните фактори, намесващи се в този избор и по-специално последиците от него за различните производствени фактори? Разбира се, отговорът може да бъде, че е достатъчно изпълнителната власт да предостави на законодателната точни проучвания, за да успее последната да вземе обосновано решение. Но тогава се появява друга причина за малоценността на законодателната власт: понастоящем много често трябва да се действа
бързо и понякога дискретно...А едно събрание, по хипотеза, изисква доста дълъг срок,
за да вземе решение и това решение е публично.
Историческият опит показва, че могат да възникнат и ситуации, при които
Парламентът да бъде напълно лишен от своите компетенции. Ето един конкретен
пример: френско-английската намеса при кризата около Суецкия канал, през 1958 г., е
решена от френското и английското правителства без предварителни консултации със
съответните им Парламенти...Този и много други примери показват, че темата за
залеза на Парламента трябва в голяма степен да се нюансира. Самият факт обаче, че
институцията се е променила, не означава, че тя е отслабнала. Много анализатори са
доказали, че в страни като западноевропейските, противно на общоприетото мнение,
юриспруденцията на такива важни органи като конституционните съвети например, е
била благоприятна за Парламента, особено чрез разширяването на законовата област
и признаването на конституционалността на законовата намеса в сферата на така
нареченото автономно уреждане. От друга страна Парламентите могат (и го правят) в
голяма степен да променят правителствените проекти. Най-сетне, ако искат, те не са
лишени от средства за контрол на правителството.
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И все пак, като че ли остава открит въпросът - трябва ли да се заключи от всичко
това, че персонализацията противоречи на демокрацията? В действителност, трябва
да се уточни, че ако персонализацията не се съгласува с демократичната идея, то това
не е с Демокрацията като цяло, а с една форма на демокрация, а именно с парламентарната демокрация. Ако приемем, че демокрацията като форма на управление,
изразена чрез върховенството на Парламента е единствената или най-добрата форма
на демокрация, то тогава наистина трябва да заключим, че демокрацията и персонализацията на властта са несъвместими. Но съвсем основателно можем да се съмняваме, че парламентарната демокрация, такава каквато е била през 19 век, е единствената форма на демокрация и дори, че тя е най-добрата. Може би по този въпрос в
някои западноевропейски държави съществува определено доминиране на възгледите
на т.н. чисти демократи, но съвременната демократична практика показва, че тези възгледи са по-скоро желание да се преценяват реалностите през призмата на отдавна
отминали практики.
От друга страна, задължително трябва да се държи сметка за факта, че персонализацията на властта обективно съществува. Ето как един известен европейски
политик реагира на критиката на свои колеги по повод обвиненията им за прекомерно
персонализиране на изпълнителната власт: "Няма да поправим демокрацията - казва
той - като отричаме очевидното. Говорихте за персонализация на властта, е добре тази
персонализация е в цял свят и е характерна за нашата епоха". Очевидно въпросният
политик отстоява тезата, че е невъзможно връщане назад, невъзможно е да се
деперсонализира изпълнителната власт. Привържениците на тази теза считат, че са
твърде много факторите, които превръщат персонализацията в необратим процес. На
първо място се поставя постоянното усложняване на обществените отношения,
предизвикано от средствата за масова комуникация. Анонимният характер на тези
отношения, обезличаването, което те разкриват, са причина персонализацията на
властта да бъде, понастоящем и средство за хуманизиране на тези отношения.
След тези разсъждения като че ли е по-логично въпросът за съвместимостта
между персонализацията и демокрацията да бъде формулиран по друг начин – не дали
може персонализацията да се съчетае с демокрацията, а какви са предпоставките, условията за съвместимост между двете.
Отговорът на този въпрос изисква като начало да се направи категорично разграничение между персонална власт и персонализирана власт. Персоналната власт е
отрицание на демокрацията. Това е еднолична, авторитарен тип власт. Ето защо може
да се направи опит за примиряване на персонализираната власт с демокрацията, но не
може да се приеме, че е възможно съжителство между персоналната власт и
демокрацията. Следователно и това е едно първо уточнение - изпълнителната власт
може да се нарече демократична само когато не става дума за персонална власт. Но
веднага следва въпросът как да се направи разлика между персоналната власт и персонализираната власт? Критериите за това разграничаване са изключително важни
защото единствено те могат да бъдат и едновременно условията за съвместимост на
персонализираната власт с демокрацията.
Общото между персоналната и персонализираната власт е в самата реалност на
властта, която упълномощеният с нея държи. Защото е съвсем ясно, че не може да се
говори за персонализирана власт, ако субектът, който персонифицира властта не я
притежава реално.
За да се разграничи персоналната от персонализираната власт е необходимо да
се тръгне от теоретичен анализ. Традиционният анализ води до противопоставяне на
двата крайни типа власт. Според Макс Вебер например от една страна е рационалната
власт, а от друга, персоналната власт.
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Рационалната власт е тази, която е подчинена изцяло на норми, които тя само
прилага. Персоналната власт е тази, която се упражнява извън всякакви правни
норми.Но в такъв случай се говори за произволна власт, тъй като нормата на властта
се състои единствено от нейните собствени представи за норма. Нормата, в този
случай, се превръща в правила, които са така неясни и толкова малко на брой, че притежателят на властта може да взима решенията съвсем свободно. Ако се направи
връзка с често използваните в административното право термини, можем да кажем, че
рационалната власт е тъждествена с административно-правното понятие несвободна,
обвързана компетентност.
В правно-политическите анализи категорично се отстоява тезата,че в практиката
не може да има изцяло несвободна власт? Ако пирамидата на юридическите норми
предполага, че всяка норма закономерно се обуславя от по-висшата норма,
конкретното приложение на нормата винаги предполага известна възможност за
преценка от страна на този, който е натоварен да я прилага. Чисто несвободната
компетентност се среща единствено в администрацията. Така например, когато трябва
да се даде някакво разрешително (за лов, за риболов, шофьорска книжка)
административната власт няма никаква свобода за преценка: ако всички условия са
налице тя трябва да даде разрешителното. В политиката не е така. По хипотеза тя е
приспособяване към реалното.
Втора разлика разделя персоналната от персонализираната власт. Персоналната
власт е власт на един човек. Персонализираната власт може да бъде власт на един
човек, но това не е задължително. Може да съществува и фактически съществува
колективна персонализирана власт. При това трябва добре да се уточни какво разбираме под „колективна”. Тук този термин може да има две тълкувания: колективната
персонализирана власт може да бъде упражнявана от група от няколко лица. Такова е
положението на държавен глава или на глава на колективно правителство. В съвременната епоха се констатира тенденция за деколективизация на властта, т.е. за заместване на групата от един човек. Следователно тази хипотеза, за колективна персонализирана власт, може да се докаже все по-трудно.
Съществува обаче и друго значение на формулата "колективна персонализирана
власт". Това твърдение се опира на една постоянно утвърждаваща се практика –
изпълнителните власти да управляват в рамките на ограничени министерски съвети,
заобикаляйки се с няколко компетентни личности. По този начин персонализираната
власт става власт на един човек, който, де факто, не я упражнява сам, а с помощта на
експерти. Като конкретен пример се посочва британският министър-председател.
Неговата власт се счита за силно персонализирана, но той упражнява тази власт
заедно с кабинета. Въпреки, че самото влияние на членовете на кабинета, в случая, е
по-скоро фактически, а не правен въпрос. Защото, в крайна сметка, всичко зависи от
способността на премиера да въздейства върху членовете на своята партия и върху
умствената нагласа на групата. Подобна е ситуацията в САЩ, където президентът е
заобиколен от голяма група съветници, които подготвят управленските решения на
държавния глава, извън състава на министрите, наречени секретари.
И накрая, което е със сигурност и най-важният критерий за разграничение,
персоналната власт и персонализираната власт се отличават по своята по-голяма или
по-малка възможност за освобождаване от длъжност. Ако такава възможност не
съществува може да се каже, че става дума за персонална власт. Обратно, когато тя
съществува властта може да бъде определена като персонализирана. Поставено по този начин разграничението изглежда ясно, независимо, че самото понятие сменяемост
не изглежда много точно. Изходът е - да се прави разлика в зависимост от природата
на мандата, с който разполага притежателят на власт. Сменяемост може да има само,
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ако мандатът е временен. Понятието сменяемост няма кой знае какъв смисъл, ако
властта е доживотна. Всъщност в този случай сменяемостта може да бъде само изключение и да се извърши по неполитически причини, например при умствено
разстройство, но тогава не се говори за сменяемост, а за лишаване от права; при престъпление, но и тогава става дума за лишаване от права. В наши дни е рядко мандатът
да бъде пожизнен, обикновено той се дава за ограничен срок (най-дългата установена
продължителност е десет години) или без конкретна продължителност, но с
възможност за отзоваване във всеки момент . Не е достатъчно, обаче, мандатът да се
сменя по право; ако подновяването на мандата се извършва формално или ако фактически има малка вероятност властимащият да загуби мандата си, законната формула
се лишава от съдържание.
Трябва също да се различи сменяемостта по време на мандата в зависимост от
това дали той е поставен под въпрос или запазването му е гарантирано. Много
анализатори на съвременните политически процеси твърдят, че сменяемостта по време на мандат е по-демократична от несменяемостта, без последната да води до
заключението, че непременно е налице персонална власт. Защото е съвсем очевидно,
че далеч по-съществена е сменяемостта, произлизаща от временния характер на
мандата. Но е очевидно също така, че не трябва да има сменяемост във всеки момент,
защото в този случай нестабилността, до която води, унищожава самата идея за
персонализация на властта. Защото не е възможна персонализирана власт, ако
нейният носител във всеки момент може да бъде отстранен. И накрая, ако приемем, че
персонализацията на изпълнителната власт е обективен процес, сменяемостта във
всеки момент би се оказала решение на законодателя, което влиза в противоречие с
реалностите на демократичния политически процес.
Литература:
1. Ницше, Фр. „ Воля за власт” С., 1996 г.
2. Дарендорф, Ралф. „След 1989 – морал, революция и гражданско общество”
3. Наумова, Ст. „Социология на правото” С., 2000 г.
4. Лаш, Кристофър.”Бунтът на елитите и предателство към демокрацията”
5. Кръстевва, Анна и др. „Конфликти, доверие, демокрация Ц., 2005 г.
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РАЗРАБОТКА НА КОМПЮТЪРНА ИГРА „ИГРА С ВЪПРОСИ”
Михаил Панайотов Панайотов
1. Компютърната игра „Игра с въпроси” е реализирана на BASIC чрез визуална
среда Microsoft Small Basic. Играта представлява правоъгълен прозорец, който е с три
подпрограми(прозореца), отварящи се поетапно.
2. В първия прозорец има текстово поле , което трябва да бъде задължително
попълнено и старт бутон, стартиращ въпросите, при който има проверка, дали е въведено име в текстовото поле.След правилно изпълнение преминаваме към следващия
прозорец.
3. Във втория прозорец имаме въпрос, който се избира на случаен принцип и е
последван от четири отговора, на които трябва да се отговори правилно, ако ли не –
данните се записват във файл и се извеждат на края на играта.След отговаряне на
всички въпроси следва трети прозорец.
4. Третият прозорец има две текстови полета, изкарващи ни верните и грешните
отговори.За верни, в текстовото поле извежда въпроса и отговора, а ако е грешен, в
другото поле излиза въпросът, грешният отговор, който сме попълнили ние и неговият верен отговор отдолу, също една графика където може да се види съотношението
на верните и грешни отговори.
5. Играта е доста динамична , въпросите са поставени в текстов файл, където може да се добавят и променят и също при край на играта резултатите са записани на
други текстови документи, след което могат да се проверят.
Деклариране на променливи → Начало → Въвеждане на данни и проверка и
ефектен бутон → Въвеждане на въпроси → Въвеждане на графика → Отчитане
на отговорите → Проверки → Графика → Диаграма
Детайлно обяснение на логическия принцип на играта:
• Деклариране на променливи – Тук се се декларира всяка променлива и приравнява на даден резултат .
• Начало – Влизаме в първата графика , първи прозорец.
• Въвеждане на данни и проверка и ефектен бутон – Подпрограма за
текстово поле с проверка за въведена информация и ефектен бутон.
• Въвеждане на въпроси – Следва цикъл с няколко проверки за въвеждане на
въпросите и отговорите.
• Въвеждане на графика – Графика за втори прозорец.
• Графика – Подпрограма за трети прозорец, цветове, шрифтове.
• Диаграма – Това е мястото на кода за изобразяване на животите и старите
точки.
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Същност на разработката:
1. Изображение на Small Basic.

2. Това е първи прозорец.Тук трябва да попълнем задължително полето и натискане на старт бутон.
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3. Втори прозорец имаме въпрос с отговори.

4. Трети прозорец , край на играта.
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5. Четвърти прозорец. Файлова система.

Няколко фрагмента от кода:
Този While e за да въвежда въпросите.
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Тук в подпрограмата се прави проверка на отговора, записване на файла и алгоритъм, за да не се повтарят въпросите.

Литература:
1.

Introducing Small Basic
Научни консултанти: доц. д-р Ангел Тошков, гл. ас. Димитър Минчев
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БЕЗРАБОТИЦАТА СРЕД МЛАДЕЖТА
В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА
Паола Александрова
Бизнес администрация, Бургаски свободен университет

YOUTH UNEMPLOYMENT DURING CRISIS
Paola Alexandrova
Business Administration, Burgas Free University
Abstract: The study analyses the unemployment among young people (15-24 years of age).
It shows that youth unemployment increases stronger during the last recession in Bulgaria.
Reasons for youth unemployment as well as some decisions to solve the problems associated
with it are considered.
Key words: crisis, unemployment, youth unemployment
Безработицата е икономически и социален феномен типичен за пазарната икономика на развитите страни, изразяващ несъответствия в търсенето и предлагането на
труд. Наличието на недоброволна безработица е признак, че дадена икономика функционира под нивото на потенциалният си продукт, като от своя страна означава, че е
нарушена пълната заетост и следователно може да се охарактеризира със значителни
негативни последици за обществото и икономиката като цяло. В условията на криза са
уязвими всички възрастови групи и все пак младежите по-често понасят негативните
последици от спада в икономическата активност. Това провокира и целта на доклада:
да се проследи влиянието на кризата върху безработицата сред младежите (15 - 24г)1.
Най-общо безработицата е понятие, с което се описват всички лица, които текущо не са заети, но активно търсят работа и са готови да започнат такава2. Безработните са част от работната сила (икономически активно население), която обхваща както
заетите, така и безработните над 15 навършени години. Равнището на безработица в
една се харктеризира с коефициент, който е отношение между броя на безработните и
работната сила. Представят се статистически тримесечни данни за коефициента по
пол, възраст, степен на образование, териториален обхват.
Коефициент на безработица =

Безработни
× 100(%)
Работна сила

Вниманието ми се фокусира върху безработица сред младежите, не само защото
в България тя е най-висока и относително бързо се повишава, а поради значимите и
понякога много тежки социални и психологически последици. Тя е особено тревожна
предвид факта, че нейните последици продължават и в зряла възраст т.е. създава

1
2

По дефиницията на Националния статистически институт www.nsi.bg
Чобанов, П. Макроикономика. Бряг, 2009.
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постоянни белези. Тя намалява заплатите, и увеличава шансовете на индивида да остане безработен и в зряла възраст. Последните проучвания показват, че дори и младите хора, които избират да отидат в колеж или университет са наранени, ако влязат на
пазара на труда в условията на рецесия. Приходите им са значително по-ниски
отколкото биха били, ако възпитаникът започне кариерата си в добри времена. Освен
това, младежите, които израстват по време на криза, са склонни да вярват, че успехът
в живота зависи повече от късмет, отколкото от вложените усилия, така че рецесиите
са де-мотивиращи при изграждане на личността.
В кризисни времена посещаването на университет или колеж е особено привлекателна алтернатива; наблюдава се увеличение на броя на заявленията за университетите. В САЩ, например, те са се увеличили с 6.3% за миналата година, но са до
24.4% повече за същия период през тази година. За медицински сестри заявленията са
завишени с 74%. В същото време броят на местата е съкратен и университетите се
глобяват, ако приемат повече студенти. Все пак, по-добре е да има млади хора в
областта на образованието, отколкото на улицата. Според резултатите от проучване
на 2000 младежи в сравнение с другите млади хора безработните е значително повероятно да се срамуват, да се чувстват отхвърлени, загубили, тревожни, несигурни и
депресирани, изолирани и необичани. И много са съобщили, че мислят за самоубийство.
Фигура 1. Коефициент на младежка безработица3

Източник: НСИ

3
Тъй като данни за коефициента на безработица през 2010 г. не са публикувани от НСИ, стойността е получена чрез усредняване на коефициентите на безработица за четирите тримесечия.
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Фигура 1 показва сравними данни за младежката безработица и средната за
страната преди (2003-2008) и по време на последната криза в България (2009-2010).
Вижда се, че в периода на макроикономическа стабилизация (2003-2008) безработицата в страната се понижава. Все пак младежката винаги е значително по-висока от
средната. В резултат на световната икономическа криза нараства броя тна безработните и в нашата страна като най-уязвимият и потърпевш сегмент е населението между
15 и 24г. През 2009 г. техният брой се повишава с 28%.
Тази тенденция дори се засилва през 2010г. независимо, че икономическият спад
е спрян в последните две тримесечия. Причината е, че безработицата е изоставащ индикатор. И тук ясно се забелязва задълбочаване на разликата между безработицата
сред младежите и тази за другите възрастови групи: при ръст на общата безработица с
16.3%, тази за младежите е по-голяма с 43.2%.
Следва логичният въпрос за причини за младежката безработица в страната ни.
Първо, това е липсата на адекватни знания и професионални умения и ниска степен на
образование. Образователна система в България не осигурява конкретни професионални умения. Слабо са застъпени стажовете и практиките в реалния сектор, така необходими за плавното преминаване от учебната скамейка към пазара на труда. Масово се преподават теоретични знания и постановки и много малко от наученото има
връзка с придобиването на практическа квалификация и умения.
Все по-слаб интерес прояват тийнеджърите към учебни заведения, предлагащи
професионална подготовка за сметка на общообразователните средни училища. В
малките населени места, както и сред малцинствените групи, основен проблем пред
младежката заетост е наличието на голям брой млади безработни без образование и
квалификация. По данни на НСИ на ръководни длъжности средно за първите девет
месеца на 2003 г. само 1.5% от общия брой заети са младежи далеч под общия показател от 7.7%.
Трудовата реализация до 24-годишна възраст се затруднява и от нежеланието на
работодателите да наемат хора без трудов опит и да инвестират в обучението им.
Голямата част от предлаганите работни места за млади хора са непривлекателни за
тях, поради ниското заплащане, липса на социална сигурност и възможности за кариера.
На трето място отсъствието на професионален опит и трудов стаж принуждава
младите хора да заемат дадено работно място независимо от условията на труд. Найчесто липсва трудов договор, работното време е нерегламентирано, необосновано
занижено е заплащането. Тази нерегламентирана заетост лишава младите хора от
осигурителни и пенсионни права и натрупване на официално признат трудов стаж и
допълнително затруднява намирането на подходящи работни места.
Таблица 1 сравнява някои от параметрите на младежката безработица в България
и ЕС за 2010г. При нас тя е около два пъти по-висока от средната, което е близо до
стойността на показателя средно за ЕС. Отличаваме се съществено, обаче, по
продължителност на безработицата сред младежите т.е. тези, които търсят и не могат
да си намерят работа повече от две години. Техният дял в общия брой безработни
между 15 и 24г. е 40.8% сравнено с 27.5% за ЕС.
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Таблица 1. Сравнение на младежката безработица в България и ЕС (2010 г.)
Дял на
Безработни 15-24 г.
Безработни
Отношение
продължибез образование,
15-24 г.
младежка/обща
телната
начално или
със средно
беработица
безработица сред
основно
образование
младежите
образование
България

2.2

40.8 %

40.1 %

19.8 %

ЕС-27

2.1

28.1 %

27.5 %

18.0 %

Източник: Евростат
Оказва се, че основен проблем е и слабата трудова реализция на младите хора
без или с най-ниска степен на образование – начално или основно. За тях липсват подходящи позициии желание да бъдат наети по две основни причини. От една страна
това е големият и нарастващ брой на хората с висше образование, а от друга преструктурирането на икономиката ни към сферата на услугите и в резултат спад в търсенето на нискоквалифицирана работна ръка от работодателите. За младежите със
средно образование равнището на безработица е съпоставимо с това за останалите европейски страни – 19.8% спрямо 18%. Тези статистически данни показват, че основна
задача за решаване от трудовите политики трябва да бъде квалификацията и преквалификацията на най-ниско образованите групи и създаване на условия за заетост.
В последните години се наблюдава тревожната тенденция търсенето на работа
да се превръща в „професия” за много млади хора. За понижаване на младежката безработица следва да се обединят усилията на държавата, частния бизнес и образователните институции, защото това е частта от населението с най-голям потенциал за развитие. В заключение предлагам следните решения:
- да се положат усилия за по-успешно и по-ранно инвестиране в младите хора с
цел насърчаване на тяхното образование, заетост, социално включване, здравеопазване и активно гражданство като приемат подход, обхващащ целия жизнен цикъл, вземат предвид разнообразието сред младите хора и избегнат какъвто и да било вид
дискриминация;
- да се увеличи съпричастността към младежките проблеми на всички основни заинтересовани участници, като създателите на политики, институциите на пазара
на труда, учебните заведения, предприятията, хората, работещи с младежи; съществува необходимост да се предоставят и увеличат възможностите на младите хора да участват пълноценно в образованието, заетостта и обществения живот;
- всеки на възраст 18-24 години, който е без работа в продължение на шест
месеца или повече да бъде с приоритет при заемане на свободни работни позиции или
да му се предложи работа или стаж, като се поощряват работодателите за това;
- особено във време на икономически спад, държавата да се погрижи за алтернативна „заетост” на младежите в посока на осигуряване и финансиране на обучения,
квалификация и преквалификация, съответстващи на текущата и очаквана структура
на българската икономика;
- да се насърчава връзката между работодатели и учащи се на всички нива на
обучение, за да могат младите хора да се ориентират към подходящи работни места и
да добият необходимите умения още преди да стъпят активно на трудовия пазар.
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РАЗРАБОТКА НА КОМПЮТЪРНА ИГРА – ПЪЗЕЛ
Сашо Руменов Калъчев
Информатика и компютърни науки, 1 курс
Бургаски Свободен Университет

A DEVELOPMENT OF COMPUTER GAME – PUZZLE
Sasho Rumenov Kalachev
Informatics and computer science 1 year
Burgas Free University
Abstract: The aim of the game is to make a computer version of "Puzzle". It is choosen the
popular version of 16 elements puzzle with an empty space. The final goal of the game is
defined.For items using a picture of a certain size, which is cut into 16 parts (150x150
pixels). The logic of moving element is fulfiled by using two-dimensional array and a few
mathematical formulas.
Key words: Small basic, microsoft, компютърни игри, софтуер.
Въведение
Компютърните игри са едни от най-популярните забавления сред младите
хора. Те представляват видеоигри, които се играят предимно на персонален компютър. Играта, сама по себе си, предполага участието на поне един играч, който може да
влияе на средата, в която е поставен. Компютърните игри се създават от специализирани софтуерни компании, често в сътрудничество с различни специалисти и се публикуват самостоятелно или чрез външна фирма.Водещият гигант в областта на софтуера „Microsoft” предлага своя продукт Small Basic като средство за създаване на
леки варианти на игри. Small Basic e опростена версия на Visual Basic – програмен
език на Microsoft подходящ за деца и начинаещи. Той включва голям брой уроци и
упражнения, които обясняват в детайли основни понятия в програмитането. За всяко
дете имащо огромен интерес в областта на компютрите, едно от най- вълнуващите
изживявания е да напише своята първа програма. Microsoft се стреми да представи
това удивително преживяване на ученици, студенти, и възрастни с впечатляващо ново
програмно ръководство наречено Small Basic.
Small Basic в основата си е “small” – опростена версия на добре познатия програмен език на Microsoft наречен Visual Basic.
Visual Basic по своето същество е основен език, и предлагайки Small Basic,
Microsoft насочва вниманието на младежите на възраст 10 - 15 години в областта на
програмирането. Той е подходящ и като средство за обучение на начинаещи програмисти.
Истинската същност на този софтуер, обаче идва от неговата употреба в класните стаи или самообучение в домашна обстановка, където всеки урок е планиран от
Microsoft в поредица инстуктиращи уроци следвани от упражнения, в които ученикът
може да приложи наученото в практическа употреба. Един вид Smal Basic може и да
е помагало за обучение. Способността да мислиш и програмираш в последователен
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ред са умения, които се простират извън класните стаи. Важно е за преподавателите
да разберат,че преди всичко Small Basic e замислен за по-широко обучение във
Visual Basic програмирането.
Същност на разработката:
Разработения продукт на основата на Small Basic представлява компютърна игра
наречена „Пъзел”. Играта е разположена в графично поле 600 x 600 пиксела. То е разграфено на 4 x 4 общо 16 отделни квадратчета, всяко от които е с размер 150 x 150
пиксела. (вж. фиг. 1)

Фиг. 1 – Начално състояние

Фиг. 2 – Движение на елемент

При стартиране на играта и натискане на бутона GO (вж.фиг.1) , квадратчетата,
в които се намира снимката се разбъркват като имате едно празно квадратче. Използвайки го, вашата цел е да движите останалите така, че да ги върните в първоначалния
им вид.
Движението в играта се извършва с кликане на мишката върху някое от шестнадесетте квадратчета. Всяко едно от тях може да се движи съответно посоките нагоре,
надолу, наляво и надясно. По този начин създадена играта развива бързина, съсредоточеност и рефлекси. (вж.фиг. 2 )
Играта се състои от два модула. В по-лекия вариант се предлага само една
снимка за подреждане. Вторият модул предоставя нова функция, която е избиране на
картинки от няколко предложени. Така създадена, играта дава възможност за развитие на въображението на потребителя и способността му да я доразвие и усложни .
От програмния код, визуализиран чрез Small Basic се получават сведения относно всеки елемент, всяко движение и всяка една функция на играта. Картинките се
зареждат с цикъл FOR. Всяка картинка има стойност от 1 до 4 за съответния ред и от
1 до 4 за съответната колона от графичното поле. Третото число, което получава картинката показва номера на произволно избраната снимка, която ще се зареди за подреждане. Крайната цел е да се върнат всички елементи от играта в първоначалното
им състояние. (вж. табл.1 )
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'-зареждане на картинките
random = Math.GetRandomNumber(4)
For a = 1 to 4
For b = 1 To 4
If (b <> 4 or a <> 4) then
puzzle[a-1][b-1] = Shapes.AddImage(PATH + "puzzle_" +random+ "_" +a + "_" + b +
".png")
field[a-1][b-1] = (a-1)*4 + b
Shapes.Move(puzzle[a-1][b-1], (b-1)*150, (a-1)*150)
Else
field[a-1][b-1] = 0
EndIf
EndFor
EndFor
Табл. 1. – Програмен фрагмент за зареждане на отделните части на пъзела
Процедурата за движение на картинките е реализирана чрез двумерен масив. С
помощта на някои математически формули движим всички квадратчета със частите от
снимката около празното квадратче, съответно по осите от координатната ситема –
абцисата x и ординатата y. (вж. таб. 2)
Проектът може да бъде подобрен като се добави диагонално движение на елементите. С кликане на лявото копче на мишката движението се извършва в стандартните посоки изобразени на (фиг. 2), а след добавянето на новото движение например с
дясното копче на мишката – по диагонал. Така подреждането на снимката би могло да
се извършва по бързо и играта да се използва като средство за тест на фотографската
памет на потребителя.

Sub MouseClick
If (x-1 >= 0) And (field[y][x-1] = 0) then
move = move + 1
field[y][x-1] = field[y][x]
field[y][x] = 0
puzzle[y][x-1] = puzzle[y][x]
Shapes.Animate(puzzle[y][x], (x-1)*150, y*150, duration)
ElseIf (x+1 <= 3) And (field[y][x+1] = 0) then
move = move + 1
field[y][x+1] = field[y][x]
field[y][x] = 0
puzzle[y][x+1] = puzzle[y][x]
Shapes.Animate(puzzle[y][x], (x+1)*150, y*150, duration)
ElseIf (y-1 >= 0) And (field[y-1][x] = 0) then
move = move + 1
field[y-1][x] = field[y][x]
field[y][x] = 0
puzzle[y-1][x] = puzzle[y][x]
Shapes.Animate(puzzle[y][x], x*150, (y-1)*150, duration)
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ElseIf (y+1 <= 3) And (field[y+1][x] = 0) then
move = move + 1
field[y+1][x] = field[y][x]
field[y][x] = 0
puzzle[y+1][x] = puzzle[y][x]
Shapes.Animate(puzzle[y][x], x*150, (y+1)*150, duration)
EndIf
Табл. 2 – Програмен фрагмент за движение на елементите
Развитие на проекта:
Играта може да бъде наречена „отворена” , защото всеки един потребител който
я изпробва може да реши да я подобри или промени с нещо и е свободен да го
направи . Новите неща в нея биха могли да бъдат: добавяне на меню с музикален фон
при начало на играта , таймер с време за подредба на снимката , бутон за пауза по
време на играта и т.н.
Литература:
1. доц. Ангел Тошков , гл. ас. Димитър Минчев, Електронен курс “Въведение в
компютърната техника”, БСУ- Бургас, 2010 г.,
http://students.bfu.bg/moodle/course/view.php?id=163
2. http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/ff384126.aspx
3. http://bg.wikipedia.org

Научни консултанти: доц. д-р Ангел Тошков,
гл. ас. Димитър Минчев
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ЗАХАРИ СТОЯНОВ – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ И ЛИТЕРАТУРЕН ТЕКСТ
Дияна Юлиянова Грозева
Бургаски свободен университет

ZAHARI STOYANOV – INTERACTION BETWEEN JOURNALISTIC
AND LITERARY TEXT
Diyana Yuliyanova Grozeva
Burgas Free University
Abstract: In the presented survey are analyzed and systematized relations between
journalistic and literary texts in the creation of Zahari Stoyanov. Before “new journalists”
Zahari Stoyanov transformed objective journalistic style in artistic.
Key words: Zahari Stoyanov, journalistic text, literary text, mythological article, literary
myth.

В представеното изследване се анализират и систематизират междутекстови
връзки и трансформативни механизми на взаимодействието между журналистически
и литературни текстове в творчеството на З. Стоянов. Корпусът за наблюдение
включва: публицистични статии, отпечатани във вестниците „Работник“ (1881),
„Борба“ (1885), „Южна България”, „Свобода“ (1887-1889). „Независимост“,
„Братство“, „Съветник“, „Светлина“, „Южна България”; книгата „Записки по бьлгарските вьстания”; биографиите „Васил Левски. Дяконът”(1883), “Черти из живота и
списателската деятелност на Любен Каравелов” (1885), “Четите в България на Филип
Тотя, Хаджи Димитър и Стефан Караджа” (1885) и “Христо Ботйов. Опит за биография” (1888).
Съпоставителна характеристика между журналистически /публицистичен/
и литературен текст
Литературният текст се характеризира чрез елитарност, херметичност, езотеричност, автокомуникация, многократност, повторителност на четенето.
За медиатекста е характерна междуличностната комуникация. Той е „достъпен,
лесно усвоим, разбираем, четивен, еднопланов, еднозначен, фактуален, документален,
адресиран към неволевото внимание, оперира с краткотрайната памет” [1]. Неговите
основни функции са: информативна, аналитична, образователно-културна.
Съотношението журналистически – публицистичен – литературен текст
Публицистиката е прагматично ориентирана и използва вьзможностите на литературния език, неговата фигуративност и организираност. Публицистичният текст е
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фактуален, документален и фикционален. Той се конструира между действителното и
измисленото, като сьбира приоритетите на журналистиката и литературата. Публицистиката е и не е литература, е и не е журналистика. Тя е особено текстово поле между журналистиката и литературата, между науката и изкуството, между хуманитарното и социалното. Публицистиката си служи сьс средствата нa документалното и
художественото и често се определя като журналистика, превьрнала се в литература.
Посочените особености са теоретична основа за идентифициране и систематизиране на връзките между медиатекст и литературен текст при Захари Стянов и
извеждането на хибридни модели.
1. Публицистична статия – литературна творба
Писателят Захари Стоянов се ражда едновременно с журналиста Захари
Стоянов. Неговата статия “Имената на българските въстаници, които са посегнали
сами на живота си” [2], и статиите му, групирани в раздела “В памет и защита на
борци за свобода” [3] подготвят мемоарно-документалната му литература.
В цитираната статия Захари Стоянов пише: „Давам имената на тия герои, които
юнашки пожертвуваха себе си за благородните си начала и които трябва да знае всеки
български патриот, за да се гордее с тяхната памет. Те вдигнаха знамето на недоволствие в ония тежки и несносни времена, когато българският народ отиваше към
пропаст под натиска на своеволието и тиранията и когато всяка мисъл за самосъхранение и народна защита беше изчезнала.” Описва се смъртта на Ангел Кьнчев,
Васил Левски и на други участници в Старозагорското и в Априлското въстание .
Този информативно-публицистичен текст се трансформира в широкия мемоарен
конструкт на „Записките”. Те представят най-добрия модел на мемоарната литература
в Бьлгария, в който се смесват изказови постановки от журналистиката, ораторската
проза, есеистиката, документалистиката. Най-точна е оценката на Вазов за книгата:
“С една дума той убиваше една репутация, с един етикет – една партия… Българският език в неговата история, полемика, памфлет, издаде секрета си, доби рядка дотогава сатанинска сила. Захариевата – образна и богата, а при това тъй проста, фразеология, идеше на грубия вкус на българина, затова стигаше сърцето му.”
Именно култовата статия на Захари Стоянов “Имената на българските въстаници, които са посегнали сами на живота си” амбицира и Вазов да напише прочутия си поетически цикъл “Епопея на забравените”, както и “Записките” го мотивират
да създаде романа си “Под игото”.
Друг пример за взаимодействие е статията „В памет и защита на борци за свобода”, която включва спомени за Ангел Кьнчев, Хаджи Димитьр, Стефан Караджа,
Любен Каравелов, Христо Ботев. Тя се включва като основен конструкт в художествените биографии на Захари Стоянов: „Васил Левски. Дяконът”(1883), из “Черти из
живота и списателската деятелност на Любен С. Каравелов” (1885), “Четите в
България на Филип Тотя, Хаджи Димитър и Стефан Караджа” (1885) и “Христо
Ботйов. Опит за биография” (1888).
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2. Митологично-публицистична статия – литературен мит
Още вьв вьзрожденския ни печат се сьздава митологизираща публицистика, като
митотворческите механизми в публицистичните текстове на Раковски, Каравелов,
Ботев, а по-късно и на Захари Стоянов регулират историческия прочит и налагат
представи за народа, свободата, бунта. Същностна публицистична характеристика е
силната авторова позиция; призивното, апелиращо слово; апологиите и екстаза;
съпричастието към представената теза, метафоризирането на фактите: „В Македония
трябва да умрат няколко Хаджи Димитровци, трябва да потече твърде наскоро кръв...
(в. „Борба”, І, 7, 5.VІІ.11885); „Който мре за свобода, той стои по-горе и от вестник и
от Екзархия. Той хвърчи и през гори, и през морета, той е велик.” (в. „Борба”, І, 3,
11.VІ.1885) [4] .
Захари Стоянов изгражда публицистичния мит за четата на Хаджи Димитър и
Стефан Караджа в статиите: „Хаджи Димитър и Стефан Караджа” (в. „Южна
България”, 14.VІІ.1884); „На гроба на Хаджи Димитра войвода” (в. „Борба”,
16.VІІ.1885); „Тържеството на Бузлуджа при гроба на Хаджи Димитър” (в. „Борба”,
30.VІІ, 7.VІІІ.1885). Тези публицистични фрагменти директно навлизат в книгата му
„Четите в България”, която свързва митологиите около Хаджи Димитър с идеята за
Съединението.
Митотворческите тенденции в публицистиката на Захари Стоянов преминават в
неговите цитирани вече митологизирани биографии, както и в големите литературни
митове на „Записките” – митът Бенковски и митът „Кървава сватба”, трайно отразен в
публицистични и литературни текстове по-късно – около войните и събитията от
1923 - 1925 г.
На Захари Стоянов е нужен и вестникът и книгата, когато пише за магическата
личност на Бенковски. Между статията „В памет и защита на борци за свобода” и „Записките” сьществува паралел: „И нашият бьлгарски народ при всичките свои
страдания и робското си сьстояние може да се гордее с няколко единици свои
светила…Такива са: Паисий, Софроний Врачански, Бозвели, Раковски, Любен Каравелов, Христо Ботев, Левски, Хаджи Димитьр, Караджата, Бенковски, Волов,
Каблешков…” В „Записките” продължава литературният разказ: „Те бяха честни и
непорочни като ангели, идеални, каквито Бьлгария едва ли ще роди вече втори такива
подобни на тях” [5].
Фигурата на Бенковски е магнетична, обсебваща: „Той можеше да има
28-30 години, рьст тьньк, висок...очи ясносини, поглед проницателен... човек, който
беше в сьстояние да привлече всекиго смьртен само с вьншните си качества”.
Бенковски е метатекстов образ, симбиоза на публицистика и литература, и проектира
този двойствен модел на „Записките”.
Убийството или самоубийството на Бенковски е описано и в статията „Имената
на българските въстаници, които са посегнали сами на живота си”, и в „Записките” и
прилича на съвременния жанр „литературен социален репортаж” (публицистичен
репортаж, който се гради между прецизната журналистика и художествения
репортаж): „…приготвената нарочно от предателя българин потеря, състояща се от
20 души, изведнаж изгърмя върху ни. При всичко че Бенковски беше ударен с
5–6 куршума, видях го, като си изтегли револвера и бързо се застреля в главата, от
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дясна страна, в самото ухо. Тая негова дръзка постъпка учуди башибозуците…”
(цитат от статията).
Съответният художествен текст от „Записките” е: „Щом препукаха първите
пушки и изреваха грубите гласове, гъст облак от барутен дим напълни празното
пространство над реката. Вижда се работата, че аз съм останал вцепен на моста за
няколко секунди. Помня само, че когато през облаците дим се премержа Бенковски,
който трепереше, с разперени ръце, а после се изкриви на една страна и рухна на
земята по очите си, то аз се стреснах, но не ми идеше на ума що трябва да правя.
Бенковски държеше в ръката си един от своите револвери ...”
Анализираните и типологизирани литературно-медийни конструкти в творчеството на Захари Стоянов предизвикват асоциации с т.н. „нови журналисти” от 60-те години на ХХ век. Том Улф, Ориана Фалачи, Барбара Уолтьрс, Труман Капоти, Габриел
Гарсия Маркес създават журналистически текстове, които се превръщат в художествени, като документалният роман „Хладнокръвно” на Капоти. Капоти не нарича книгата си журналистика, а твърди, че е създал нов литературен жанр. Той, както и другите „нови журналисти”, използват следните литературни техники: конструкцията
„сцена по сцена”, което променя традиционния репортаж; реалистичният диалог, като
средство за характеристика на героите; техниката „ гледна точка на третото лице”,
при която читателят емоционално се идентифицира с преживяванията на героя; подробно описание на жестове, обичаи, предмети, символични за статуса на героя. [6]
Далеч преди тях Захари Стоянов охудожествява документална публицистика,
като трансформира обективния журналистически стил в художествено – есеистичен.
Класическият писател и журналист е всъщност актуално-модерен.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Монова, Т. Медиатекстьт 1999, с. 125
в. ”Работник”, 29 април 1881 г.
Стоянов, З. Сьчинения - том трети, с.433
Лукова, К. За ненаписаната история на бьлгарската публицистика
Стоянов, З. Записки по бьлгарските вьстания
Лукова, К. Публицистика и литература – проблемьт за граничността

Научен консултант: проф. дфн Калина Лукова
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РАЗРАБОТКА НА КОМПЮТЪРНА ИГРА
“WORDGAME”
Адреане Димитрова Димитрова
I курс, “Информатика и компютърни науки”
Бургаски свободен университет

A DEVELOPMENT OF COMPUTER GAME “WORDGAME”
Adreane Dimitrova Dimitrova
I year, ICS, Burgas Free University
Abstract: In this report I`m presenting the development of my computer game –
“WordGame”. It is realized with Microsoft Small Basic. At the beginning you should choose
a number and click on it(there are 4 different stories).After that you should enter nouns,
verbs, animals, adjectives and other part of speech. After entering all the words you will
see graphic window with your own story. You should try it. It`s fun!
Key words: game, small basic, wordgame, fun, story, noun, verb
Програмирането е лесно и забавно !
Microsoft Small Basic със своя леснодостъпен интерфейс позволява и на малки, и
на големи да се научат да програмират. Чрез богатия си, но прост език, програмата
може да бъде разбрана от всеки!Само няколко реда програмен код са нужни и вече
имате своя програма, а даже и игра.
Може да споделите своите идеи с другите програмисти!
Програмата съдържа опция за публикуване на готовите фрагменти в интернет,
като всеки си има индивидуален код.След като го въведат, останалите потребители
могат да разгледат програмите от своя компютър и имат възможността да ги оценяват.
А за тези, които нямат инсталирана програмата на персоналния си компютър, могат
да разгледат някои разработки и чрез интернет браузъра си.
Относно моята разработка
“WordGame” цели да забавлява своята аудитория. Идеята на “WordGame” идва
от английска версия на играта, но в интернет. Попаднах на един сайт , в който
трябваше да се въвеждат имена,място,град и др., и реших да я реализирам чрез Small
Basic.Всъщност има доста подобни такива игри,но на английски език.
Реализация на играта
Първоначално задаваме графичните свойства на играта: 1024х768 пиксела,
заглавие на играта и старт! В началото(Фиг.1) потребителят си избира номер, като на
всеки номер съответства различна по смисъл история.
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Фиг. 1. (Начален екран)

За да стартира играта потребителят трябва да кликне с мишката съответно върху
балон 1/2/3/4. Чрез условен оператор за координатите на всеки балон, се определя коя
от историите да започне,като всяка от тях е зададена като определена процедура.
Например: Ако потребителят натисне върху балон 1 (с координати (500, 640-590,
670)), програмата стартира процедура 1,под която е записана история за животно,
което ви попада в къщата. И така за всеки от четирите.

Таблица 1. (Оператор за намиране координатите на балоните)
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След това се попълват различни предмети,глаголи,предмети,цветове и т.н. без
знанието на играещия за края на играта (Фиг. 2). Те се въвеждат на празни места в готова история, предварително записана в паметта.

Фиг. 2. (Попълване на думите)

Всеки създава своя индивидуална забавна история с въведените части на изречението (Фиг.3).

Фиг. 3. (А ето и една готова история)

227

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

За да бъде по-разчупена графиката, прилагам анимиран малък обект.На фиг.3 е
показано сърце. Отново с процедура за анимацията,в която са въведени координатите
на точките по които да се движи картинката. Избира се и скоростта на движение,
съответно ниска за да не отвлича вниманието от интересния разказ.

Таблица 2. (Програмен код за анимираният обект)

Играта може да бъде намерена на адрес:
http://smallbasic.com/smallbasic.com/program/?FGT760
Или чрез импортиране в Microsoft Small Basic програмния код FSV920
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Недостатъци и бъдещо развитие на проекта
Както споменах по-рано в текста, идеята е от игра на английски, както Вие се
досещате на английски език текста би бил по-благозвучен. В българския език имаме
род,число,време,членуване и това пречи за точното попълване на историите. Неточно
изглежда „Най-дебел тяло” или „ще дойдеш с мен на парка” и това е недостатъка на
играта.
Идея за развитие на играта е да има възможност за записване на крайните
резултати в текстов файл. И отделна препратка към интернет за да могат всички да
четат и да се забавляват над историите.
Литература:
1.

2.
3.

доц. Ангел Тошков , гл. ас. Димитър Минчев, Електронен курс “Въведение в
компютърната техника”, БСУ-Бургас, 2010 г.,
http://students.bfu.bg/moodle/course/view.php?id=163
http://smallbasic.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/beginner/ff384126.aspx
Научни консултанти: доц. д-р Ангел Тошков
гл. ас. Димитър Минчев
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ЛИЦЕТО − ТЕНИСКА С НАДПИСИ, КОЯТО ВСЕКИ НОСИ,
НО МАЛКО РАЗЧИТАТ
к-т Ралица Вълкова Георгиева, к-т Ваня Михайлова Кръстева
Академия на МВР

THE HUMAN FACE –
T-SHIRT THAT EVERYONE WEARS, BUT LESS CAN READ IT!
Abstract: According to ancient Chinese the spirit of each person is written on his
face. Today there is a system which can be interpreted on the nature of man, according
to the features of his face. This is Physiognomic. In its the shape, size, width of the face,
eyebrows, eyes, nose, ears, chin and mouth reveal the true nature of man.
Keywords: human face, T-shirt, spirit

”Всяко движение на душата има своят естествен израз в гласа, в жеста, в
мимиката“ Цицерон
„Всичко, което можем да получим от този свят, ни дават хората” – казва световноизвестният Дейл Карнеги. Трудно е да не се съгласим с тези думи: та нали животът на всеки човек преминава в обкръжението на много хора. В детството ние всички
се учим на отношения с околните като най-много успява този, който най-добре се разбира с тях. За да можете по-лесно да се влезете в контакт със събеседника, възползвайте се от древните знания, които позволяват моментално да „разкрием” даже и
непознат човек. Ако сте наблюдателни, като се възползвате от правилата, можете да
четете лицето на човека като книга, можете да погледнете в миналото му или да
разберете какъв е характерът му.
Езикът на жестовете, на мимиката и на телодвижението се нарича невербално
общуване. Всички невербални средства за комуникация са знаци , носещи определена
информация. Невербалното поведение е език ,често много по-богат от езика на думите. Езикът на лицето е този, който ни отвежда към цялостното състояние на човека
независимо от неговата възраст, пол, раса, религия и т.н. Лицето е огледало на човешката душа.
Невербалното поведение е импулсивно, извиращо от подсъзнанието и емоциите
и рядко се основава на съзнателна тактика на поведение. Ако усвоим умението да
разчитаме несловесните сигнали и обръщаме внимание на съвпадението или несъвпадението между думите и жестовете, шансовете ни да общуваме по-ефективно с другите хора ще се увеличат неимоверно. Редица изследвания показват, че несловесните
сигнали и знаци носят пет пъти повече информация, отколкото протича по канала за
словесно общуване, и че когато несловесното и словесното послание не си съответстват, хората обикновено се доверяват на несловесното и почти напълно пренебрегват словесното послание.
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Ако се интересуваме от едва забележимия език на невербалната комуникация
трябва да знаем, че тъй като лявата част на лицето се контролира от дясното
(неалитично) полукълбо на мозъка, именно тя носи повече информация за емоционалното състояние на човека. Ето защо професионалистите винаги се стараят да
седнат от лявата страна на събеседника си.
По принцип всяка една човешка мисъл се изписва на лицето. Могат да се познаят болестите, темпераментът, предразположенията на човека към различни
действия и дори колко ще живее. Човешкото лице се дели на три основни части: от
основата на главата до основата на носа – първа част, носа до основата на челото втора част и от основата на челото до основата на косата трета част. Първата част има
отношение към физическия живот, втората – към емоционалния, а третата – към
мисловния. Хармонично развития човек има равни (или близко до равните) части на
лицето т. е. първата част = втората = третата. В зависимост коя част е по-развита при
вас (можете да измерите с пергел и линия) може да направите извод за основните
стремежи в живота ви и съответно да разберете в каква посока да работите, за да
уравновесите силите, които работят във вас.
Физиогномика или Антропозоманика е система за предсказване, посредством
която за характера на човека и за неговия темперамент може да се съди по това как
изглежда лицето му. Твърди се, че лицето на човек отразява духа на този човек и
интерпретирането на лицето на даден човек би разкрило истинската му личност.
Традиционно се смята, че основател на тази наука е известният учен и философ
Аристотел. Той предполагал, че по общото изражение, както и по някои черти на
лицето, може да се разпознае същността на индивида, да се оцени нивото на неговия
интелект и надареност. Само че, по данни на някои историци, дълго преди Аристотел
с физиогномика се е занимавал Питагор и именно той е основоположник на тази
наука.
Уморено и вяло лице обикновено ракрива, че индивидът е притеснен или твърде
напрегнат. Лъчезарно лице изразява чувството на позитивизъм към нещата от живота,
като е много вероятно любовният или служебният живот на тези хора да е процъфтяващ.
Всеизвестно е, че хората, които избягват директния поглед в очи са нечестни
или имат нещо, което искат да скрият. Да се съди по начина, по който изглежда човек
е доста често срещано и често доста точно. Така например “той/тя има честно лице”.
Въпреки че наследяваме основните си черти, личният ни живот и опит също добавя
доста към чертите на лицата ни.
Твърди се, че хора с кръгли лица са оптимисти, общителни, имат влияние
върху собствените си чувства и емоции и силен морал. Имат добри бизнес умения, но
са склонни да се обръщат към други хора за помощ в началото на проектите, по които
работят. А ако човекът с кръгла форма на лицето има висока горна костна част на
носа,изпъкнали скули и горящи очи–той е целеустремен.От такива хора могат да излязат завидни лидери и военноначалници.
Хората с квадратни лица имат склонност към практичност и бързо схващат
бизнес и концептуални идеи. Твърди се, че са добри лидери и са упорити по рождение. Жените с такава форма на лицето се отличават със стремеж към доминиране.
Хората с овални лица има способностите присъщи както на тези с квадратни,
така и на тези с кръгли лица. Те имат морален инстинкт, добри бизнес умения и
прагматично отношение, което ги води до успех.
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Триъгълното лице говори за хора, които лесно се отегчават, имат аналитично
мислене, винаги търсят, анализират, задават си въпроси, но често се чувстват некомфортно в ежедневни ситуации и сред много хора.
Трапецовидно лице
Има много общо с триъгълното. За такива лица е характерно широко чело и леко
стеснена (но не и остра) брадичка. Човекът с такава форма на лицето е интелигентен,
чувствителен, артистичен, макар и да не му е свойствен борческият дух. Жените са
оптимистки. Те живеят щастливо и създават приятна атмосфера за околните.
Продълговато лице
Ширината на челото е примерно толкова, колкото и ширината на брадичката.
Това е аристократичният тип. Признак е на интелект, чувствителност, уравновесеност.
Човек с такава форма на лицето е пресметлив и разсъдлив. Понякога такива хора
имат организаторски талант и те имат ярко изразена целеустременост.
Триъгълно лице
Високо и широко чело, изпъкнали скули, малък, но кокалест нос, вдлъбнати очи,
малка и леко вирната напред брадичка. Човек с такава форма на лицето не е особено
чувствителен, ако това може да се смята за дарба. В характера на такъв човек могат да
се забележат хитрост и саможивост. Понякога такива хора са склонни към предателство. Казват, че повечето шпиони и изменници са с триъгълна форма на лицето.
Чувството за привързаност и преданост у такива хора напълно отсъства. Има много
общо с триъгълното. За такива лица е характерно широко чело и леко стеснена .
ФИЗИОГНОМИКТА разделя лицето на три части. Първата е челото, втората е
Средно лице (околко носа) и третата е Долната част на лицето. Ако трите части са
сравнително еднакви по големина това означава, че това е личност, която в
действията си се ръководи от чувставата и сърцето. Ако средната част е домонираща
това означава капацитет за издръжливост, разум и прагматично отношени е към
живота. Човек с доминираща долна част не лицето обикновено изпитва трудности в
изразяването на чувствата и емоциите си и може да има склонност към пресметливост
и хладно отношение. Други иапекти на лицето също се взимат под внимание. Така
например, дългите и непрекъснати линии на челото могат да показват честност,
неравните линии – желание за пътуване, грубите и резки линии – предсояща промяна.
ЧЕРТИ НА ЛИЦЕТО
Вежди
За идеални се смятат широките, дълги вежди. Пропорционално развитите вежди
(форма, цвят, гъстота) сочат за балансираност между емоциите, ума и характера.
Твърдите и рошави вежди свидетелстват за противоположното. Веждите отразяват
взаимоотношенията с околните.
Приятната форма на веждите подсказва, че собственикът им се разбира с околните. Когато гъстите вежди са повдигнати в края си нагоре, това е признак за щедрост
на душата и мъжество. Такъв човек е смятан за роден за успех.
Ако мъжът има равни и дълги вежди на фона на приятна кожа – тогава той
минава за интелектуалец. Жена с такива вежди се смята за кокетка: от нея може да се
очаква всичко.
Късите вежди сочат точно за противоположното.
Ако веждите са гъсти и рошави, то собственикът им е човек с ”дяволска” натура.
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Рошавите вежди, по принцип, са признак на непокорство, упоритост, безкомпромисност
Гъстите, тежки, съединяващи се вежди означават непреодолим стремеж за доминиране. Жената с такива вежди има силен характер и не й подхожда ролята на домакиня. Високо разположените вежди говорят за целеустременост. Прекалено ниските
вежди – за обратното.
Ако жената има вежди, които оформят “ъгълче” по средата – това е признак за
загадъчност и независимост.
ОЧИ
Човекът с красиви и притегателни очи е надарен със здраве, воля, ум и горещ
темперамент. Такива очи излъчват светлина и топлина, добре са защитени с клепачи и
имат изразителни ириси.
Големите очи говорят за чувствителност на душата, мъжество, а понякога и за
стремеж към лидерство.
Малките очи принадлежат на навъсени, затворени и несговорчиви хора. Нерядко
такива хора се отличават с удивително постоянство.
Големите ириси са признак за мекота и спокойствие.
Цветът на ириса: черен, кафяв, зелен – енергичност.
Ако и двете очи са разположени на една хоризонтална линия – това е благоприятен признак. Ако са скосени надолу: при мъжете – решителност, при жените —
неблагоразумие. Ако горният клепач е леко отпуснат – това е признак на зрелост.
НОС
Идеалният нос има закръглено връхче и оформени “крила”.
Прекалено големите ноздри са признак на личностни дефекти. Човекът с идеален нос става силна личност.
Дългият нос е признак на ярко изразена индивидуалност.
Дългият нос, който е добре балансиран с големи очи, уста и брадичка, свидетелства за много силен характер.
За идеална се смята висока и равна горна костна част на носа. Такава костна част
е характерна за здравите хора.
Пълният, голям, луковицоподобен край на носа е признак на сърдечност и
топлота.
Вирнатият нос с изпъкнали ноздри показва своеволие, несдържаност, разпуснатост.
Раздвоеният край на носа свидетелства за плахост, а понякога и страхливост.
Прекалено малки ноздри – отстъпчивост.
Тъмни петна на носа – признак за физическо неблагополучие.
Явно изразен нос на лицето на жената – неблагополучен живот в младостта.
Малка гърбица на прав нос с тесни ноздри – хищност.
Нос с широки ноздри – неумение да се владееш.
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УШИ
Добре оформеното ухо говори за щастливо детство. Безформените и бледи уши
сочат точно обратното.
Прекалено големите уши сочат за дефекти в личността, а прекалено малките са
признак за неблагополучие.
Ако положението на ухото на главата е над нивото на веждите – висок интелект.
Ухо, което няма добре оформени “обички” - небалансирана личност.
Дълга “обичка” – безразличие, равнодушие. Леко изразена “обичк” – дребнавост.
Хората с големи “обички” са мъдреци. Ако меката част на ухото е леко извърната напред, това показва голяма душевност.
Розов цвят на ухото – здраве. Бенките във вътрешността на ухото – неблагополучие.
Например, ако хората слушат като седят облегнати назад свели брадички и със
скръстени пред гърдите ръце, чувствителният оратор ще долови интуитивно, че думите му не намират отклик в аудиторията и ще осъзнае че трябва да потърси друг
подход, за да спечели вниманието и. В същата ситуация оратор, който не е надарен с
интуиция, няма да предусети липсата на интерес у слушателите и ще продължи да си
кара постарому.
Обикновено жените притежават по-голяма чувствителност и възприемчивост по
отношение на несловесните сигнали, отколкото мъжете, и именно този факт е в основата на общоприетото понятие шесто чувство на жената или женска интуиция. Те
имат способността да долавят и разшифроват несловесните сигнали, а също и безпогрешно да отбелязват и най-дребните подробности. Ето защо малцина съпрузи не
успяват безнаказано да излъжат половинките си, докато повечето жени могат съвсем
спокойно да хвърлят прах в очите на мъжете, които така и не го забелязват.
БРАДИЧКА
Широка – признак на волева натура, а понякога и склонност да се решават много
проблеми с помощта на силата, да се подчини опонента. Притежателят на широка
брадичка може да бъде рязък и груб.
Хората с “квадратна” брадичка са доста меркантилни и често направо са зациклили на материалните проблеми. Изпъкнали скули, съчетани с квадратна брадичка
свидетелстват за бунтарски характер, решителност и мъжественост.
Закръглената брадичка обикновено имат разумните и чувствителни хора.
Остра брадичка – признак на хитрост и способност за предприемачество.
Човек с издадена брадичка може да бъде охарактеризиран като волева и самоуверена натура.
Скосената брадичка издава слаба воля, понякога труден и неуправляем характер.
Раздвоената брадичка при мъжете е индикатор на страстна натура, неслучайно такива
мъже имат успех сред жените.
УСТА
При жените за красива уста се смята малката.
Тънка линия на затворените устни говори за чувствителен характер. Човек с
голяма уста със смъкнати краища има силна воля, но доста трудно му се влияе.
Постоянно кривяща се уста (уста на кон) е признак за недоверчивост.
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Малка по размер уста с форма на дъга (ъгълчетата на устните непрекъснато се
смъкват надолу) принадлежат на чувствителна натура.
Изпъкналите устни са свидетелство за успех.
Симетричен без изкривяване отвор на устата говори за балансирани емоции.
Ако от двете страни на устата от очите се спускат дълбоки лицеви бръчки, това е
признак на нелек живот. Ако бръчките се спускат от крилцата на носа към ъгълчетата
на устата, това е признак на коварство.
Благодарение на 44 мускулни групи човешкото лице е мултифункционално изразно средство. Способни сме на 10 000 различни гримаси. Психолози са разработили
схема за разшифроването им. Дори тайните агенти залагат на метода.
Усмихвали ли сте се вече днес? Ако да, то тогава сте повдигнали симетрично
крайчетата на устните си, както и скулите си, а кожата около очите ви леко се е сбръчкала. Ако това гимнастическо упражнение ви се удава без да ви е споходила спонтанна радост, то вие сте част от една доста миноритарна група. Защото според психолозите само една шепа хора могат да имитират истинската усмивка, без да събудят подозрения за искреността на изразената емоция.
Човешкото лице е способно на общо 10 000 различни гримаси. Нищо чудно, че
то се е превърнало в изследователски обект с огромна притегателна сила. Вилибалд
Рух, професор по психология на личността в университета в Цюрих, е експерт по
гелотология – или науката за смеха. Един от основните въпроси, занимаващи
проф. Рух, е как може да бъде измерен хуморът. За тази цел той изследва движещите
се компоненти на лицето.
"Емоциите се изписват доста точно на човешкото лице и представляват сигурен
извор на информация относно моментното преживяване", казва професорът. Още през
1862 година френският невролог Гийом Бенжамен Дюшен дьо Булон е стигнал до
извода, че съществува само един-единствен начин за изразяване на истинската радост.
"Естествената усмивка е много хармонична, двете крайчета на устата се повдигат
симетрично за разлика от т.нар. социална усмивка. Тук участват и очите, което си личи по малките бръчици около тях."
Интересен е въпросът ,дали човекът може да лъже с езика на тялото си? Найобщо отговорът е не,тъй като не е възможно да се постигне пълно съгласуване между
основните жестове,микросигналите на тялото и изричаните думи.Вероятно зениците
на очите му ще се свият или една от веждите му лекичко ще се приповдигне,или
ъгълчето на устата му ще потрепне, а това са все микросигнали, които издават
противоречието между изричаните в монвта думи и приятната усмивка.Ето защо в
такива случаи слушателят обикновено не вярва на онова ,което чува.Но дори най големите майстори успяват да преправят езика на талото си за кратък период от
време,защото то неминуемо,рано или късно, ще подаде един или друг сигнал,който се
е изплъзнал от контрол и е независим от съзнателните действия на конкретния
човек.Мнозина политици са истински експерти в имитирането на езика на тялото, с
което целят да накарат гласоподавателите да повярват на думите им. За политик,
които успешно се справя с тази трудна задача, се казва, че притежава магнетично
излъчване и, че е обаятелен.
Една от най-сериозните грешки, която новакът в взика на тялото би могъл да
направи, е да тулкува един единствен жест или мимика изолирано от другите съпътстващи ги или извън контекста на конкретните обстоятелства.Всеки жест или
мимика е като отделна дума,а тази дума може да има най-различни смислови
значения в различния контекст на изпреченията.
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Винаги когато срещнем някого за пръв път, насаме или в компания, нещо у нас
формира специфично отношение и поведение към него. Кои са факторите, които
задействат интуицията ни? Обикновено посрещаме по облеклото и изпращаме по ума,
но нещо друго ни говори кой човек ни е приятен и кой – не. Често болезнено и късно
откриваме, че зад едно красиво лице или усмивка с времето „изплува" тежък и
непоносим за нас характер; че сме се предоверили; че интуицията ни не е била на високо ниво и е била подведена от разума ни.
Според ревните китайци духът и характерът на човек са изписани на лицети му.
Чертите на лицето обясняват защо мислим,чувстваме или действамр по съответния
начин. Изкуството да четеш по линиите на лицето дава отговор на най-важния въпрос
в живота на човека: Кой съм ази какво е моето призвание?
Истината винаги е една. Фактът си е факт, но човек може да тълкува дадено
послание и така, и иначе.
АКО ТОВА, КОЕТО ВИЖДАШ, ПАСВА „КАТО ПО МЯРКА”
НА ИСТИНАТА, КОЯТО Е ИЗГОДНА ЗА ТЕБ...
...НЕ ВЯРВАЙ НА ОЧИТЕ СИ!!
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Из статии на Максим Герасимов,антрополог
Джийн Хейнър,“Лицето като огледало“
chidesa.net
Пола Хауорт,психиатър „Лицето е огледало на душата“
Люис, Д.“Тайният език.София, 2001, с.191“
Рудакова.Е. към рубриката невербалното общуване - „езикът на тялото“
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СЕКЦИЯ
IV курс магистри и докторанти

НЕЗАВИСИМОСТ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ
Никола Делиев, Иван Сулев
Бургаски свободен университет
В началото 21 век, все повече внимание и интерес сред обществото предизвикат действията по разследване, повдигане на обвинение, както и самият съдебен процес в наказателното производство. Правилното прилагане на законодателните разпоредби и действията на държавните органи ,в хода на наказателният процес, са следени
не само от институциите на европейската общност, но и от обществеността като цяло.
Особено важен в тази насока е проблемът за независимостта на българското следствие, прокуратурата и съдът и доколко тя наистина осигурява едно безпристрастно и
справедливо съдопроизводство, което да не е подчинено по никакъв начин на политическите интереси, както и упражняването на контрол от органи на изпълнителната,
законодателната и съдебната власт.
За да може да се формира едно обективно мнение по този въпрос е нужно да се
разгледат задълбочено правните норми, които предоставят и гарантират независимостта на горепосочените държавни органи, да бъде анализирано нейното действие
индивидуално за всеки един от тях и в тяхната съвкупност в рамките на наказателното
производство.
I. Обща характеристика на принципа на независимост на държавните
органи в наказателния процес
Според концепцията, залегнала в НПК, едно от основните начала на наказателния процес, което представлява част от основните ръководни положения, върху които
се изгражда цялата процесуална система с оглед да се осигури осъществяването на
стоящите пред нея задачи е принципът на независимост на държавните органи. Този
принцип е уреден в чл. 10 от НПК, който е включен в общата наказателно процесуална система и е част от нейната основна канава, върху която се оформя и нормативната уредба на целия наказателен процес на всички негови стадии и институти.
II. Правна същност на принципа на независимост на съдебната власт
1. Принципът е установен в чл. 10 НПК и както е видно всички държавни органи са независими и се подчиняват само на закона. От този текст могат да се направят следните изводи:
- според чл. 10 НПК са независими, но не само органите на съдебната власт, а
и разследващите органи, в които се включват разследващите полицаи и полицейските
органи.
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- според чл. 10 НПК съдържанието на този принцип е изразено чрез задължението на държавните органи да се подчиняват само на закона.
- чл. 10 НПК звучи като декларативна норма и разпоредбата не разкрива в
пълнота съдържанието на този принцип.
2. В доктрината и практиката съдържанието на този принцип се определя така:
За да се определи държавният орган като независим, трябва да са налице следните условия:
- трябва да съществуват законови гаранции, че държавният орган винаги
действа по вътрешно убеждение, основано на доказателствата по делото и на закона.
- ако един държавен орган е действително независим това означава че, никой
друг държавен орган, длъжностно лице, гражданин, политическа сила и т.н. не може
да изиска от него да изпълнява едни или други указания по конкретните дела.
- когато чл. 10 НПК обявява, че държавните органи са независими, това никак
не означава, че те са абсолютно независими, че действат като капсулирана държавна
власт, недосегаема от нищо и от никого. Точно обратно при осъществяването на наказателнопроцесуалната дейност съществуват многобройни форми за надзор и ръководство на тази дейност. Нещо повече – при тези форми за надзор и ръководство могат да
се дават и конкретни указания по конкретните дела.
Но за да останат държавните органи независими е от изключително значение за
какви указания става въпрос. Има указания, които са напълно съвместими с принципа на независимостта и, които държавните органи са длъжни да изпълнят, въпреки
това те си остават независими органи. Става въпрос за указанията, отнасящи се до
правилното прилагане на закона.
Могат да се дават указания свързани с правилното прилагане на НК и НПК.
Всички други указания са несъвместими с принципа на независимостта и, ако
държавните органи ги изпълняват, това означава, че няма да действат като независими органи. Става дума за указанията, свързани с:
- Кое лице да се привлече, като обвиняем;
- Какъв да е обема на обвинението;
- Каква оценка да се даде на доказателствата по делото;
- Какви фактически констатации да се приемат за установени;
- Указанията делото да се прекрати, да се спре, да се внесе обвинителен акт,
да се признае подсъдимият за виновен или невинен, какво конкретно наказание да му
се наложи и т.н.
III. Независимост на съда
Съдът е независим от органи и лица, които са външни на системата от органи на
съдебната власт.
1. Съдът е независим от изпълнителната власт и в частност от министъра на
правосъдието, защото:
- министерството на правосъдието управлява, но той управлява имуществото
на съдебната власт, както и технически осигурява съда с информационни технологии,
професионални обучения, сгради, охрана – чл. 370 ЗСВ.
- министъра на правосъдието организира и председателства заседанията на ВСС,
но той няма право да гласува при решаването на който и да било въпрос – чл. 32 ЗСВ.
- органите на съдебната власт се назначават, повишават в длъжност, освобождават и дисциплинарно се наказват от ВСС, а министърът на правосъдието може да
дава становища по така направените предложения, както и да прави такива – чл. 38 ал.
5 ЗСВ. Дори когато министърът е направил предложения за назначаване, повишаване,
наказване и т.н. той не взема участие в гласуването.
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2. Съдът е независим и от законодателната власт. Вярно, че съгласно чл. 130 ал.
7 КРБ ВСС внася в НС годишните доклади на ВКС, на ВАС и на Главния прокурор,
но този доклад се внася само за сведения на НС и той не съдържа информация по конкретните дела, а се отнася само до прилагането на закона в дейността на съдилищата,
прокуратурите и разследващите органи.
3. Съдът е независим и от органите вътре в системата на органи на съдебната
власт.
- съдът е независим от инспектората към ВСС. Този инспекторат се състои от
главен инспектор и десет инспектора, които се избират от НС с мнозинство 2/3 от
народните представители, като главният инспектор се избира за пет, а инспекторите –
за четири години. Съгласно чл. 54 ЗСВ Инспекторатът проверява организацията на
административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи;
проверява организацията по образуването и движението на делата, както и приключването им в установените срокове; при противоречива съдебна практика сигнализира
компетентните органи за издаване на тълкувателни решения; прави предложения за
налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори и следователи при констатирани нарушения.
От изложеното е очевидно, че Инспекторатът при ВСС не може да накърни
принципа на независимостта, защото е вярно, че проверява, но проверява единствено
начина, по който е организирана дейността по делата, а не самата наказателно-процесуалната дейност.
- Съдът е независим от прокурора, защото:
• Обвинителния акт на прокурора няма задължителна сила за съда. С този акт
не се решават въпросите по съществото на делото. Той е само средство да се повдигне
обвинението пред съда, за това няма пречка прокурорът да внесе обвинителен акт, а
съдът да прекрати, да спре производството, да го върне за доразследване или да
постанови оправдателна присъда.
• Прокурорът не може да оттегля веднъж внесения обвинителен акт, а съдът
да е длъжен да прекрати производството. Прокурорът може да се откаже от обвинението, но и в тази хипотеза съдът продължава да го разглежда и няма пречка да постанови присъда (вкл. и осъдителна).
• Съдът остава независим и когато прокурорът е сключил споразумение с
адвоката на обвиняемия. Този извод е верен, защото споразумението може да породи
правни последици, но само, ако е било потвърдено от съда. А съдът може и да не го
утвърди, ако то противоречи на закона и/или на морала.
• Исканията, бележките и възраженията, направени от прокурора, съдът уважава или отказва да уважи по свое вътрешно убеждение, точно както уважава или
отказва да уважи исканията, бележките и възраженията на всички други страни.
- Съдът е независим от въззивната и касационната инстанция, поради следните съображения:
• Съдилищата не са организирани в една система, която да е субординирана и
централизирана;
• Въззивният и касационният съд могат да отменят постановените актове и да
върнат делото за ново разглеждане, при което да дадат и указания, които са задължителни, но въпреки това съдът остава независим, защото тези указания могат да се отнасят само до стадия, от който да започне разглеждането на делото, допуснатите съществени процесуални нарушения и правната квалификация, което условие остава задължително само, когато при новото разглеждане на делото не са установени други
фактически положения – чл. 335 ал. 2 НПК, чл. 354 ал. 3 НПК и чл. 355 ал. 1 НПК.
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• ВКС издава тълкувателни решения, а съвместно с ВАС – тълкувателни
постановления, които са задължителни за всички съдилища, но независимостта не се
накърнява, защото тези тълкувателни актове никога не се издават по конкретни дела.
Те се издават само при условие, че съдилищата прилагат и/или тълкуват НК и/или
НПК по различен начин.
IV. Независимост на прокурорът
1. Прокурорът е независим от органи, които са външни на органите на съдебната власт и в тази връзка важи всичко, което е казано по-горе за съда.
2. Независимост на прокурора от органи, вътре в системата на органите на съдебната власт.
- Прокурорът е независим от съда, защото:
• Когато съдът разрешава или не, или одобрява или не, протоколът от извършено действие по разследване, прокурорът остава независим, защото както прокурора така и съда всеки сам суверенно и независимо един от друг е взел своето решение и постановил своя акт.
• Постановлението на прокурора за прекратяване на производството може да
се обжалва пред съда, а той може да го отмени и да върне делото на прокурора със
задължителни указания. Прокурорът въпреки това остава независим, защото както е
видно от чл. 243 ал. 5 т. 3 НПК тези указания могат да се отнасят само до прилагането
на закона.
• Първата и втората инстанция също могат да прекратят съдебното производство и да върнат делото на прокурора, давайки му задължителни указания. Но както е
видно от чл. 288 т. 1 НПК и чл. 354 ал. 3 НПК тези указания могат да се отнасят само
до допуснати съществени процесуални нарушения.
• В съдебното заседание прокурорът е подчинен на процесуалното ръководство на съда, но тази му подчиненост не може да накърни неговата независимост, защото той е подчинен така, както са подчинени всички други страни и освен това, той
е подчинен не във връзка с извършваната дейност, а е подчинен на ръководството на
съда единствено във връзка със спазването на дисциплината в съдебното заседание.
- Независим ли е прокурорът от горестоящия прокурор?
Според чл. 126 ал. 2 КРБ „Главният прокурор осъществява надзор за законност
и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори“.
Този текст достатъчно категорично сочи, че прокуратурата трябва да се организира на принципите на централизъм, подчиненост, субординация и единоначалие.
Съгласно чл. 36 ЗСВ прокуратурата е единна и централизирана. Всеки прокурор е
подчинен на горестоящия, а всички са подчинени на Главния прокурор. Всеки прокурор може да извършва всички действия, включени в компетентността на долустоящия
и всеки прокурор може да дава указания на долустоящия, които указания са задължителни.
До 1990 г. взаимоотношенията между прокурор и горестоящ прокурор не бяха
регламентирани в НПК, а единствено в ЗСВ. Сега тези отношения са уредени чрез
правилото на чл. 46 ал. 3 НПК.
Отговорът на въпроса се решава в зависимост от начина, по който ще се изтълкува чл. 46 ал. 3 НПК.
В чл. 200 НПК е процедурата по обжалване, а в чл. 46 ал. 3 НПК е налице
служебен контрол.
От чл. 46 ал. 3 НПК е видно, че 1-вото правомощие на горестоящия прокурор е
да измени постановлението на непосредствено долустоящия прокурор. При тази
хипотеза прокурорът остава независим, защото всеки прокурор, както долу – така и
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горестоящият е решил въпросът суверенно и носи сам отговорността за това свое решение.
Второто правомощие на прокурора е да отмени постановлението на долустоящиия прокурор. В този случай обаче в закона са предвидени две хипотези:
- да отмени постановлението и да извърши необходимите действия по разследването и процесуални действия. В тази хипотеза прокурорът остава независим,
защото всеки от прокурорите сам и суверенно е решил въпроса и е извършил действието по свое вътрешно убеждение;
- да отмени постановлението на прокурора и да даде задължителни указания,
които трябва да се изпълнят от по-долустоящия прокурор или от разследващия орган.
При буквалното тълкуване на думата указания по чл. 46 ал. 3 НПК се получава противоречие при систематическото тълкуване на този член с чл. 10 НПК – указания означава да се дават всякакви такива, независимо дали са свързани с прилагането на
закона или не, и за това има противоречие с чл. 10 НПК. Именно това противоречие
ни дава основание да се тълкува стеснително думата „указания“ в чл. 46 ал. 3
НПК (второ изречение). Само по този начин, чрез това стеснително тълкуване ще се
изглади противоречието между чл. 46 ал. 3 НПК и чл. 10 НПК.
V. Независим ли е разследващият орган от прокурора?
По силата на чл. 203 ал. 2 НПК разследващият орган се ръководи от вътрешното
си убеждение и закона, но действа подчинявайки се на указанията на прокурора. А
според чл. 203 ал. 4 НПК той е длъжен системно да докладва на прокурора и да
обсъжда с него всички въпроси, поставящи се при разследването. Според чл. 219, чл.
226 и чл. 229 НПК разследващият орган задължително трябва да докладва на прокурора:
- преди да привлече обвиняем;
- преди да приключи разследването;
- докладва направените искания, бележки и възражения.
От друга страна според чл. 196 НПК прокурорът непрекъснато контролира хода
на разследването, дава указания, участва при извършването на действията.
От тези текстове може да се направи извод, че разследващите органи са подчинени функционално на прокурора, че те събират доказателства за него, за да може именно той да реши окончателните въпроси по разследването.
Отговорът на въпроса, дали разследващият орган е независим от прокурора,
зависи от начина по който ще се изтълкува чл. 197 НПК. При буквалното тълкуване
няма никакво съмнение, че разследващият орган е длъжен да изпълни всякакво
указание на прокурора. Това е противоречие при систематическото тълкуване с чл. 10
НПК, която е разпоредба-принцип. Вярно, че това ни дава основание да изтълкуваме
стеснително думата „указания“. При този вид тълкуване със сигурност ще се изправи
противоречието с чл. 10 НПК, но с още по-голяма сигурност ще се получи ново противоречие, и то по-голямо. Противоречие на чл. 197 НПК и чл. 10 НПК с идеята за
духа на закона, установяващ взаимоотношението между прокурора и разследващите
органи. Тези отношения са установени на базата на пълна подчиненост.
В заключение можем да обобщим, че начинът, по който е уредена “независимостта” в НПК се налагат изводите, че единствените изисквания към тези органи е да
се подчиняват на закона, както и всяко едно тяхно решение да е взето по вътрешно
убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно разследване на всички обстоятелства по делото .
Научен консултант: гл. ас. Мила Иванова
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ЕФЕКТИ
ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ АКЦИИ ВЪРХУ
ИМИДЖА НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ―
ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
Димитър Атанасов, магистър по „Връзки с обществеността”
Калина Тончева, специалност „Връзки с обществеността”, III курс
Бургаски свободен университет

EMPIRICAL RESEARCH OF THE COMMUNICATIONAL
EFFECTS OF THE SPECIAL POLICE CAMPAIGNS UPON THE
IMAGE OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS –
TSVETAN TSVETANOV
Dimitar Atanasov, master of “Public Relations”
Kalina Toncheva, student at “Public Relations”, III grade
Burgas Free University
Abstract: The communicational effects from the special police campaigns upon the image of
the Minister of home affairs, Tsvetan Tsvetanov, have been researched through a content
analysis of articles in “Dnevnik” newspaper and also through a survey based on the Likert
scale and the semantic differential of Osgood. The research shows that the effects upon the
image of the minister are negative.
Key words: empirical research, media (communicational) effects, special police campaigns,
image, cultivation theory, priming, framing, labeling theory, name, quantitative content
analysis, Lickert scale, semantic differential
Изследванията на медийните ефекти водят началото си от края на XIX в.
Медиите оказват своите въздействия, защото традиционните институции като семейство, държава и църква губят своя авторитет и влияние в едно общество, което силно
се фокусира върху индивидуализма на личността. Три са водещите концептуални
модели на медийните ефекти, които трябва да бъдат щрихирани за нуждите на тезата –
модел на силните медийни ефекти, модел на ограничените медийни ефекти и модел
на кумулативните ефекти.
В началото на ХХ век се появява Теорията за силните медийни ефекти. Според
нея след като посланието „удари” или бъде „инжектирано” в аудиторията, то оказва
мощно въздействие върху всеки, който го получи. В средата на ХХ век се твърди, че
ефектите, които медиите оказват, са изключително слаби.
Върху социалните взаимоотношения между хората и индивидуалното влияние,
което отделни личности оказват върху големи сегменти от аудиторията в комуникационния процес е разработена съвременната теорията за двупосочния поток на
медийните послания – процес, при който лидери на мнението играят определяща роля
за възприемането на медийното послание. В резултат на това индивидите със своите
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персонални и социални характеристики са тези, които избират послания от медии,
които отговарят на техните разбирания. Така медиите се използват като инструмент за
усилване на въздействието.
През шестдесетте години на XX век се появява теорията за кумулативните
ефекти. Разликата между този подход и силните медийни ефекти лежи в обяснението, че ефектите са резултат от кумулативното излагане на едно и също медийно съдържание, а не на еднократно събитие. С други думи, с времето аудиториите започват
да приемат медийната рамка на реалността като своя лична представа за нея.
Теорията за рамкирането на медийната информация се базира на допускането,
че начинът, по който се представят новините от медиите, оказва влияние върху
общественото възприемане на новините. Освен това не количеството информация по
дадена тема само по себе си я прави важна. По-скоро става дума за това, че начинът,
по който журналистите представят една тема, изгражда нейната реалност за аудиториите, като създава приемливо разнообразие от значения.
Ето защо рамките не са нищо друго, а интерпретативни рамки, които действат
под формата на когнитивни структури в съзнанието на журналиста и аудиторията.
Тези структури допринасят към процеса на селектиране и представяне на информацията.
Чрез определяне на медийния дневен ред се изгражда и публичния дневен ред на
комуникацията в обществото. По този начин професионалните комуникационни консултанти изграждат средата за създаване и моделиране на образ на отделните политици.
В тази връзка е необходимо да разгледаме теорията на етикирането и какво
носят имената със себе си.
Теорията на етикирането се основава върху принципите на символния интеракционизъм, според който хората дефинират и конструират своята идентичност на
базата на общественото възприятие за тях. За създател на модерната теория на
етикирането се приема социологът Хауърд Бекер (Becker, 1963), който я излага в
книгата си „Аутсайдерите” (1973). Определени обществени групи, обикновено във
властова позиция, проектират правила и „етикети” върху иначе неутрални поведенчески актове, за да дефинират в своя полза едно или друго поведение като престъпно. В тази връзка Бекер въвежда термина морални предприемачи или агенти на
социалния контрол, за да опише онези хора, облечени във власт, които провеждат
кампании за криминализирането на поведение. Това морално предприемачество служи за законно придобиване на права на едни хора за сметка на други.
Теорията на етикирането обръща специално внимание на начина, по който обществото реагира към хора с етикет „престъпник”. Бекер твърди, че този етикет
(стигма) се превръща във водеща социална роля и основен начин, по който другите
възприемат стигматизирания. Тази роля, която обществото възприема и използва, за
да идентифицира и класифицира един човек, винаги ще бъде етикетът „престъпник”.
Имената са важни, защото те носят скрита информация. Имената на проведените специални полицейски акции се характеризират с даването на кодово име. Тази
практика присъства и в операции, провеждани от Министерството на вътрешните работи и при правителството на Сергей Станишев. Разликата е, че много малка част от
специалните полицейски операции носят конкретни кодови имена, с малки изключения (операция „Комар”). В действията на МВР под ръководството на Цветан Цветанов
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през 2010 г. се забелязва устойчива тенденция към задължително именуване на
спецакциите с на пръв поглед ефектни имена („Октопод”, „Килърите”, „Отрепките” и
др.).
Те предизвикват първоначалните впечатления в съзнанието на реципиентите и
ги карат да се чувстват по позитивен или негативен начин. Имената извикват имиджи,
изразяват индивидуалността и придават тежест на идентичността. Те са силни символи, които в изключително компресирана форма разказват цели истории.
Въз основа на изложените теоретични постановки можем да заключим, че
даването на кодово име не може и не би трябвало да се приема за нещо повърхностно
и елементарно. Главно защото имената на специалните полицейски акции изграждат
определен имидж на задържаните. Те „преливат” от скритите конотативни значения и
смисли към експлицитни представи на журналистите и чрез тях на обществото към
отделни лица, задържани в различните акции. Така например Алексей Петров неизменно ще бъде свързван и връщан към акция „Октопод”, най-вече като глава на организирана престъпна група, пряко свързана с политическите среди.
Поставянето на такива имена нарушава правата на човек. Всеки е невинен до
доказване на противното. Практиката във Великобритания, например при даване на
име на една специална полицейска операция, е то да бъде неутрално и да не уронва
репутацията на лицата, заподозрени в едно или друго закононарушение. Американското военно министерство избягва натоварените със значение имена за военните
мисии.
В случая с Цветан Цветанов от особено значение е ролята на медиите като транслатор на идеите и популяризатор на практиките на ГЕРБ. Атрактивните кодови
имена на специалните полицейски акции имат за цел да привлекат медийното
внимание към борбата с престъпността и корупцията, водена особено активно от министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, който е и официален лидер на ГЕРБ.
Но точно тук желаният имидж се разминава с реално постигнатия – посредством
сложените етикети Цветанов се превръща от „борец за справедливост” в „несправедливо обвиняващ”. В резултат на медийните ефекти хората възпримат нежелания
имидж.
Имиджът според дефиницията на Бурстин е нещо, върху което можем да
предявяваме права, и е инструмент, създаден да нарежда и да ориентира всеки
индивид (Boorstin, 1961:197). Според него имиджът е синтетичен или създаден,
конструиран, за да постигне определени цели. Той е пасивен, ярък и конкретен, опростен и неопределен. Имиджите носят информация, от която наблюдателите черпят
интерпретации и си вадят заключения. Бурстин описва имиджа като индивидуална
интерпретация на събития и личности.
Кенет Боулдинг твърди в книгата си „Имиджът”, че когато посланието се
сблъска с имиджа, са възможни три варианта:
а) посланието може да остане незасегнато;
б) да промени имиджа в слаба степен, като проста добавка;
в) да удари някаква „носеща структура” (ядро) в имиджа, така че цялото послание да се промени драстично. (Boulding, 1961:6).
В конкретния изследван случай се постига именно третият вариант.
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Емпирично проучване
Основната цел на проучването е да изследва комуникационните ефекти на специалните полицейски акции с кодови наименования в тяхната многоаспектност върху
имиджа на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов.
Друга цел на изследването е да анализира въздействието и ефективността на
прилаганите PR подходи и инструменти при провеждането на специалните полицейски акции върху общественото мнение за личността на Цветан Цветанов.
Разработването на проучването изисква вземането на редица решения. Първо
материалът за изследване трябва да бъде дефиниран. Предвид големият интерес от
страна на българската преса и електронни медии към специалните полицейски акции
с кодови имена и особено възможностите, които МВР предоставя на определени
телевизии да излъчват операциите в реално време, изборът на медия се оказва тежка
задача.
За нуждите на проучването ние определихме вестник „Дневник” за медия, която
да анализираме. Изборът на електронното издание на вестника бе определено от характеристиките на неговата аудитория и тираж.
Вестник „Дневник” предоставя подбор от най-важните вътрешни и външни
социално-икономически и политически новини с коментари и контекст. Тиражът на
„Дневник” варира между 11 000 и 12 000 броя на ден. Средно четири души четат едно
копие на вестника, което прави 40 000 акумулирана аудитория.
Аудиторията на вестник „Дневник” са хора на възраст между 18-50 години.
Характерно за аудиторията е, че 51% от читателите са мениджъри на средно и висше
ниво.
Уебсайтът www.dnevnik.bg е място, където новините се публикуват в реално
време. Сайтът има специализирани подсайтове по теми:
www.denvnik.bg/pazari – финансова и икономическа информация;
www.denvnik.bg/evropa – европейски институции, финансиране, програми, политики;
www.denvnik.bg/ecobusiness – сайтът предлага новини, и информация за финансиране на екологични проекти и устойчиви бизнес практики до зелен начин на живот;
www.denvnik.bg/morski – сайтът за новини и информация за черноморския регион;
www.denvnik.bg/sport – сайт за спорт и спортът като бизнес.
Важно е да се отбележи, че част от denvnik.bg е и блогсфера – място на найвлиятелните и интересни блогове в България. Dnevnik.bg има средно по 50 000 уникални посетители на ден, което прави по 6 400 000 импресии месечно (Nielsen Online,
2009).
Целият архив на вестник „Дневник” е достъпен на www.dnevnik.bg, безплатно
срещу регистрация.
Друг довод за избор на електронния вариант на вестник „Дневник” за анализ е
пряко свързан с предстоящите президентски избори. Името на Цветан Цветанов присъства в медийното и общественото пространство като потенциалния кандидат за президент на политическа партия ГЕРБ.
Трета причина, за да изберем вестник „Дневник” за анализ е фактът, че основната черта на една предизборна кампания е двустепенната комуникация и основен
елемент в нея са лидерите на мнение. Голяма част от хората рядко формират вижданията си само върху собствените си преживявания и разбирания. В значителна
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степен нагласите на масите се формират от лидери на мнение (мениджъри на средно и
висше ниво, икономисти, магистрати, държавни ръководители и др.). Вестник
„Дневник” и неговият електронен вариант са медия, в която лидерите на мнение намират поле за изява.
Едно всеобхватно проучване изисква анализирането на повече от един комуникационен канал, за да се отчете комбинираното въздействие на пресата и електронните медии при отразяването на специалните полицейски операции с кодови имена, но
то излиза извън рамките на това проучване.
Вторият важен въпрос пред изследването е избор на метод за анализ. За нуждите на емпиричното проучване и вида на избраната медия се спряхме на количествен
контент-анализ. Количественият контент-анализ представлява научен изследователски подход, който използва „систематично броене и процедури на записване, за
да се произведе количествено описание на символното съдържание в един текст.”
(Neuman 2003:311).
Третият въпрос, който трябва да решим, е какво точно да отчитаме в количествения контент-анализ на електронното издание на „Дневник”. Предварително
заложената последователност (анализ на медия, проучване на общественото мнение и
изследване на имиджа на Цветан Цветанов) и методологията на изследването на
комуникационните ефекти (контент-анализ, изготвяне на скала на Ликерт и разработване на семантичен диференциал) определи отчитането на честотата на отразяване на
темата „Цветан Цветанов и специалните полицейски акции с кодови имена” в рамките
на периода 1 септември 2009 г. до 1 септември 2010 г.
Количественият контент-анализ се използва за набиране на данни за медийното
съдържание като теми или проблеми, обема на отразяването, посланията определени
от ключови думи в контекст, тираж на медията и честота. Чрез провеждането на
количествения контент-анализ ние търсим отговор на първата ни хипотеза:
Хипотеза 1: Провеждането на специални полицейски акции е работещ инструмент за привличане на медийното внимание, респективно на обществения
интерес.
Нашият количествент контент-анализ е извършен, като отчитаме честотата на
отразяване на темата „Цветан Цветанов и специалните полицейски акции с кодови
имена”. Темата е разработена в 964 журналистически материала в рамките на зададения период. Предвид това, че вестник „Дневник” е ежедневник, проучването
показва, че седмично темата се разглежда средно в 20 материала. Трябва да направим
уточнението, че честотата на практика се засилва във втората половина на зададения
период. Това може да се проследи в описанието на всички проведени специални полицейски акции с кодови имена.
Количественият контент-анализ потвърждава нашата хипотеза, че с поставянето
на провокиращи кодови имена МВР в лицето на Цветан Цветанов успява не само да
привлече медийния интерес, а дори да определи медийния дневен ред и да превърне
темата „Цветан Цветанов и специалните полицейски акции с кодови имена” в една от
водещите обществени теми.
Началото на провеждането на специални полицейски акции с кодови имена е
дадено на 17 ноември 2009 г., когато за пръв път се споменава специална полицейска
акция с кодово име „Наглите”. Тази операция се провежда за втори път на
22 декември 2009 г. През месец януари 2010 г. се провежда акция „Апашите”. От
10 февруари 2010 г. до 1 септември 2010 г. се провеждат единствено специализирани
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полицейски акции с кодови имена (някои от операциите имат и втора част). Общият
брой на операциите е четиридесет и пет и всяка една е отразена в електронното издание на вестник „Дневник”.
Честотата на отразяване на темата „Цветан Цветанов и специалните полицейски
акции с кодови имена” сама по себе си не дава твърд отговор на въпроса положително, отрицателно или неутрално отношение имат аудиториите спрямо провеждането на специалните полицейски акции с кодови имена. За да дадем отговор на този
въпрос, е необходимо да проучим обществените нагласи спрямо специалните полицейски акции с кодови имена и съпровождащите ги морално-етични аспекти с акта
на даване на име.
Хипотеза 2: Специалните полицейски акции са показни и не целят справянето с
престъпността, а изграждането на положителен имидж на Цветан Цветанов.
За доказване на хипотезата бе разработена анкетна карта под формата на скала
на Ликерт. Ренси Ликерт разработва този метод за изследване на нагласите през 1932 г.
Скалата на Ликерт, най-често петстепенна скала (пр. напълно съгласен, съгласен,
нито/нито, несъгласен, напълно несъгласен), изисква от респондентите да определят
степента на своето мнение спрямо дадено твърдение.
Разработената анкета е проведена сред 100 студенти от Бургаския свободен
университет. Анкетата отчита общественото мнение по основни въпроси, касаещи характеристиките и влиянието на името, изконни морално-етични постановки в Хартата
на правата на човека, правата на полицейския институт по отношение на раздаването
на присъди и реалното предназначение на специалните полицейски акции.
Получените резултати недвусмислено показват, че специалните полицейски акции с техните силно експресивни кодови имена влияят върху начина на възприемане
на действията на МВР в лицето на Цветан Цветанов. Интересен резултат се вижда в
отговорите на 70% от участниците в анкетата, които са напълно съгласни с твърдението, че името на полицейската операция създава предварителни нагласи за заловените лица в тях. В резултат на това 68% от анкетираните са на мнение, че арестуваните лица в операция „Килърите” са наистина убийци.
Като противовес на посочените резултати анкетираните са напълно несъгласни с
твърдението, че полицията има право да раздава присъди преди съда, който е институцията имаща право да определя присъди. Също така 76% от анкетираните студенти
показват изключителната си чувствителност във връзка с факта, че човек е невинен до
доказване на противното.
Пренасищането на медийното пространство с информация за специализирани
полицейски акции очевидно оказва обратен ефект, защото близо 60 % от отговорилите са на мнение, че акциите са показни, а не целят справянето с престъпността. Това
отчасти потвърждава нашата хипотеза само в първата й част. В частта на твърдението,
че тези полицейски акции целят изграждането на положителен имидж на Цветан
Цветанов няма отговор, който преминава 50-процентовата бариера. И все пак 44 % от
респондентите са на мнение, че спецакциите са чисто имиджова техника, която министър Цветан Цветанов и неговия комуникационен екип използват за създаването на
положителен образ на министъра на вътрешните работи.
В последния етап на нашето проучване търсим ефекта, който проведените специални полицейски акции с кодови имена, оказват върху настоящия имидж на Цветан
Цветанов и пригодността му за кандидат-президент на Република България за предстоящите през 2011 г. президентски избори.
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За целта избрахме да проведем второ анкетно проучване сред 100 студенти от
Бургаския свободен университет под формата на семантичен диференциал.
Семантичният диференциал на Осгуд е биполярна скала за отчитане на нагласите и чувствата спрямо даден обект. От респондентите се очаква да отбележат позицията, която те считат, че обектът заема на скалата между две крайни противоположни
мнения (абсолютно положително – абсолютно отрицателно). За оптимална обективност е необходимо да бъдат отчетени и междинните стойности между двете крайности. За целта крайните стойности ще бъдат отбелязвани по скалата от 3 до 0
(абсолютно положително – 3, много положително – 2, малко положително – 1,
неутрално – 0, малко отрицателно – 1, много отрицателно – 2, абсолютно отрицателно – 3).
Разработването на семантичния диференциал е предхождано от сформирането
на фокус група от 11 студенти на БСУ. По време на сесията участниците дефинираха
десет положителни характеристики на желания (идеалния) имидж на Цветан
Цветанов като кандидат за президент. Освен това бяха определени и десет антонима
на определените положителни характеристики. Получените резултати показват, че
Цветан Цветанов се възприема като изключително решителен и надежден професионалист в борбата с престъпността. Той е силно отговорен, дисциплиниран и последователен в своите действия. Очевидно масираното провеждане на специални полицейски операции (средно по 4 на месец) и наситеното медийно отразяване изпълняват функцията на катализатор за възприемането на личностните и професионалните
характеристики на Цветан Цветанов.
Това преобладаващо медийно присъствие обаче има и негативен ефект. Натрапчивото присъствие в пресата и електронните медии предизвикват негативни реакции в
анкетираните. Четиридесет и шест процента смятат, че Цветан Цветанов е самонадеян
и действията му във връзка със специалните полицейски акции са свързани с неговия
„глад” за власт.
Въпреки положителните качества, които анкетираните отбелязват, 62 % от тях
не смятат, че Цветан Цветанов е подходящ за президент на Република България.
Заключение
В заключение можем да кажем, че специалните полицейски акции са изключително силна тактика за изграждането на политически имидж. Основата характеристика на тази тактика е нейната вътрешноприсъща притегателна сила за медиите.
Корупция, убийства и престъпления от всякакъв вид имат изключително висока
новинарска стойност и медиите активно отразяват подобни новини.
Даването на имена на специалните полицейски акции придава на акцията още
по-примамлив вид за журналистите. Ако се използват неутрални имена, които не вменяват вина или не унижават човек, тогава ефектът от тях би бил предимно положителен без значение от решението на съда по отношение на задържаните.
В конкретния обект на изследване, Цветан Цветанов, голяма част от имената на
полицейските акции директно представят заподозрените като доказани престъпници
или предизвикват асоциации с мафия („Килърите”, „Октопод”). Други унижават задържаните – „Отрепките”.
Поставянето на етикет (стигма) според теорията за етикирането кара другите
хора да възприемат обвинения за доказан престъпник. Така Цветан Цветанов като
основен „кръстник” на специалните полицейски акции се превръща в онова, което
Бекер нарича морален предприемач – властимащ, за когото е позволено да поставя
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етикети на останалите членове на обществото. Това се вижда и в резултата от проучването, което показва, че Цветанов е възприеман като властолюбец.
И тъй като „имиджът е комплекс от външни възприятия, натрупани в
съзнанието, зависещи от характера на външните дразнения и от предварителната
психическа нагласа на личността” (Петров, 2005 : 175), комуникационните ефекти
върху имиджа на Цветан Цветанов са по-скоро негативни към момента на проучването. Тоталното присъствие в медиите на Цветанов като говорител по аспектите на
провежданите полицейски акции засилват пропускателната избирателност на читателите на вестник „Дневник”. Така аудиториите пропускат предимно негативна информация свързана с иначе положително заредените полицейски акции за справяне с
организираната престъпност.
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ПЛАН НА ФИРМА “ОПТИКС”АД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ,
ЗА ДОСТАВКА НА НОЩНИ НАБЛЮДАТЕЛНИ УРЕДИ
“ДИАНА ТТ” НА ПАЗАРА
НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Ралица Генова
IV курс, специалност Маркетинг

PLAN OF OPTIX CO, PANAGYURISHTE, FOR EXPORT OF
NIGHT VISION OBSERVATION DEVICES “DIANA TT”
FOR TERRITORY OF FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
Ralitsa Evgenieva Genova
Abstract: Present plan is relevant to export of twin tube night vision goggles, made of Optix
Co in line with international standards of EU and NATO, for market of Federal Republic of
Germany for systematic period 01.01.2011-31.12.2011
Key words: export, twin tube night vision goggles, systematic period.

Еврпейският пазар днес и планирането на експорт на стока за страна от Европейския съюз
• Единен европейски пазар – общо пазарно пространство с основна характеристика свободно движение на стоки, услуги, работна сила и капитал
• Пазар от нов тип, изисква нови маркетингови практики:
1. Фирмите не могат да правят вътрешен маркетинг, защото отвореният пазар
предполага международна конкуренция.
2. “Напускането” на родния пазар вече не означава рязка промяна във всички
фактори на средата, защото общото правно регулиране и единната валута в голяма
степен са уеднаквили икономическите и юридическите характеристики на пазарите.
• Днес да се излезе на ЕЕП е по-лесно, но да се задържи фирмата е потрудно.
Настоящия план се отнася за доставките на двуканални очила за нощно
виждане, произведени от „Оптикс” АД за пазара на Германия през плановия
период 01.01.2011- 31.12.2011 г.
Организация на работата:
• Създаване на екип
• Запознаване с инструкцията и формата за попълване
• Разпределяне на отговорностите
• Преглед на източниците на информация
• Избор на основна област на търсене – страна в ЕС
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• Избор на българска фирма
• Избор па продукти за експорт
• Подробен преглед и изследване на информационните източници, анализ
на данните
• Формулиране на стратегиите, пресмятане на ценова решетка, бюджетиране
• Попълване на електронната форма
• Преглед за отстраняване на вътрешни противоречия
• Окончателно оформяне на плана
Описание на „Оптикс”АД
• Година на създаване – 1998 год.
• Седалище – гр. Панагюрище
• Специализация – констроиране и производство на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение
• Особености на управлението – петорно интегрирана система за управление
по международните стандарти:
• ISO 9001:2000 – Управление на качеството
• ISO 27001:2005 Информационна сигурност
• ISO 14001:2004 – Опазване на околната среда
• AQAP 2110 – Военен стандарт на NATO
• OHSAS 18001:1999 – Здравословни и безопасни условия на труд
Производствен профил
• Оптично производство
- Микрооптика
- Сферична оптика
- Плоска оптика
- Оптични покрития
- Оптични сборки
- Оптични заготовки
- Пробни стъкла
- Инструменти
- Оптични кристали и лазерни субстрати
• Военна оптика
- Дневни мерници
- Нощни мерници и приставки
- Нощни наблюдателни уреди
- Термовизионни уреди
- Мобилни наблюдателни системи
- Комплексни системи за охрана
- Интегрирана система за мониторинг и наблюдение
• Ловна оптика
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Цели и задачи на фирмата
•
¾
¾
¾
¾
¾

Фирмени цели за плановия период:
Общи приходи от продажби в лв. – 37 200 000
Нетни приходи от продажби в лв. – 18 600 000
Съхраняване на пазарните дялове на традиционните пазари и заемане на нови
Разширяване капацитета на производството
Реинвестиране в производство на 2 000 000 лв.

• Маркетингови цели:
¾ Брутни приходи от продажби на българския пазар в лв. – 3 200 000
¾ Нетни приходи от продажби на българския пазар в лв. – 800 000
¾ Брутни приходи от продажби на външните пазари в лв. – 34 000000
¾ Нетни приходи от продажби на външните пазари в лв. – 17 800 000
¾ Разширяване на пазарния дял на пазара на ЕС чрез заемане на нови географски сегменти
¾ Създаване известност на търговската марка на новозаетите пазарни сегменти
Външна среда
1. Държава целеви пазар Федерална република Германия
2. Целеви потребители
„Оптикс” АД не сегментира пазара. Поради спецификата на производството, тя достига до потребителите си чрез участие в търгове по единната европейска процедура за държавни поръчки.
• Клиент - въоръжени сили на ФР Германия (Бундесвер) (500 000 души)
• Основен мотив за покупка – качество на продукта по стандарта на НАТО и
по-ниска цена от конкурентите; стройна система за обработка на рекламациите и гарантиран сервиз за кратък срок
3. Пазарен потенциал – поради спецификата на продукта и военното му приложение, ПП се определя от размера на държавната поръчка
4. Конкуренция
- „Дедал-NV” – водещ руски производител на професионални системи за нощно
виждане; произвежда висококачествени продукти, близки по характеристики до
продуктите на „Оптикс” АД, но с по-високи цени и с по-големи разходи за доставка до германския пазар
- „Оптикоелектрон Груп” АД – друга българска компания, специализирана в
производство близко и идентично с това на „Оптикс” АД
5. Политическа и юридическа среда
• Политическа система – Германия е федерална държава организирана като
парламентарна демокрация
• Членства – ООН, Европейския съюз, НАТО
• Юридическа среда
- в качеството си на държава-член на ЕС, ФРГ е поела ангажименти за спазване
на общностното законодателство
- по отношение на пазара правните норми са идентични на прилаганите в
България, защото са хармонизирани
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Политическа и юридическа среда - система на обществените поръчки
• Нормативна база – Регламенти (ЕО) № 1177/2009, № 1150/2009,
№ 213/2008, № 1422/2007, Директива 2009/81/ЕО (засяга координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи
органи или възложители в областта на отбраната и сигурността)
• Същност на системата
- държавните и местните органи на властта са задължени да осигуряват необходимите им ресурси чрез обявяване на ТОП;
- чрез ТОП се привличат конкурентни оферти при предварително зададени условия за участие и изработване на офертите; в сферата на отбраната се поставят
изисквания за сертификация на фирмата доставчик или за стандарта, на който продуктът трябва да отговаря.
- конкуренцията може да е ценова или неценова, но критерият за избор се обявява предварително;
- съществуват прагове на покупките, над които търговете са задължителни (за
ьрмията и полицията те са 193 000 евро);
- в ТОП могат да участват всички фирми от държави-членки на ЕС.
6. Икономическа и бизнес среда (по предварителни данни за 2010 г. към момента на разработване на този проект)
- ръст на БВП – 3.6%
- бюджетен дефицит – 3.5% от БВП
- ръст на вътрешното потребление – 0.5%
- ръст на корпоративните инвестиции – 6.4%
- ръст на износа – 14.2%, ръст на вноса – 13% – Германия отделя за отбрана 1.5%
от БВП
7. Технологична среда – достатъчно развита, за да позволи доставка и експлоатация на продукта
9. Дистрибуционна и информационна система – достатъчно развита, за да
позволи доставка и осъществяване на маркетинговите мероприятия
Резултати от SWAT анализ
1. Силни страни на фирмата във връзка с изпълнението на този план
• Интегрирана система за управление по пет международни стандарта
• Добре обучен и квалифициран персонал
• Дългогодишен опит и авторитет в бранша
• Стабилни и положителни връзки с клиенти
• Високо качество на продукта при достъпна цена
• Високо производителни машини от ново поколение
• Добро сервизно обслужване и добре организирана процедура на обработка на
рекламации
2. Слаби страни на фирмата
• Отдалеченост на производството от Германия
• Слаба известност на марката
• Относително малък пазарен дял на германския пазар
3. Възможности, идващи от пазара
• Гарантирана като обем потребност от страна на целевия потребител
• Добре изразена ценова конкуренция
• Възможност за оползотворяване на партньорски връзки по линия на НАТО и ЕС
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4. Заплахи, идващи от пазара
• Нелоялност от страна на конкурентите при подаване на офертите за търговете
• Опасност от съкращаване на бюджета на армията за превъоръжаване
• Опасност от рекламации на клиента, които да влошат имиджа на фирмата на
целия немски пазар
Маркетингова стратегия
Цели на плана
• Брутни приходи от продажби на пазара на ФРГ в лв. – 27 240 000
• Нетни приходи от продажби на пазара в Германия в лв. – 11 220 000
• Продажби в натура – 12 000 бр. (размер на ОП)
• Подобряване на разпознаваемостта на търговската марка с два пункта с
перспективата в следващия планов период продуктът да се доставя и за цивилни
цели
Продукт
Пълно наименование на продукта:
Двуканални очила за нощно виждане DIANA TТ
Свойства и характеристики на продукта:
• универсално средство за нощно виждане без допълнително увеличение и
зрително поле по-голямо от 50°;
• работят в условията на естествена нощна светлина и в близкия диапазон на
спектъра;
• разстоянието на наблюдението зависи от нивото на нощна осветеност, прозрачността на атмосферата и контрастта между околната среда и целта;
• при монтиране на афоканални увеличители очилата се превръщат в нощен
бинокъл с увеличение 3 или 4 пъти;
• зрително поле – 50.9°
• фокусен диапазон – 0,2 m +∞
• тегло – 0.6 kg
• размери – 105x110x71mm
Стратегия за навлизане на пазара
• Фирмата планира да навлезе на германския пазар чрез пряк износ след спечелен търг за държавна поръчка и подписан договор. В ЕС това ще се отчете като
вътрешнообщностна доставка
• Доставка – чрез нает транспорт от фирма, обслужваща българската армия
• Документооборот – организира се от маркетинговия отдел в централата на
фирмата в Панагюрище
• Всяка партида се придружава от двама представители на фирмата, грижещи
се за доставката
Дистрибуционна стратегия
• Структура на дистрибуционния канал – каналът е пряк; договаря се и се доставя директно – типично за доставките при обществени поръчки
• Складова база – ползва се базата на производителя в Панагюрище
• Превоз – чрез авиотранспорт
• Графици за доставка – веднъж на 2 месеца
• Обратен дистрибуционен канал – поема продуктите, подлежащи на рекламация и сервизно обслужване
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Ценова стратегия – схема на ценообразуване
Вид на разходите категория

Вид на разходите детайли

Парично изражение
(лв. за 1 прод.
единица)

Производство

- разходи за производство в т. ч.
постоянни и променливи

Подготовка

- потребителска опаковка
- потребителска маркировка
- транспортна опаковка
- транспортна маркировка

0.30
0.10
1.00
0.20

Документация

- инспекция/изпитване
- сертификация
- подготовка на документацията

0.80
0.30
0.20

Транспорт и
складово
съхранение

- товарене, разтоварване,
манипулиране и превоз до
летището
- превоз до Германия

Преминаване на
граница

- мита и такси в/у стоката
- такси за митнически посредници

Няма
Няма

Маркетинг

- превод
- подготовка и квалификация на
персонала
- разходи за координация в сферата
на продуктовата политика
- разходи за пътуване зад граница
- комуникации с партньорите
- печатна реклама
- участия на панаири и търговски
изложения
- изработване и поддържане на
немски превод на сайта в
Интернет
- разходи за обратна връзка с
клиентите
- разходи за контрол върху
изпълнението на плана
- разходи за обработване на
рекламации и сервиз

5.00

Финансиране

Общо

- разходи по осигуряване на
финансиране
- банкови такси
-

1100.00

0.90
100.00

10.00
1.00
4.20
0.50
45.50
50.00

0.30
1.00
2.00
5.00
няма
0.70
1335.00
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Ценова стратегия
• Принцип на ценообразуване – офертната цена се формира като върху разходите за производство и доставка се начислява процент печалба, съобразен с цените, по
които са били спечелени последните три търга
• Себестойност – 1335 лв.
• Офертна цена – 2270 лв.
• Норма на печалбата – 70 %
• Печалба от една продуктова единица – 935 лв.
• Оферираната цена е с около 100 евро по-ниска от цената на последния спечелен търг от друг доставчик (при ТОП няма опасност от ценови войни)
Комуникационна стратегия
• Позиционна стратегия
“Оптикс” АД се позиционира на база търговска марка като производител
на продукти с високо качество, отговарящо на световните стандарти и стандартите на НАТО при приемливи цени.
• Промоция на продукта
Поради спецификата на продукта, клиента и формата на доставка, комуникационните възможности са силно ограничени. Основният приложим инструмент са
личните продажби.
Мероприятия:
- директни срещи и комуникации с партньорите и преките потребители
- печатна реклама – в специализирани немски издания за военна техника; каталози
- участие на панаири и търговски изложения – Нюрнберг и Мюнхен
- изработване и поддържане на немски превод на сайта в Интернет
- обратна връзка с клиентите - видеоконференции
Сервиз и поддръжка
• В Технологичния си парк “ОПТИКС” АД разполага с модерна сервизна база,
функционираща в съответствие с изискванията на международните стандарти ISO
9001:2008, ISO/IEC 27001:2005 и AQAP 2110.
• Фирмата има разработена обща политика по бързо отстраняване на възникнали рекламации; гаранционният сервиз се извършва с предимство.
• Гаранционен срок на изделията – 60 месеца
• За нуждите на този доставка е договорена специална процедура за своевременно придвижване на рекламирани при приемането и дефектирали по време на
експлоатация изделия, които се връщат до сервизната база в Панагюрище чрез обратните полети на всяка следваща доставка.
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Маркетингов бюджет
Направления и дейности

Ресурс (лв)

Превод

60 000

Подготовка и квалификация на персонала
Разходи за координация в сферата на продуктовата
политика
Разходи за пътуване зад граница
Комуникации с партньорите

120 000
12 000
50 400
6 000

Печатна реклама - специализирани издания, каталози

546 000

Разходи за участия на панаири и изложения

600 000

Изработване и поддържане на немски превод на сайта
в Интернет
Разходи за обратна връзка с клиентите
Разходи за контрол върху изпълнението на плана

3 600
12 000

Разходи за обработване на рекламации и сервиз

60 000

Общо

24 000

1 494 000

Методи за контрол
• Метод за контрол на изпълнението на плана по финансови показатели
- Контрол на планирания обем продажбите на база данни от финансовите отчети
в края на всяко шестмесечие
- Контрол на планираните нетни продажби на база данни от финансовите отчети
в края на всяко шестмесечие
• Контрол на маркетинговите показатели
- Контрол на степента на удовлетвореност на купувача (кратки полуструктурирани интервюта с представители на клиента и с крайни потребители на уредите)
- Контрол на показателите за рекламации по тримесечия

1.
2.
3.
4.
5.

Литература:
www.optixco.com
www.econ.bg
www.ime.bg
www.lex.bg
www.minfin.bg
Научен ръководител: ст. ас. Ирена Кунева
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КО-РЕГИСТРАЦИЯ НА САТЕЛИТНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
С МНОЖЕСТВО ОТ ТОЧКИ. СИМУЛАЦИЯ НА
ИНТЕРФЕРОГРАМА В СРЕДА НА МАТЛАБ
Лилия Петрова, Божидар Борисов
Научен ръководител и консултант: гл. ас. Димитър Минчев

CO-REGISTRATION OF SATELLITE IMAGES USING POINTS
CLUSTERS. INTERFEROGRAM SIMULATION IN MATLAB
ENVIRONMENT.
Liliya Petrova, Bojidar Borisov
Tutor and Consultant: Assist.Prof. Dimitar Minchev
Abstract: An interferogram is the result of the co-registration of two SAR images of the
same location, but from different angles. In this article we explain the process of coregistration and simulate an interferogram using Matlab.
Keywords: interferogram, matlab, co-registration, SAR, phase difference, coherent impulses
Въведение
Целта на този проект е разработката на алгоритъм и програмен код в среда на
Матлаб, за симулация на интерферограма, чрез използване на Geo.tiff изображение на
местността.
Интерферометрията е семейство от техники, в които електромагнитните вълни
се наслагват с цел извличане на информация за вълните. Интерферометрията е важна
изследователска техника в редица научни полета: астрономия, сеизмология, оптични
влакна, океанология и други.
Интерферометрията използва принципите на суперпозицията за да комбинира
отделни вълни по начин, който ще накара резултата им да има някакво значимо
свойство, което да служи за диагностика на началното състояние на вълните. Това
работи, защото когато две вълни с една и съща честота се комбинират, получената
закономерност се определя от тяхната фазова разлика. Вълни, които са във фаза, ще
претърпят конструктивна интерференция, а такива, които са извън фаза, ще претърпят
деструктивна интерференция.

Фиг. 1. Разделяне на лъч от кохерентна светлина посредством огледало
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На фиг. 1 е показано как един лъч кохерентна светлина се разделя на две от
огледало. Всеки един от тези лъчи ще измине различен път преди да се рекомбинират
преди детектора. Разликата в пътя и неговата дължина създава фазова разлика между
двата лъча. Ако един лъч се раздели на два, които преминават по различна траектория, то фазовата им разлика служи за да диагностицира всичко, което променя фазата
на тези лъчи, по пътя, който изминават. Това може да е различен коефициент на
пречупване или разлика в дължината на изминатия път.

Фиг. 2. Сателитна интерферометрия с повторение на орбитата
(repeat pass interferometry)

На фиг. 2 са показани два сателита с Радиолокационна система със синтезирана
апертура – (Synthetic Aperture Radar-SAR), които се движат и облъчват с кохерентни
импулси една и съща точка от два различни ъгъла. Разстоянието между двата SAR
сателита е не повече от няколко стотин метра. Базирани на космически носители са
микровълнови инструменти за наблюдение на земната повърхност. Те са изградени на
принципа на сондиране на земната повърхност и обекти върху нея с високо-информативни електромагнитни импулси и регистриране на обратното електромагнитно излъчване от тях.
SAR геометрията, определяне на координатите на пиксели от изображението на
земната повърхност или т.нар. геометрично-доплерова концепция, векторни уравнения за изобразяване на пиксел в геоцентрична координатна система, полиномиални
модели на траекторията на сателита, определяне на полиномиалните коефициенти по
метода на най-малките квадрати. В Съвместна регистрация (ко-регистрация) са главния и помощния SAR образи.
Корегистрацията има за цел да открие оптималния трансформационен модел
между главното и подчиненото изображение. Изместващите вектори, необходими да
корегистрират подчиненото към главното изображение, се изчисляват с под-пикселна
точност за определен брой места в главното.
Дефиницията на точкови клъстери се извършва с модифициран Харис точков
детектор, който успешно идентифицира характеристиките на точките на входното
изображение, например: контролни точки. Показано е че алгоритми базирани на интензивност за избор на контролни-точки, може да бъде успешно реализирано в InSAR
обработката, гарантирайки по-хомогенно разпределение на корелационните прозорци.
Известно е, че нелинейните филтри за детектиране на ръбове или точки в обработката
на изображения са проектирани за изображения със адитивен шум.
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y(x)=s(x)+e(x) ;

където s(x) е ненарушения сигнал от изображението на позиция x, y(x) е стохастичен
наблюдаван сигнал , а e(x) е компонента шум.
Метод базиран на интензивността
Ъглите (контролни точки) на местните форми в SAR изображението са характеризирани от местоположението, където вариациите на интензивноста I(x; y) като
функция от позицията на пиксела са високи в двете направления: наклонено разсояние (range = x) и азимут (azimuth = y). В този случай и двете частни прозводни на I
са големи.
Ръбовете са места в SAR изображението, където изменението на интензитета
I(x; y), като функция от позицията на пиксела, в определено направление е по-високо,
докато в съответното ортогонално направление е по-ниско. За ръб ориентиран по посока на оста range, това частно производно е по-голямо, докато по направление азимут ще бъде по-ниско (вж.фиг.3).

Фиг. 3. Избор на контролна точка: ъгли и ръбове

Харис детекторa подобрява подхода на интензивността използвайки директно
собствените стойности (eigenvalues) на авто-корелационната матрица. По този начин
се избягва използването на дискретни направления и измествания. Теоретичен анализ
на Харис детектора на точки, избира точка за която авто-корелиращата функция пада
в две перпендикулярни направления (вж. фиг. 4). По този начин, контролните точки
могат оптимално да бъдат извлечени от SAR сцената. Анализ на собствената стойност
обобщава основните свойства на детектора Харис, които са реализирани в анализ на
собствена стойност на матрицата на локалната структура.

Фиг. 4. Перпендикулярни направления на избор
на авто-корелиращата функция на Харис детектора
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Експериментален анализ – Този раздел разглежда практичната реализация на
Харис детектора за SAR изображения.
Модифициран точков детектор на Харис – тъй като параметрите са произволни,
те могат да бъдат финно настроени за конкретните изисквания за контролни точки. В
реализация точното определяне на параметъра е избегнато и по-нисък праг на отговора от точка може да пропусне.
Детекторен прозорец на клъстер и точка – параметри, които пряко влияят върху
разпределението и броя на контролните точки е размерът на прозореца за откриване
на клъстер и точка. Прозореца на клъстерът е с размерът на входната кръпка на изображението, докато прозорецът за търсене на контролни точки е радиус на региона
разглеждан е разстоянието между две съседни контролни точки.
Реализация на алгоритъма – разглежда основните стъпки в реализацията на
модифицирания модел на Харис детектора в рамките на финен корегистрационен
алгоритъм. Основната идея на изпълнението е прилагането на особенности на изображението за разпределение на корелационните прозорци над сцената. Разпределението
се осъществява чрез контролни точки, на характерни точки на особенностите на изображението, които са открити и в двете главно и подчинено изображения.
Схема на алгоритъма за избор на контролни точки
Разгледана е методология, използваща неконвенционално открити струпвания от
точки за SAR корегистрация на изображение, използваща модифицирания точков детектор на Харис. Основни предимства на този метод са:
• прилагане от бъдещо изображение;
• грубата корегистрация може да бъде пропусната. пряко сравнение между началното и полученото изображение.
Също така повечето параметри са необходими за фина настройка, както и специално внимание при избора на данни за филтриране е задължително.
В сателитите се записват фазите и амплитудите на отразените от земната повърхност импулси. Тези фази и амплитуди в последствие се обработват за да се получи изображение. За получаване на интерферограма на дадена местност са ни нужни
две изображения на местността, от различни ъгли. Получените изображения се
корегистрират за да се получи интерферограма.

Фиг. 6. Интерферограма на земетресението в Баха
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На фиг. 6. е представена интерферограма на земетресението в Баха, Калифорния
през 2010 година, с магнитут от 7.2 по скалата на Рихтер. На фиг. 6.1 са показани деформациите с жълти и червени линии и точки. На фиг.6.2. се виждат интерферометричните кръгове (фринджове), които показват най-големите деформации. На фиг. 6.3.
с червени и жълти точки са показани последвачни трусове, месец по късно, с интензитет малко над 5 по скалата на Рихтер.
Симулация на интерферограма
За да се извърши симулация на интерферограма ни е нужен GEO.TIFF файл.
Това е цветно градиентно изображение на релефа на местността. В табл.1, е показан
програмният фрагмент за задаване на координатите на сателитите и дължината на
вълната.
Табл.1. Задаване на координати на сателитите и дължина на вълната
Xs1 = 0;
Xs1 = 300.3*10^3;
Zs1 = 3*10^5;
Xs2 = 0;
Ys2 =300*10^3;
Zs2 = 3*10^5;
Lamda = 5*10^(-2);

Табл. 2. Програмен фрагмент за изчисляване на фазите
for x = 1:X
for y = 1:Y
Phase_wrapped(x,y) = (4*pi/lamda)*(R2(x,y) – R1(x,y));
k(x,y) = floor ((2/lamda)*(R2(x,y) – R1(x,y)));
Phase_unwrapped(x,y) = Phase_wrapped(x,y) – 2*pi*max(max( k (x,y) ));
end
end

Фазата може да се изразява в градуси – от 0 до 360 градуса – или в радиани – от
0 до 2π радиана. За да може да бъде изразена се използва горният фрагмент от кода.
Той служи за свиване на фазата, тъй като разстелената фаза има безкрайни стойности.
Резултатите от симулацията са следните:
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Фиг. 7. Разстояния от двата сателита
до изследваната земна повърхност

Фиг. 8. Разтелена и свита фаза

На фиг. 7 са показани разстоянията на двата сателита, а на Фиг. 8 са показани
фазите. На втората картинка ясно се вижда в ляво разтелената фаза, която не може да
ни послужи, а в дясно е свитата, която може да се използва за създаването на релефна
карта на местността.
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В настоящата публикация е представен е метод за съвместна регистрация (корегистрация) на образи, посредством използване на Харис детектор за определяне на
контролните кочки. Също така е представен е експеримент за симулация на интерферограма, посредством използванто на готови ГЕО TIFF изображения в среда на програмният продукт MATLAB. Приведените експерименти са основа за пo задълбочена
експериментална работа върху сателитната интерферометрия, като инструментариум
за мониторинг (remote sensing) на земната повърхност.
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БУРГАС И ЮГОИЗТОЧНИЯТ РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ
ВЪВ ФОКУСА НА ЕВРОПА НА РЕГИОНИТЕ
Галя Василева, Бизнес aдминистрация, IV курс
Бургаски свободен университет

BURGAS AND THE SOUTH-EAST PLANNING REGION IN THE
FOCUS OF EUROPE OF THE REGIONS
Galya Vasileva, Business Administration
Burgas Free University
Ключови думи: Европа на регионите, Югоизточен Район за Планиране, Бургас,
Проекти, Развитие, Европейски фондове, Регионално развитие, Стратегия,
Приоритет, Мярка, Инфраструктура, Качество, Условия, Бизнес Среда
1. Европа на регионите
Задържащо влияние върху икономическия и социалния просперитет на ЕС
оказват регионалните различия (диспаритети), които в ЕС са много по-големи, отколкото тези в САЩ.
Огромните различия между страните и регионите в ЕС се дължат на много причини, но най-важните от тях са:
- Политическо и социално-икономическо развитие на отделните страни и региони след Втората световна война, което определя различните им стартови позиции;
- Голямо етническо, езиково и културно разнообразие;
- Различен природен потенциал, определящ до голяма степен териториалната
организация и отрасловата специализация на отделните страни и регионите в тях;
- Различи нива на инфраструктура и урбанизирана изграденост;
- Специфични проблеми, които обхващат различните страни и региони.
Не всички европейци имат едни и същи предимства и шансове за успех, когато
се сблъскват с предизвикателствата на глобализацията. Всичко зависи от това дали те
живеят в проспериращ или по-беден регион, в динамична или в западаща област, в
град или село, в периферията или в икономическото ядро на Общността.
В средата на 90-те години на XX век Генерална дирекция „Предприятия“ и
Генерална дирекция „Регионална политика“ поставят началото на мрежа от регионални иновационни стратегии.
Европейската регионална политика е обща за всички страни-членки и се базира
на финансовата солидарност. Тя позволява трансфер на около 35 % от бюджета на ЕС
(който основно се набира от най-богатите държави) към по-слабо развитите региони.
Този подход подпомага не само страните-бенефициенти, но и страните, които са нетни донори, тъй като техните предприятия печелят от възможностите за големи инвестиции и от трансфера на икономическо и технологично ноу-хау, особено в регионите,
където различните видове икономическа активност не са все още напълно изчерпани.
Регионалната политика позволява на всички региони да спомогнат повишаването на
конкурентноспособността на целия ЕС.
Присъединяването на България към ЕС и адаптирането на българското законодателство към европейските критерии, прави темата за управлението и регионалното
планиране изключително актуална.
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2. Югоизточен район за планиране
По смисъла на Закона за административно-териториалното устройство на
Република България, районът за планиране не е административно-териториална единица и се използва само за целите на регионалното развитие и регионалната статистика. Създаването на районите за планиране е в отговор на изискването за провеждане
на регионална политика от страна на ЕС, където районите на ниво NUTS II са основен
обект за планиране, програмиране, прилагане и мониторинг.
Югоизточния район за планиране (ЮИРП) се състои от четири административни
области:
 Област Бургас
 Област Сливен
 Област Ямбол
 Стара Загора
Географското разположение на Югоизточния район за планиране с широкия си
излаз на Черно море и дългата граница с Турция е от стратегическо значение за
България.
Общата територия на Югоизточния район е около 19 798 кв. км, което е около18% от тази на страната.
 Област Бургас заема 40% от територията на района.
 Област Сливен заема 17% от територията на района.
 Област Ямбол заема 16% от територията на района.
 Област Стара Загора заема 27% от територията на района.
Югоизточният район отчита високи стойности на показателите БВП и БДС на
глава от населението в сравнение с останалите райони за планиране в страната. Високите стойности на показателите обаче се формират в област Бургас, което поставя целия район в зависимост от икономическото развитие на тази област.
3. Бургас
Област Бургас е проспериращ европейски граничен регион и привлекателно място за инвестиции и живот на хората.
Град Бургас е четвъртият по големина град в България и най-важният икономически, културен и административен център в цяла Югоизточна България. Тук се намира международното и първото по натовареност летище и пристанището с най-голям
товарооборот в България.
Град Бургас е обявен за най-добрия град за живеене за 2010 година.
На територията на Бургаска област, на няколко километра северно от града се
намира и „Лукойл-Нефтохим” – най-голямата химическа и нефтена рафинерия на
Балканския полуостров. Бургас е културен център с развит морски туризъм.
Населението на град Бургас към февруари 2011 година е 197 301.
По икономически потенциал Община Бургас заема второ място сред българските
общини. Делът на безработицата e 3,45 % при 7,29 % за шестмесечието на 2009 г.
На територията на Община Бургас са регистрирани 10 965 фирми. Фирмите в
частния сектор се разпределят главно в следните отрасли: индустрия, строителство,
транспорт, търговия. Икономиката има разнообразен характер, което прави региона
икономически лидер и важен център за развитието на областта в радиус 150 км.
До 2015 г. област Бургас ще се превърне във водещ туристически, индустриален,
образователен и културен център със запазено природно и историческо наследство.
Стратегии за развитие на Бургас
Регионалният план за развитие на Югоизточен район за планиране предвижда
4 стратегически цели за приближаване до визията за развитие на района. Всяка от тези
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4 стратегически цели включва набор от приоритети, които съвместно водят до постигането им. В рамките на всеки от приоритетите са определени от 1 до 3 конкретни
цели, които се очаква да бъдат постигнати чрез съвместното изпълнение на всички
мерки към съответния приоритет. По-долу е представена Стратегическата част на
Регионалния план за развитие като комплекс от взаимообвързани и взаимодопълващи
се стратегически цели, приоритети, конкретни цели и мерки.
Стратегическа цел 1: Създаване на условия за икономически растеж с темпове, изпреварващи средните за страната.
Приоритет 1: Развитие и модернизация на регионалната и местната инфраструктура, обслужващи бизнеса и населението.
Мярка 1: Изграждане, реконструкция и поддръжка на регионалната и местна
техническа инфраструктура
Мярка 2: Създаване на нова и модернизиране на съществуващата специализирана бизнес инфраструктура
Приоритет 2: Подпомагане развитието и повишаване на конкурентноспособността на предприятията от преработващата промишленост
Мярка 1: Подпомагане на МСП за инвестиране в ДМА, иновационни технологии, развитие на производство, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници
Мярка 2: Подкрепа, обучение и информиране на МСП за съвременно управление
на бизнеса.
Мярка 3: Обучение през целия живот в приоритетните направления за развитие
на района
Мярка 4: Инвестиционен маркетинг на ЮИРП с цел привличане на нови крупни
чуждестранни инвеститори.
Приоритет 3: Развитие на туризма.
Мярка 1: Разработване и изпълнение на регионална туристическа стратегия и
маркетингов план за района.
Мярка 2: Инвестиции в специализирана туристическа инфраструктура.
Мярка 3: Подпомагане разработването на нови туристически продукти и маркетинг
Мярка 4: Обучение и квалификация на заетите в туризма
Мярка 5: Насърчаване на инвестициите в МТБ за развитие на алтернативни
форми на туризъм.
Приоритет 4: Развитие на аграрния сектор
Мярка 1: Насърчаване на инвестициите в устойчиви практики в аграрния сектор.
Мярка 2: Обучение и квалификация за нуждите на развитие на аграрния сектор
Мярка 3: Подпомагане кооперирането в селските райони.
Мярка 4: Многофункционално (устойчиво) управление на горите.
Стратегическа цел 2: Осигуряване на благоприятна, здравословна и стимулираща развитието жизнена среда.
Приоритет 1: Подобряване на жизнената среда
Мярка 1: Инвестиране в дейности по енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници в населените места.
Мярка 2: Изграждане и модернизация на елементите на селищната среда
Мярка 3: Възстановяване и подържане на културно-историческото наследство и
културните традиции
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Мярка 4: Разработване и изпълнение на планове за управление на защитени
територии, защитени видове и защитени зони (Национална Екологична мрежа)
Мярка 5: Въвеждане на система за ефективно управление на отпадъците
Мярка 6: Рекултивация на замърсени терени и почви, борба с ерозията на почвата
Приоритет 2: Повишаване на качеството, обхвата и достъпността на социалните
Мярка 1: Реконструкция и модернизация на социалната инфраструктура
Мярка 2: Професионална квалификация и преквалификация в сферата на обществените услуги
Мярка 3: Подпомагане на интегрирането на уязвимите групи
Мярка 4: Здравна профилактика.
Приоритет 3: Повишаване на качеството на административните услуги,
предоставяни на населението и бизнеса.
Мярка 1: Въвеждане на нови форми на административно обслужване
Стратегическа цел 3: Подобряване управлението на процеса на развитие.
Приоритет 1: Укрепване на институционалния капацитет за усвояване на
средства от Европейските фондове
Мярка 1: Обучение за разработване и управление на програми и проекти от фондовете на ЕС
Мярка 2: Информиране на заинтересованите страни за възможностите за финансиране от ЕС.
Приоритет 2: Разработване на териториално устройствени схеми, планове и
проекти
Мярка 1: Разработване на териториално устройствени схеми, планове и проекти
Стратегическа цел 4: Развитие на трансгранично и регионално сътрудничество
Приоритет 1: Трансгранично сътрудничество с Република Турция
Мярка 1: Развитие и модернизация на трансгранична инфраструктура
Мярка 2: Съвместни проекти за икономическо развитие, опазване на околната
среда, туризъм, културен и образователен обмен.
Приоритет 2: Трансрегионално сътрудничество
Мярка 1: Развитие на мрежи сред местните и регионални власти, културни,
научни и бизнес организации за подготовка и реализация на съвместни проекти в областта на инфраструктурата, икономическото развитие, опазване на околната среда,
културен и научен обмен.
Източници за финансиране
Има различни източници на финансиране, които спомагат изпълнението на целите на Югоизточния район за планиране. Някой от тях са:
¾ Централизирано финансиране;
¾ Локално финансиране;
¾ Чрез привличане на средства от социално-икономически партньори, банкови
заеми и др;
¾ Фондовете ФАР, ИСПА, САПАРД;
¾ Структурните фондове;
¾ Фонд за сближаване (Кохезионен фонд);
¾ Хоризонтални програми на ЕС;
¾ Европейска инвестиционна банка;
¾ Международни фондации и програми за развитие на гражданското общество, опазване на околна среда и биоразнообразието, енергийна ефективност и др.
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Проекти
През последните години в Бургас се реализират както и се правят планове за
много инфраструктурни проекти, модернизиране и реконструкция на сгради, привличане на инвеститори и др.
Именно тяхното осъществяване води до извода, че Бургас, като част от Югоизточен район за планиране следва стъпките и рамките на Европа за регионите. По всички
възможни начини търси допълнителни източници на финансиране и създава благоприятна среда за живеене.
Проект на център за детско развитие и родителска подкрепа
Община Бургас печели европейски средства за изграждане на общностен център
за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Надежда". Те идват по проект за социално включване към Министерство на труда и социалната политика. Привлеченото
безвъзмездно финансиране е в размер на 2 670 000 лв., а общата стойност на проекта е
над 3 млн. лв. По-голямата част от тази сума е предвидена за строителството на нова
детска градина в комплекс "Меден рудник". Тя ще е със 120 места и струва близо 2
млн. лв., уточняват от пресцентъра на община Бургас.
Интегриран воден проект за гр. Бургас
Проектът включва следните компоненти:
y Изграждане на нов главен водопровод от резервоар "Лозово" – този компонент се съ-финансира в рамките на заема с ЕБВР;
y Обновяване на ПСОВ – изграждане на инсталация за пълно биологично пречистване на отпадъчните води, вкл. отстраняване на азот и фосфор;
y Рехабилитация и разширение на вътрешната водоснабдителна мрежа, вкл.
обновяване на резервоар "Изгрев";
y Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа;
ПСОВ Бургас Меден Рудник
Успешно приключи изграждането на пречиствателна станция за отпадъчни води
в кв. Меден рудник, гр. Бургас, финансиран по програма ISPA, мярка 2002 BG 16 P PE
009. Капацитетът на станцията в момента позволява да се пречистват отпадъчните
води от 48 900 е.ж., а за 2022 година – отпадъчните води от 56 850 е.ж. Пречиствателната станция е проектирана и изградена с третично стъпало и осигурява пречистване
на отпадъчните води до степен, покриваща изискванията на Европейската директива
за заустване на битови отпадъчни води във водоприемници, определени като
чувствителни зони. ПСОВ Бургас – Меден Рудник е сред 36-те ПСОВ, включени в
Националната Програма за Приоритетно изграждане на градски пречиствателни
станции за отпадъчни води за селища с население над 10 000 еквивалент жители.
Пътен възел Бургас – Средец – Созопол
Проектът се реализира по програмата "Транзитни пътища V". Стойността му е
4.184 млн. евро без ДДС. "Пътинвестинженеринг" ще отговаря за строителния надзор,
който е на стойност 148 хил. лв. без ДДС. Обектът се финансира със заем от Европейска инвестиционна банка и съфинансиране от държавния бюджет. Срокът за изпълнение на договора е осемнадесет месеца. Това означава, че обектът трябва да бъде
завършен до средата на 2012 г.
Проект "Интегриран градски транспорт - Бургас" по ОП Регионално развитие
Общата стойност на проекта е над 131,181 млн. лв., от които 109,523 млн. лв.
(83,49% от общата стойност) са безвъзмездна финансова помощ. Средствата по нея са
85% съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 15% от националния бюджет. Община Бургас участва в проекта със собствен принос от 21, 658 млн. лв.
Целта на проекта е модернизация на обществения транспорт и насърчаване на при269
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движването по алтернативни начини. Това включва обновяване на подвижния състав
и базите за поддръжка, изграждане на централна автобусна спирка и обновяване на
автобусни терминали, въвеждане на нова оптимизирана и атрактивна автобусна маршрутна мрежа и на система за бърз автобусен транспорт, изграждане на велоалеи и
пешеходни надлези. Предвиждат се също въвеждане на интегрирана електронна билетна система и такава за информиране на пътниците в реално време по спирките и в
автобусите. Ще има и единен център за контрол и управление на трафика, подпомаган
от системи за видеонаблюдение и контрол на обществения транспорт, както и светофарна уредба с приоритет за автобусите на градския транспорт.
Културен център „Морско Казино:
Едно от най-емблематичните и романтични места на Бургас е Морското казино,
Сградата, превърнала се в символ на града веднага след своето построяване през
далечната 1938 г., бе реконструирана изцяло с европейски средства. Това стана възможно след като Община Бургас спечели нов проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Той носи названието „Подобряване на културната инфраструктура в Община Бургас” и освен цялостна модернизация на казиното включва
реконструкция на лятна сцена „Охлюва” и сградата на Младежкия културен център.
Проектът е на обща стойност 5 546 122, 69 лв. и ще бъде реализиран в рамките на 2
години.
Ролята на градовете в процеса на регионално развитие трябва да се повиши с цел
повишаване на заетостта. Балансът в развитието на градските региони изисква икономическото възстановяване на изоставащите региони и подпомагане на социалната интеграция на групите в неравностойно положение. Жизненият стандарт и качеството на
здравеопазването могат да бъдат подобрени чрез развитието на евтини транспортни
системи, чрез използване на възобновяеми енергийни ресурси, както и чрез рационализирано използване на традиционните енергийни ресурси. Ефективното и ясно
градско управление допринася за подобряването на стандарта на живот в градовете.
Регионите и фирмите, функциониращи на тяхната територия, получават подкрепа за въвеждането на нови техники на производство, както и за разработване на иновационни стратегии. Публичните и частните организации трябва да работят съвместно за максимизиране на ефекта върху икономическото развитие чрез изследователска
дейност. Регионите могат да подпомагат иновативното производство чрез обмяна на
опит и технологии, както и чрез поощряване на продължителното професионално
обучение.

1.
2.
3.
4.
5.

Използвана литература:
Регионален план за развитие на Югоизточен Район за Планиране за периода 2007 2013 г.
Областна стратегия за развитиена област Бургас (2005-2015г.)
Предварителна оценка на плана за регионално развитие на Югоизточен Район за
Планиране за периода 2007 - 2013 г.
http://www.europe.bg/htmls/page.php?category=235&id=1230
http://www.imrr-bg.org/?q=node/27
Научен консултант: доц. д-р Милен Балтов
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СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЛНОВИ ПЛАН
ЗА НАПЪЛНО ОПТИЧНА МРЕЖА
Емилия Едуардова Орлинова
IV курс, Компютърни системи и технологии
Бургаски свободен университет

CREATING WAVE PLAN FOR ALL OPTICAL NETWORK
Emilia Eduardova Orlinova,
IV year Computer Systems and Technologies
Burgas Free University
Abstract: The aim of this article is to reveal what is all optical network.Which are major
elements used in it. Explaining what is Wavelenght-Division Multiplexing and how does it
work. And In the end is created wave plan.
Key words: All optical Network, Wavelenght-Division Multiplexing, wave plan.

За създаването на една компютърна мрежа ние първо трябва да изберем и проектираме вълнови план съгласно потребностите ни. Тази разработка има за цел разглеждането и проектиране на план за изграждане на чисто оптична мрежа.
Желанието за комуникация с други хора е движеща сила за всички човешки
същества, а разработените от нас интелигентни средства за комуникация ни отличават
от другите биологични видове. От момента,когато стана възможно свързването на два
компютъра и провеждането на разговор между тях, концепцията за развитието на
Интернет стана неизбежна. Днес Интернет е един общоизвестен термин. След като
почти всички хора започнаха да използват Информационата Супер-магистрала за
забавление, компютърните мрежи надминаха по известност телевизионите мрежи и
микровълновите фурни.
Свързването на компютрите в компютърни комуникационни мрежи има голямо
значение за развитието на самата компютърна индустрия. Модерните компютърни
приложения изискват все по-бързи средства за комуникация. През последните десет
години развитието на различните видове информационни и комуникациони мрежи е
тясно свързано с широкото навлизане на влакнесто-оптичната комуникация.
Влакнесто-оптичните комуникационни системи и мрежи са вид преносни системи, при които информацията се предава и разпределя с помоща на оптични диелектрични вълноводи, известни като оптични влакна. В момента оптичните влакна се
явяват най-съвършената и перспективна физична среда за пренасяне на информационни сигнали. Предаването на информация с помоща на оптични влакна и оптични
кабелни линии и мрежи предоставя огромни предимства в равнение с класическите
системи използващи коаксиални съобщителни кабели с медни проводници. Тези предимства се изразяват в:
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1. Много широка спектрална лента т.е. много висока скорост на предаване,
която предоставят за пренасяне на информационните сигнали. Голямата честота на
оптичния носещ сигнал осигурява потенциална възможност за предаване на информация по едно оптично влакно със скорост от няколко терабита в секунда. Lucent
Technologies са документирали скорост на предаване на данни от порядъка на над 3
терабита в секунда, в лабораторни условия, използвайки множество лазери в комбинация с оптично влакно. За сравнение, по една коаксиална двойка от медни проводници
скоростта на предаване на информация не превишава 144Mbit/s.
2. Малко затихване на сигналите в оптичните влакна. Предлаганите в момента на пазара едномодови оптични влакна имат затихване за 1km около 0,2db/km
при дължина на вълната 1,31µm или 1,55 µm. Това позволява изграждане на връзки
без междинни усилватели или регенератори с дължина ≥100 km. За сравнение при
системите, използващи кабели с медни проводници, тези дължини не превишават
10÷15 km.
3. Ниското ниво на шумове в оптичничите влакна. То позволява увеличаване на лентата им на пролускане чрез използване на различни способи на модулация с
малък информационен излишък при тяхното кодиране.
4. Висока шумозащитност спрямо външни електромагнитни влияния, породени от кабели с медни проводници, машини и други. Оптичните влакна нито създават
електромагнитни смущения, нито се влияят от такива.
5. Висока защитеност от несанкциониран достъп. Тъй като оптичните влакна
не излъчват сигнали в радиочестотния обхват, то предаваната по тях информация не
може да се подслуша, без да се наруши физически процеса приемане/предаване на информацията по тях. А системи за мониторинг ще съобщят веднага за тези случаи.
6. Галваничното „развързване” между точки в комуникационните мрежи с
различни потенциали. Поради изолиращите свойства на диелектричните оптични
влакна и кабели, проблемите свързани с появата на различни потенциали при свързването на електрическите мрежи, тук отсъства.
7. Изключително малкото им тегло и обем. Например кабел за телефонни
връзки с 900 „чифта” медни проводници има диаметър около 75 mm. Такъв кабел може да бъде заменен само от едно оптично влакно с диаметър d<1 mm. Дори, ако влакното е с всички видове защитни покрития диаметъра ще бъде d<15 mm.
След тези предимства ще спомена и два недостатъка:
1. Необходимостта от по-висока квалификация на обслужващия ги персонал
2. По-скъпо монтажно и измерително оборудване
Още в края на миналия век възниква идеята сигналите, генерирани от няколко
синхронни цифрови системи, да се предават по едно оптично влакно, но при различни
дължини на вълните. Такова едновременно предаване по дадено оптично влакно на
няколко спектрално-разнесени оптични носещи сигнала се нарича мултиплексиране
чрез разделяне по дължина на вълната или технология WDM (Wavelength Division
Multiplexing). Възможността да се изграждат WDM-системи се основава на слабата
зависимост на коефициента на затихване на влакната от дължината на вълната на оптичните носещи сигнали в границите на прозорците им на прозрачност. Използвайки
методът на честотното разделяне по едно оптично влакно могат да бъдат организирани няколко широколентови оптични канала, като по този начин се увеличава
значително резултатната скорост на предаване на информацията.
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Фиг. 1. Телекомуникационна система,изградена въз основа на мултиплексиране
чрез разделяне по дължина на вълната.Разгледана само в една посока

На фиг. 1 оптични сигнали с дължина на вълните λ1, λ2, λn постъпват на входа на
WDMмултиплексор. След това оптичния поток постъпва в предавателния усилвател
(ПрУ) и от неговия изход преминава в преносната оптична линия. По дължината на
оптичната линия за компенсация на загубите, се поставят линейни оптични усилватели (ЛУ). Получения от ЛУ оптичен сигнал постъпва в приемния оптичен усилвател
(ПмУ) след което се разделя от вълновия демултиплексор на изходните оптични сигнали, които се подават към отделните телекомуникационни системи.
За организиране на обратна посока на предаване може да се изпозва второ
опитчно влакно или едно и също влакно и за двете посоки.

Фиг. 2. Структурна схема на двупосочна двуканална оптична система,
изградена по едно оптично влакно

Един от най-важните параметри при мултиплексирането чрез WDM е отстоянието между дължините на вълните ∆ λ на обединяваните оптични сигнали. От фиг. 2
този параметър е със стойност ∆ λ= λ1- λ2=1550-1310=240 nm.
Системите за оптично мултиплексиране,при които разстоянието между каналите
е по-голямо от няколко десетки нанометри, са известни като системи за оптично
мултиплексиране с ниска плътност или CWDM. Съвременните CWDM системи се използват на къси разстояния в пасивни оптични мрежи, защото са евтино и ефективно
решение.
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След създаването на тези системи, развитието на WDM технологиите се насочва
към увеличаването на броя на мултиплексираните канали и значителното намаляване
на разстоянията между тях.
WDM системи при които се организират 4, 8, 16, 32 и повече оптични канала,
отстоящи помежду си на разстояния по-малки от 1,6nm и предаващи информация със
скорост >2,5 Gbit, са известни като системи за оптично мултиплексиране с висока
плътност или DWDM.

Фиг. 3. DWDM система
DWDM мултиплексирането намира широко приложение в Напълно оптичните
мрежи. Този тип вълнов мултиплексор се отличава с две особености:
1) Използва само един прозорец на прозрачност 1550 nm
2) Малки отстояния ∆λ между мултиплексните канали, най-често със стойност
0,8 nm, които позволяват организирането на до 40 канала.
На практика оптичните DWDM мултиплексори се реализират чрез включване на
различни дисперсионни елементи като дифракционни решетки, оптични филтри,
призми и други.
DWDM мултиплексорите са пасивни устройства, които внасят голямо затихване
в пренасяните сигнали. Поради това, често възниква необходимост от поставянето на
оптични усилватели преди или след мултиплексора. В Напълно оптичните мрежи найшироко приложение са намерили ербиевите усилватели EDFA.
Друг важен елемент в AON са вълновите конвертори. Известни още като λконвертори, те осъществяват чисто оптично преобразуване на дължината на вълната λ
на входния сигнал в друга такава.
Напълно оптичните мрежи са клас от мрежи, чието функциониране-комутиране,
мултиплексиране, ретранслиране се основава на използване само на чисто оптични
технологии.
Вече разгледах някои от основните елементи в Напълно оптичните мрежи. Във
вълновия план на напълно оптичната мрежа която съм разработила използвам тези
три елемента-мултиплексор, конвертор и усилвател.
Нека разгледаме принципна схема на AON с динамична вълнова маршрутизация.
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Фиг. 4. AON с динамична вълнова маршрутизация:
а)-в) ограничения, възникващи в мрежата без вълнова конверсия;
г) вълновата конверсия прави мрежата по-гъвкава.

На фиг.4 а), когато А и Е комуникират с дължина на вълната λ1в сегмент S2
можем да използваме само другата свободна дължина на вълната – λ2. Аналогично се
случва и в б). В в) ако А изпрати заявка към станция H, то предаването ще бъде невъзможно защото и двете възможни дължини на вълните са заети в сегментите S1 и S2.
Ще трябва да извършим реконфигурация, което е неудобно и може да доведе до
загуба на информация. За да избегнем това поставяме вълнови конвертор – г), който
прави мрежата по-гъвкава.
Тази опростена схема на вълнова конверсия е реализирана във вълновия план,
на напълно оптична мрежа, която ще ви представя. Тази схема обяснява какво и как
се случва на по-високите и нива.
Чрез 5ите принципи на работа на една напълно оптична мрежа изградена чрез
вълновия план показан на фиг.5.
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Фиг. 5. Вълнови план за напълно оптична мрежа

1. Използваме три дължини на вълните λ1=1530 nm λ2=1550 nm λ3=1560 nm
2. Приемам, че всички крайни станции могат да предават или приемат сигнали
от коя да е от трите дължини на вълните
3. Групираме ги:ABC - λ1 DEF - λ2 GHT- λ3 JKL - λ1. В разделените групи локално използваме един и същ набор от дължините.
Нека разгледаме следния случай:
1) Станция А комуникира с B на дължина на вълната λ1.Станция E комуникира
с F на дължина на вълната λ2. С започва предаване към D. От С до М λ1 е заета, за
това се разпределя друга дължина – λ2. През S1 използваме λ2. От станция D до М се
разпределя дължина на вълната λ1(т.к. E->F= λ2). В S2 предаването продължава в
дължина на вълната λ1. Във вълновия конвертор се осъществява конверсия λ1/ λ2.
Предаването между С и D е реализирано.
Изводи:
Създадения вълнови план може да се приложи за изграждането на една напълно
оптична мрежа на голямо разстояние. Единственото неудобство е, че с колкото повече
крайни станции разполагаме от толкова повече дължини на вълните имаме необходимост за да бъде реализиране нашата мрежа. Неговото приложение може да бъде също
така като една гръбначна транспортна мрежа за хибридни мрежи.
Литература:
1.
2.
3.

Р.Р.Убайдулаев, Волоконно-оптические сети
A.Тошков, Оптоелектроника и оптични комуникации, БСУ 2005.
A.Тошков, Ръководство за упражнения по Оптоелектроника и оптични комуникации, БСУ 2005 г.
Научен ръководител: доц. д-р Ангел Тошков
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ПОВИШАВАНЕТО НА УЧИТЕЛСКИТЕ ЗАПЛАТИ –
МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА
(лингвостилистичен анализ на публицистичен текст)
Калина Пенчева Пенчева
Спeциалност „Връзки с обществеността”, ІV курс, БСУ

RAISING TEACHERS’ SALARIES - MISSION IMPOSSIBLE
Kalina Pencheva Pencheva
Burgas Free University
Abstract: Study of journalistic text of lexical, morphological and syntactic level.
Key words: teachers, rise, mission, vocabulary, metaphors, transpositions, comparisons.
Статията „Заплатите на учителите летят като “Чалънджър” на журналистката
Венелина Стоянова, поместена в рубриката „Гледна точка” на вестник „Стандарт”, е
на тема познатият обществен проблем – възнаграждението на българските учители.
Заглавието директно поставя темата, като едновременно въвежда сравнението, което
ще играе и композиционна роля при структуриране на цялостния текст – подобно на
неуспешната мисия на “Чалънджър”.
Според нас журналистката Венелина Стоянова прави не твърде уместно сравнение със совалката „Чаланджър”, тъй като голям брой от читателите на статията не
си спомнят или не знаят за трагичната катастрофа, случила се през 1986 година.
Текстът е структуриран по свободен модел и разделен на пет части: факт – учителските заплати, повод – празничният 24 май, анализ – съпоставка със стачката на
шофьорите около 24 май, оценка – изразена открито на всички езикови равнища и
чрез сравнението с трагичното излитане на американска учителка в Космоса със совалката “Чалънджър”, извод – обреченост на всички опити за достойно заплащане. В
статията се обособява подобна микротема в първи абзац, свързана с един от пасажерите – учителката от Бостън Криста Коригън (неправителствен космонавт, първият
участник в програмата на НАСА „Учител в космоса”) и с целта на това космическо
“преживяване” – “да вдигне имиджа на професията си”. В осми абзац същата подтема
присъства в сравнение с астронавт от НАСА. Употребата на прости отрицателни
изречения в микротемата засилват впечатлението за противопоставяне, за парадокс –
„У нас нямаме совалки. Имаме си таксита и градски рейсове” (четвърти абзац) и „У
нас няма совалки, но мисии „Чалънджър” колкото щеш” (десети абзац). В края на статията двете твърдения са вече обединени в сложно съчинено изречение.
Личната, човешка и професионална позиция присъства на всички езикови равнища и придобива действена сила чрез редуване на неутрални и експресивни стилистични изразни средства. Освен че се създава познатият за медийните текстове “стандартно-експресивен” контраст, се апелира и към събуждане на читателското внимание
и към израз на активна ответна реакция. Използвани са разговорни, книжни и чужди
думи, т.е противопоставянето между неутрални и конотативно маркирани лексеми е
още един начин да се увеличи експресията на текста.
Наблюдава се: общоупотребима лексика, лексика от чужд произход, обществено-политическа лексика и терминология, разговорни и диалектни думи, изрази, фразеологизми: имидж, професия, мисия, учител, героизъм, ректор; астронавт, совалка,
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държава, министър, компютър, космос, бонус; обществено внимание, обществен
взрив, манифестация, синдикат, соцсъревнование, стачка; рейс, даскал, даскалска,
клет, шофьор; да изпъшкам, да се изтръскам от темата, хленч, кандисам, подхвърлям
някому, запушвам устите, успокоявам топката, да вържа двата края, влизам под кожата на някого, шеф, колкото щеш.
На лексикално равнище е забележим стремежът да се тълкуват социалните и обществени явления чрез метафоричния образ на борбата – „Затова и клетите ни
даскали нямат шанс да предизвикат сериозен обществен взрив”, „За какво се бореха
тогава?”, „И когато утре се надигне поредната учителска стачка...”, „И всяка година
учениците му да печелят соцсъревнованието за отлични оценки”, „...борбата на българския даскал за достойна заплата е обречена на неуспех”. Книжовната дума учител
и разговорната даскал се появяват на различни места в текста според преобладаващия
контекст на употреба – неутрален или разговорен с елементи на експресия и песимистична гледна точка.
Преобладават думите в пряко значение, но на техния фон изпъкват преносно
употребените изрази, в които и метафоричността може да съдейства за повишаване на
въздействието на словото – на фона на бурите в държавата, опита да се изтръска от
темата; цялото общество настръхна (метонимия); горчивия 24 май (синестезия), „Това
са половината пари, които ватманът си издейства само като заплаши да слезе от трамвая”. Образността се внася и от епитети, които добавят емоционален или оценъчен
момент – клетите ни даскали, даскалска стачка, шумния протест.
Емоционално въздействащо е сравнението – учителските заплати – “като капки
пролетен дъждец върху костюмите на депутатите”. В сравнението от заглавието
„Заплатите на учителите летят като „Чалънджър” е зададена ключовата дума
„заплати” и то резюмира в голяма степен съдържанието на текста.
Противопоставянията в текста са натоварени с функция на “дразнители” на читателското внимание и съзнание, но са и знак за по-особена структурираща роля, например в първи абзац субектът на действието е американската учителка, а щатите са обществената среда: „Да привлече общественото внимание и да докаже, че за американския тичър няма невъзможни неща.” В текста се откриват четири двойки противопоставяния: преди – сега – „Когато преди 21 години...”, „Явно по онова време
щатските учители са имали нужда от подобен героизъм, за да бъдат забелязани”;
САЩ – България – „американски тичър”, „щатските учители”; „Затова и клетите ни
даскали нямат шанс да предизвикат сериозен обществен взрив”; учители – шофьори –
„За разлика от шофьорите”, „Противопоставянето между едните и другите е нелепо,
но неизбежно”.
В пети абзац се появява опозицията учители-министри, чиито представители са
персонализирани в образите на проф. Боян Биолчев и на Даниел Вълчев. Просветният
министър е иронизиран чрез думите и чрез делата си – „Да не разваляме празника със
сметки, ...опита да се изтръска от темата...”. Сложното смесено изречение с разширена
обособена част – ”...изречен не от някой ватман, а от ректора на Алма матер проф.
Боян Биолчев...”, съдържа противопоставяне с опозиция ватман – професор.
Конотативно най-активно е лексикалното равнище на текста, в по-слаба степен
това се отнася за морфологичното. Откриват се няколко транспозиции по морфологичните категории лице, число и залог. Изложението варира от 3 лице множестевено
число с безличен характер в началото на текста – „Когато преди 21 години питат учителката...” до преобладаващата употреба на форми за 1 и 3 лице множествено число в
транспозиция 1 л.мн.ч вместо 1 л.ед.ч. и 3 л.мн.ч. вместо 3 л.ед.ч., зад които стои
обобщен субект – „у нас нямаме”, „имаме си”, „клетите ни даскали нямат шанс”, „не
са виновни”, „да се сетят”, „хората не помнят цифри”. Тези транспозиции внасят
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ефект на обобщеност. С обобщаващо значение, но като единичен пример от множеството на обикновените хора – „бащата на Иванчо”, е употребата на 3 лице единствено
число вместо 3 л.мн.ч. в приведена реплика от пряка реч, изпъстрена с разговорни
елементи: фамилиарното обръщение – „бе”; наречие за повторителност – „пак”; съкратена форма на показателното местоимение – „оня ден”; типични разговорни конструкции с противопоставителния съюз „а”; обръщения към учителите във 2 л.мн.ч., с
което се създава усещане за диалогичност – „Пак ли, бе? Нали оня ден ви вдигнаха заплатите! Само искате, а синът ми не е станал по-учен”. От експресивните изразни
средства ще посочим появата на страдателна форма вместо деятелна „бил е утешен”,
„да бъдат забелязани”. Чрез страдателния залог се предава повече обективност, достоверност на представеното.
И на синтактично равнище е заявено “равновесието” между стандартност и
експресивност. Редуването на прости и сложни изречения, на изрази с книжен или
разговорен синтаксис улеснява членимостта на текста, възможността публицистичните акценти да се възприемат бързо и лесно. Наблюдават се сложни съставни изречения и подчинените изречения – допълнителни, определителни, обстоятелствени (за
време, начин, цел, причина, условие). Стремежът на журналистката Венелина
Стоянова е да разкрие всеобхватно и възможно най-стегнато всички аспекти на изследвания проблем. С полемичността на аналитико-интерпретативния жанр, със
заявената лична позиция можем да обясним наличието на сложни съчинени изречения
с противопоставителни отношения между съставящите ги прости, както и употребата
на типичните съюзи „а”, „но”. Именните изречения внасят сигурност в еднозначното
тълкуване на фактите, наблягат на убедеността в правотата на отстояваната позиция –
„За разлика от шофьорите. За някакви си 15 % увеличение на заплатите”.
Вметнатите изрази и изречения, от една страна, добавят нещо ново, от друга
страна, са средство не само за израз на лична оценка, но и на ирония, на протест
срещу несправедливостта: „Той трябва да владее поне два чужди езика (защо не и
марсиански)”, „ Да е Бил Гейтс, като седне пред компютъра. Да помага на младите си
колеги (може би със съвети как да вържат двата края с 200 лева на месец) и всяка
година учениците му да печелят соцсъревнованието за отлични оценки.”
На фона на многото съобщителни изречения изпъкват трите въпросителни и
единственото възклицателно изречение. Прави впечатление и това, че те се появяват
при споменаването на думите на друго лице под формата на пряка реч – в думите на
Боян Биолчев: „има ли изобщо нещо, което да празнуваме днес?” и в пряката реч на
въображаемия баща на ученик: „Пак ли бе? Нали оня ден ви вдигнаха заплатите!” или
при ситуацията въпрос – отговор в желанието на журналиста да привлече читателското внимание и спомени - „За какво се бореха тогава?”.
Накрая трябва да споменем и ролята на рамкирането на текста чрез подхващането на подтемата за совалката. Тук обаче се слага край и на разгледаните по-горе
противопоставяния – САЩ-България, учители-шофьори, народ-управляващи, но с
впечатление за тотален песимизъм – истински важните български мисии се оказват
обречени на неуспех.
Наблюденията на езиковите средства със стилистичен ефект, чрез които се
изразява идеята на публицистичния текст и отношението на авторката Венелина
Стоянова към проблема за социалния и личностен статус на българския учител,
доказват “разностилното” съчетаване на думи, изрази и конструкции от съществуващите функционални стилове и неограничените възможности на езика да оценява и да
информира, да воюва и да убеждава, да защитава и да заклеймява.
Научен консултант: доц. д-р Веселина Ватева
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ВИДОВЕ СЕКРЕТНИ СЪТРУДНИЦИ
Георги Иванов Мичев
НБУ

TYPES OF SECRET INFORMANTS
Georgi Ivanov Michev
NBU
Abstract: In the report are presented different types of secret informants in the sphere of
counter-intelligence and intelligence, their specifications related with their duties and
recruitment process.
Key words: Secret agent, counter-intelligence, intelligence, recruitment
Секретните сътрудници са лица, оказващи негласна помощ на дадена разузнавателна или контраразузнавателна служба в изпълнение на нейните задачи.
Използването им за изпълняването на разузнавателни и контраразузнавателни
задачи се налага поради факта, че нарушителите на националната и фирмена сигурност вършат своята престъпна дейност скрито, конспиративно. Поради тази причина
произтича тайния характер на борбата с тях и от тук – необходимостта от скритото
използване на лица, които имат възможности да установяват факти, свързани с престъпната дейност, и да се използват за нейното неутрализиране. Те не са включени
към контраразузнавателните служби, т. е. не са на щат в тях. Най-същественото
условие на техните отношения е запазването в тайна на връзката и съвместната
им работа. Секретните сътрудници се предупреждават за необходимостта да пазят в
строга тайна факта на тяхното сътрудничество. Оперативните работници са длъжни
да не разкриват тяхната самоличност и дейността им. По принцип те трябва да знаят
само онези сътрудници, които лично ръководят. За сътрудничеството на даден секретен сътрудник знаят ограничен кръг от службата – оперативният работник и негови
ръководители. В документите (сведения, справки, обзори и др.) не се разкрива личността на секретния сътрудник и се предприемат мерки за прикриването му. Поради
тази причина се използват псевдоними и такова оформяне на сведенията, което да
прикрива техния източник. Срещите с лицето имат също конспиративен характер и
се уреждат по такъв начин, че да не се разкрива истинският характер на техните взаимоотношения. По време на сътрудничеството службите имат като свое задължение да
защитават и предпазват своите сътрудници от опасности, свързани с помощта, която
те им оказват. Предпочитаният вариант на привличане на хора за сътрудници е доброволният, но в практиката се използва и принудата като средство за сътрудничество.
Най-важното условие в работата между службите и секретния сътрудник е опазването в тайна на сътрудническите взаимоотношения. Това обаче не е достатъчно. За
да се осигури конспиративното използване на сътрудника, важна предпоставка е
неговата маскировка, т. е. той да крие пред своето обкръжение и особено пред лицата,
заради които се използва, истинския характер на своите интереси и поведение. За това
сътрудникът трябва да има правдоподобна мотивировка на своите действия и подходяща легенда за прикриване на неговите връзки с контраразузнаването.
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Сътрудникът е лице, с което контраразузнавателната служба установява доверителни отношения за негласно сътрудничество по взаимно споразумение. Те се регулират от нормите на морала. Имат правен характер за контраразузнавателната служба.
Набирането на секретните сътрудници става посредством вербовка. Тя представлява процес на целенасочено идейно и психологическо въздействие върху дадено
лице с цел да бъде склонено към изпълнение на задачи на разузнаването или контраразузнаването.
Поради изключителната отговорност на вербовката на агенти на разузнаването
цялата работа по вербовката (наречена вербовъчна операция) се извършва в рамките
на две организационни форми - проверка и разработка. За целта се завеждат съответно Дело за оперативна проверка и Дело за оперативна разработка.
Дело за оперативна проверка се открива на дадено лице с цел изясняване дали
има възможности и качества да сътрудничи като агент. То се води под някакъв псевдоним. В това дело ще влязат всички материали, събирани за лицето от различни източници – справки, архивни материали от други специални служби, рапорти на оперативни работници и др. Ако с него е установяван контакт с цел изучаване чрез възлагане на оперативни проучвания, в делото се съхранява предложението за този контакт,
рапорти от срещите, какви поръчения са му давани, какви са резултатите от тях и какъв е изводът от този начин на изучаване. Ако вербовката ще се извършва на зависимост, в делото се събират компрометиращите за лицето данни. Делото за оперативна
проверка може да завърши с два основни извода – че лицето няма или има качества и
възможности да сътрудничи.
При първия случай може да се направят две предложения. Едното е да се прекрати изучаването му като неперспективен, а второто – да се продължат срещите с него
(ако е установен контакт) или да се установи контакт с него и в рамките на оперативния контакт да се събира информация „на тъмно" от него.
При втория случай срещите с него продължават с цел вербуването му и делото
за оперативна проверка ще премине в Дело за оперативна разработка.
Дело за оперативна разработка се открива на лице, което е изучено и за което
има мнение, че разполага с необходимите възможности и качества за агент. В някои
случаи то може да се открие направо, без да се преминава през делото за оперативна
проверка. Делото за оперативна разработка съдържа в себе си допълнително събраните материали, свързани с неговото изучаване. В него се намира предложение за извършване на вербовка, в което оперативният работник мотивира целесъобразността и
необходимостта от вербовка на съответното лице. В предложението трябва да се посочи какъв е резултатът от изучаването на лицето, основата и формата на вербовка и
план за провеждане на вербовъчната беседа- къде, кога, кой ще я проведе и каква тактика ще се спазва. При успешна вербовка се прави рапорт за нейното извършване- как
е протекла беседата, каква е била реакцията на лицето, как е затвърдена вербовката,
какъв инструктаж е даден на новия агент, какъв псевдоним ще има, каква задача му е
поставена, къде и по какъв начин ще се провеждат срещите. Ако вербовката е неуспешна, трябва да се уведоми за това писмено ръководството, като се анализират причините за неуспеха.
При успешна вербовка практиката е на лицето да се открие дело – Дело на
агент, което се регистрира в съответната служба, отговаряща за оперативния отчет (в
България това е Дирекция „Информация и архив"). То се състои от две части. Първата
е Лично дело, в което освен материалите от разработката се събират всички новополучени документи, свързани с личността на сътрудника. Втората част е Работно дело,
в което се събира цялата продукция, получена от него – сведения, документи, мнения.
Практически в работното дело не трябва да има никакви данни за самоличността на
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сътрудника. Това, което се знае за него, е псевдонимът, под който се води. В това дело
се съхраняват и материалите, получени от агента преди неговата вербовка, ако е
доставял такива. На отделни агенти се открива и т.нар. Финансово дело, в което се
прилагат документи, свързани с разходите, извършвани по него.
Както в разузнавателната, така и контраразузнавателната практика (а вече и в
теорията) се допускат отклонения от подобни изисквания за документиране привличането и работата на дадено лице като агент. Това се прави с оглед да се запази в абсолютна тайна сътрудничеството и да не се разконспирира агентът. Това се прилага при
вербовката и работата с много ценни сътрудници. Оперативният работник (и задължително неговият пряк ръководител) не оформя писмено реалната вербовка на дадено
лице за агент не го картотекира в оперативния отчет и не му открива регистрирано
лично и работно дело. Той обаче го среща, възлага му задачи, получава от него све дения и въобще работи с него по всички правила на разузнавателната и контраразузнавателната теория.
Вербовката на дадено лице за агент се извършва за изпълнение на конкретни
техни задачи на службите. Всяка разузнавателна и контраразузнавателна служба има
определени изисквания към привличането на свои и чужди граждани за агенти. Сред
тях могат да се изведат следните основни изисквания:
¾ Целенасоченост. Привличането на дадено лице за агент се извършва за решаване на конкретни задачи на разузнаването и контраразузнаването.
¾ Необходимост. Към вербовката на нови агенти се пристъпва, когато решаването на дадена задача не може да се осъществи с наличните сили и средства.
¾ Основа на вербовката. Привличането на дадено лице към сътрудничество се
извършва на определена основа. Основата е съвкупността от идейни и емоционални
причини, които обуславят решението за сътрудничество на лицето към съответната
служба. В теорията и практиката се смята, че тези мотиви могат да формират следните основи на вербовка:
¾ Идейно-политическа. При нея лицето споделя изцяло или частично политиката и дейността на държавата, чиито органи са разузнаването и контразузнаването,
нейните ценности, традиции, начин на живот. В контраразузнаването в случая имаме
пълно или частично съвпадение в идеите, възгледите, интересите и стремежите на
службата и лицето, което тя иска да вербува. В разузнаването нещата са по-сложни,
тъй като основно агентите са чужди граждани. Тогава съвпадението може да бъде на
различна основа. Например религиозната и комунистическата идея (за агентите на
СССР) създават основа за вербовка на агенти независимо от тяхната национална принадлежност. Тази основа може да има патриотични подбуди – японското, китайското
и израелското разузнаване разчитат много на своите сънародници, живеещи по цял
свят, да им оказват съдействие в стремежа им за просперитет на държавите им.
 Материална или друга заинтересованост. Лицето е склонно да сътрудничи
на дадено разузнаване или контраразузнаване, тъй като се стреми да удовлетвори свои материални потребности – получаване на пари, ценности, просперитет
на фирмата, устройване на работа и пр. Световната практика показва, че тази
основа най-често мотивира т.нар. инициативници, които се самопредлагат на дадено разузнаване срещу някакви материални облаги.
 На зависимост. При нея разузнаването и контраразузнаването оказват натиск
върху лицето да приеме да му сътрудничи пред заплахата да бъдат предприети
спрямо него наказателни, административни, дисциплинарни или други санкции.
Обикновено се прилага тогава, когато разузнавателната или контраразузнавател282
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ната служба имат материали, компрометиращи лицето в извършване на дадено
престъпление, в извършване на административни нарушения, в поведение, което
е обществено укоримо и осъдително. При това тези материали може да бъдат
събрани в резултат на действителни престъпления или нарушения на лицето, но
може да бъдат резултат на шантажиране с изкуствено създаден компромат. Понякога заплахата се изразява в психическо и физическо насилие над лицето или
негови близки, като в практиката тази закана понякога се прилага и буквално,
като се стига дори до изтезание на лицето, за да направи признания и приеме
предложението за сътрудничество.
 Морално-психологическа. При тази основа се разчита на някои особености
в морала на лицето. Някои са водени към сътрудничеството от възможността за
самоизява, от самочувствието, че са нещо по-особено. Може да се използват негови особености в сексуалната му ориентираност (хомосексуализъм), склонност
към изневери, а така и увлечения в хазартни игри, употреба на наркотици, стремеж към охолен живот. В отделни случаи вербовката се базира на приятелски
отношения, създадени с оперативния работник. Тази основа може да се формира
и в резултат на обида, незадоволеност от кариерата си, несправедливо отношение към лицето.
 Смесена. При нея горните основи се съчетават. Може да има различни варианти. Най-често материалната заинтересованост се съчетава с вербовката на другите основи. Практически в повечето случаи морално-психологическата основа
се съчетава, допълва или засилва някоя от другите три основи на вербовка.
Методите представляват прийомите, които се използват от службите за оказване на идейно и психологическо въздействие върху дадено лице с оглед да приеме
предложението за сътрудничество. Те се формират от основата, на която се извършва
вербовката. Два са основните методи – на убеждение и принуждение.
¾ Убеждение. При него разузнавателната и контраразузнавателната служба се
стреми да убеди и внуши на лицето целесъобразността от приемане на предложението
за сътрудничество. В него трябва да се създаде вътрешното убеждение, че това е правилното решение и то е изгодно за него. Лицето има сравнително голяма свобода за
вземане на решение и предприемане на определени действия и реално то е това, което
преценява каква позиция да заеме. Този метод е прилаган изцяло при вербовката на
идейно-политическа и морално-психологическа основа.
¾ Принуждение. Оказва се заплашително въздействие върху лицето, давайки
му да се разбере, че неговите интереси ще бъдат накърнени, ако не приеме предложението. Опасността, която лицето осъзнава, го принуждава да вземе решение и предприеме поведение, което е желаното от вербовчиците. То може да бъде против неговите идеи и чувства, но лицето ги предприема, за да избегне по-големи опасности за
себе си. В този случай то няма голяма свобода за избор и макар че крайното решение
е негово, основната причина за това е натискът, оказван върху неговата воля. Методът
е основен при вербовката на зависимост и често пъти водещ при вербовката на материална или друга зависимост.
В света на класическото контраразузнаване се различават няколко категории
секретни сътрудници и това разделение се прави в зависимост от функциите и задачите, които те изпълняват. В теорията и практиката на българското контраразузнаване те
се разделят на три категории: сътрудници (агенти), резиденти и съдържатели на
помещения за конспиративна връзка. В теорията тези три категории секретни
сътрудници понякога се обобщават с понятието сътруднически апарат.
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Секретният сътрудник (Агент)
Секретният сътрудник е човек, който осигурява поверителна информация за
дадено лице или организация на службите. Терминът обикновено се използва в рамките на сферата на правоприлагането, където те са официално известни като секретни
или крим информатори. Те често могат да предоставят информацията добита без
съгласието на другите страни със злонамерени, лични или финансови подбуди.
Въпреки това, терминът се използва в политиката, индустрията и академичните среди.
Секретният сътрудник носи различни наименования в отделните контраразузнавателни служби. Много популярно е понятието агент. В нашата страна той е наричан и
агент, и секретен сътрудник. Друго понятие, което се използва за неговото обозначаване, е информатор. То се използва понастоящем в контраразузнавателната теория и
практика на ФБР – САЩ.
Секретният сътрудник (агент) е основната фигура в сътрудническия апарат. Това
е гражданин на съответната страна (или чужд гражданин), който притежава субективни качества и обективни възможности за решаване на контраразузнавателни и разузнавателни задачи.
Всяка контраразузнавателна служба вербува сътрудници с оглед изпълнение на
задачите, които стоят пред нея. Тяхното количество и разстановка зависят до голяма
степен от необходимостта да се ползват в работата на съответната служба. Тоест
целесъобразността ще подскаже дали тя има нужда от сътрудници, в кои направления
да се използват, каква да бъде наситеността с тях. До голяма степен това ще зависи от
оперативната обстановка, от нейния анализ, който ще подскаже в кои направления
има активизиране на престъпна дейност и къде да бъдат насочени усилията на противодействието и т. н.
Основанието за привличането на дадено лице към сътрудничество е направената
от разузнаването или контраразузнаването преценка, че това лице може да му оказва
съдействие в изпълнението на поставените пред него задачи. Три са изискванията към
него, за да се направи този извод.
¾ Първото е лицето да има оперативни възможности да изпълнява задачи на
контраразузнаването;
¾ Второто изискване е лицето да притежава определени субективни качества,
които да му позволяват да сътрудничи успешно на контраразузнаването;
¾ Субективните качества определят в своята съвкупност едно трето важно
изискване към сътрудника – неговата надеждност. Това означава, че той притежава
необходимите качества, които изключват възможността от нечестност и предателство
от негова страна или провал поради неправилни действия. Тези качества той може да
ги има още в началото на сътрудничеството, но те се изграждат и в хода на общата
работа. За осигуряването на надеждността много важно значение има овладяването и
строгото спазване на правилата на конспиративност.
Отношенията на сътрудничество могат да бъдат установени на основата на
съвпадение в идеите и възгледите на контраразузнавателната служба и сътрудника. Те
могат да се формират и на материална или друга заинтересованост от страна на
сътрудника. Мотивите за сътрудничество могат да се дължат и на зависимостта, в
която е изпаднал сътрудникът по отношение на контраразузнавателната служба и
която го кара да й сътрудничи принудително.
За да направи своето предложение за сътрудничество и то да се приеме от
лицето, службите търсят най-сполучливия подход към него, с оглед да му се окаже
въздействие в исканата от него насока. За тази цел те изучават подробно лицето и
това им помага да се изясни на каква основа може да извърши привличането му, какви
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методи на въздействие да се използват, за да го убедят да приеме предложението за
сътрудничество, по какъв начин да го осъществи. Когато съществува вътрешна убеденост, че лицето не само има възможности и качества, но и вероятност да се съгласи да
сътрудничи, се провежда разговор-беседа с него, за да му се предложи и окаже
влияние да сътрудничи на контраразузнаването. Този процес на подбиране и изучаване на дадено лице, а след това на установяване на контакт и оказване въздействие
да приеме предложението за сътрудничество, се характеризира в българското разузнаване и контраразузнаване с понятието вербовка. Тя позволява да се създадат специални сътруднически отношения между службите и сътрудника, в рамките на които
те го ръководят, обучават и възпитават, за да може успешно да изпълнява поставените
му задачи. За целта сътрудникът и службите поддържат редовна връзка помежду си.
Тя може да се осъществява чрез лични срещи, но е възможно да бъде чрез тайници,
телефони, пощенска кореспонденция.
Резиденти
Резидентът е секретен сътрудник, на когото водещият го оперативен работник е
предал на ръководство свои сътрудници, с които да осъществява конспиративните
срещи и да ги ръководи, обучава и възпитава в хода на изпълнението на контраразузнавателни задачи.
Резидентите се използват обикновено при следните случаи:
¾ Оперативният работник има много сътрудници и практически не може да ги
ръководи, обучава и възпитава съгласно изискванията на теорията.
¾ Оперативният работник няма условия да се среща с някои от сътрудниците си
поради отдалечеността им.
¾ Условията не позволяват оперативният работник да провежда конспиративни
срещи със сътрудници.
Оперативната практика в нашата страна показва, че обикновено тази категория
секретни сътрудници се използват в стратегически обекти, подлежащи на защита, в
големи военни поделения, в слабо населени и отдалечени от центъра райони на страната и др.
Резидентът е един от сътрудниците на оперативния работник. Обикновено на резидента се дават на ръководство само проверени сътрудници. Това става с тяхно съгласие. Предаването става на среща между тримата – оперативния работник, резидента
и сътрудника, който той ще ръководи. Уговарят се къде ще се срещат. В тези случаи,
в зависимост от обстановката, е възможно срещите да се провеждат в секретни помещения, в дома или кабинета на резидента.
Оформянето на даден сътрудник като резидент променя съществено работата с
него. Сега от него се иска да ръководи, обучава и възпитава свои съмишленици. Това
налага оперативният работник да му даде необходимите знания, умения и навици да
осъществява новата си функция.
Съдържатели на помещения за конспиративна връзка
Това са граждани, които предоставят свои квартири или кабинети, офиси за провеждане на лични конспиративни срещи на оперативния работник с негови сътрудници.
За осигуряването на нормална работа със сътрудниците службите полагат много
грижи за осъществяването на конспиративна връзка с тях. В това отношение предпо285
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читаната форма на връзка е личната среща. Оперативната практика е наложила категоричното мнение, че личният контакт и възможността за лично общуване със
сътрудника създават най-подходящия и ефективен начин за неговото правилно ръководство, обучение и възпитание. Това предизвиква стремежа в тях да осигуряват подходящи жилищни и служебни помещения, които да ползват за тези цели. Това налага
да се подхожда към отделни граждани, които са собственици или ползват подобни помещения, с молба да предоставят на контраразузнаването възможността нейни представители да се срещат със сътрудниците в тях. Привличането на тези лица към оказване на подобно съдействие на контраразузнаването се извършва по всички правила
на вербовъчния процес и те, вече като съдържатели на помещения за конспиративна
връзки, се смятат също за сътрудници на контраразузнаването.
Бихме могли да разграничим два основни вида на помещения за конспиративна
връзка в зависимост от собствеността- на явочни и конспиративни квартири. При
явочните квартири собственикът (гражданин) на помещението го предоставя на разузнавателната или контраразузнавателната служба за конспиративни срещи. Втория вид
конспиративна квартира е собственост на службата и тази собственост е замаскирана.
Според мен, в днешния все по-динамичен и глобализиращ се свят ролята на
секретните сътрудници ще бъде от изключително значение за предотвратяване на бъдещи терористични актове и организираната престъпност. Подготовката и изпълнението им се характеризират с конспиративен характер и за да могат да възпрепятствани съществена роля ще изиграят секретните сътрудници, за това този вид мрежа
трябва да бъде развит на много високо ниво.
Литература:
1.
2.
3.

Асенов, Б., Кипров, П., Теория на контраразузнаването, С., 2005.
Асенов, Б., Теория на разузнаването и контраразузнаването, В.Т., 2008.
Начев, Й, Вербовка, агентура и разузнаване, С., 2000.
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КОМУНИКАЦИЯ ПРЕЗ СЕРИЕН ПОРТ
Тодор Райчев Иванов
IV курс, Информатика и компютърни науки
Бургаски свободен университет

COMMUNICATION THROUGH SERIAL PORT
Todor Raychev Ivanov
IV year, Informatics and Computer Science
Burgas Free University

Abstract: Communication between two devices is on Binary level. To hold on
communication we have to have physical connection between those two devices. If the
devices are Personal Computer and Microcontroller, and we have such communication in
any automatic computer system. We have the same communication between the car
computer and separate controllers placed on the car engine and other, the same goes for
airplanes, ships, nuclear power plants and any computerized facility, vehicle and others.
Key words: Persona
communication.

Computer,

Microcontroller,
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1. Въведение
В нашия всекидневен живот, все повече навлизат компютърните технологии.
Като малко или повече осъзнаваме нашата зависимост от компютъризираната техника. Почти всичко около нас работи автоматично от нашите мобилни телефони, персонални компютри до превозно средства, предприятия и заводи. Например докато шофираме автомобил ние е не забелязваме системите за стабилност на контрол над автомобила. Или докато пътуваме с самолет, пилота се грижи основно за излитане и кацане, веднъж щом е набрал височина може да премине на автопилот, и изцяло полета
на самолета да се поеме от компютър.
Сега в компютъризираната техника се търси устойчивост и взимане на адекватни
решения от страна на компютъра при дадена ситуация.
А самата комуникация компютъра и устройствата се осъществява чрез бинарен
код.
2. Сериен порт:
В компютърните среди, сериен порт се възприема като серийна комуникация
през физически интерфейс, като информацията входна или изходна се подава по един
бит (за разлика от паралелния порт).
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Характеристика на сериен порт по протокол RS-232.

Пин 1: не се използва.
Пин 2: изпращане на информация.
Пин 3: получаване на информация.
Пин 4: искане на право за пращане.
Пин 5: готово за пращане.
Пин 6: заземяване.
Пин 7: заземяване на сигнала.
Пин 8: засичане на носител на данни.
Пин 9: терминал за данни готов.

3. Тип на информация
Стандартно комуникацията, която се извършва през един сериен порт е по определен протокол. Сега няма да конкретизирам точно определен протокол, Но ще представя примерен вид на това какво представлява един протокол.
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4. Комуникация между компютър и устройство
Да вземем под внимание един нормален разговор между хора, нека заменим
думите им с бинарен код. Ще имаме един и същи разговор но интерпретиран по
съвсем различен начин. По същия начин може да интерпретираме комуникацията
между компютър устройство интуитивно в човешки разговор.

Пример:
Компютър: AA 01 00 00 00 00 00 00 0A 0B
Устройство: A5 01 00 00 00 00 00 00 0A 04
Компютър: AA 01 80 00 00 00 00 00 02 0B
Устройство: A5 01 00 04 00 00 00 00 0A 00
Компютър: AA 01 01 00 00 00 00 00 0А 0А

→ устройство 1 (в втория байт е посочено устройството).
→ тук съм.
→ устройство 1, какво е текущото ти състояние.
→ не съм в употреба.
→ устройство 1, добре приключвам връзката.

Това е примерна интерпретация на самата комуникация между компютър и
устройство. Като самата комуникация се определя от принципа на работа на устройството.
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5. Алгоритъм на изчитане и обработка на данните
В основата си, алгоритъма се състои от две нишки. Като самите нишки сами по
себе си са идентични, но чрез система от флагове техния начин на работа е различен.
Като самия алгоритъм позволява и пропущане на информация от нишка А към нишка Б.
На следната картинка е показан алгоритъма по който работи в режим на управление на устройство. Като нишки „А” и „Б” работят по различни протоколи. И особено нишка „Б” чака за сигнал за външно управление, което ще рече, че постъпилата
информация към нишка „Б” ще съхрани . А нишка „А” ще спре да работи по протокола си, и ще почне да чете и праща съхранената информация от устройство „Б”.

6.

Възможности и Реализация

•
•

Управление на повече от един сериен порт.
Възможност за работа с различни видове протоколи на различни
устройствата.
Графично среда за въвеждане на даден протокол за дадено устройство.
Поддръжка на различни типове устройства.
Проверка за изправност на текущия протокол между компютъра и
устройството.
Отдалечено управление.

•
•
•
•

Използвана литература:
1.
2.

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms810467.aspx
Linux man pages.
Научен консултант: доц. д-р. Веселина Жечева
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ИНФОРМАЦИЯТА КАТО ЦЕННОСТ, ИЗГРАЖДАЩА
МОТИВАЦИОННА СТРУКТУРА
докторант Теодора Марио-Алексова Георгиева
СУ “Св. Климент Охридски”

THE INFORMATION AS A VALUE, BUILDING UP THE
MOTIVATIONAL STRUCTURE
Teodora Mario-Aleksova Georgieva
Abstract: The topic for the research paper “The information as a value, building up the
motivational structure” are modern concepts of information as a value, which is connected
with the construction of motivational structure of the personality. The research methods
include empirical study on five specialized newspapers and on several websites with forums
and comments. In these newspapers are examined columns, which are related to the career
development of young people.
Keywords: information-value, an example to follow, motivational structure

Философите говорят за няколко основни форми на ценноста: същностна, инструментална, присъща, спомагателна и относителна ценност. Същностната ценност
предполага два типа разбирания – при първия се приема, че същностната ценност на
Х е ценността, която Х притежава като своя собствена природа, а при втория – че тази
природа трябва да е свързана с положителни емоции и желания. Инструменталната
ценност е свързана с това, че обектът, който е натоварен с нея, е средство за постигане на нещо, което представлява същинска ценност. Присъщата ценност е подобна на
същностната ценност, но при нея е важно дали субектът, който преживява, осъзнава
или съзерацава обекта, носител на потенциалната присъща ценност, я оценява като
такава. За спомагателна ценност може да се говори, когато обектът, който тя
характеризира, спомага за ценността на някакво цяло, от което той е част. За относителна ценност пък може да се говори, когато обектът, който я притежава, е ценен поради факта, че има отношение към нещо друго.
На базата на тези философски разбирания за ценността могат да се обобщат три
представи за това как “ценностите” функционират:
- Ценността като “обществен идеал”. Той е формиран от общественото съзнание
и присъстващите в него обобщени представи за съвършеното в различните сфери на
обществения живот.
- Ценността като “предметно (материално) въплъщение” на обществения идеал в
практическата дейност или в творчеството на конкретни хора.
- Ценността като “модел на необходимото”, като мотивационна структура на
личността.
Изграждането на личностна мотивационна структура е сложен и продължителен
процес. Изследването търси отговор на въпроса какво мотивира младите хора в първите им професионални стъпки. В пирамидата на Маслоу има отделено стъпало за
нуждата от себеуважение, независимост, признание и внимание от страна на другите.
Според теорията на подсилването на Скинър единственият начина да мотивираш
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някого, това е да направиш положителни промени, които обаче са външни спрямо него. Друга любопитна мотивационна теория е тази на Едуин Лок, според която колкото
по-висока е една цел, толкова по-голяма е мотивацията за нейното постигане. Тази
теория е свързана с концепцията за самоефикасността, с личната вяра и увереност у
човека, че е в състояние да се справи и с трудни задачи.
При поставянето на целите, независимо колко високи са те, е ценна информацията за тяхната същност, позициониране, етапи на постигане, рискове, възнаграждения и т.н.
Проблемът за информацията като ценност за първи път е изследван през 1922 г.
от Уолтър Липман в известната му книга “Общественото мнение”. Липман използва
понятието “информационни стойности”, но от анализа му недвусмислено става ясно,
че се разглежда проблемът за информацията като ценност.
Друг теоретик, който се занимава с ценността на информацията, е Уилбър Шрам.
Според неговата класификация основните видове информации са две: актуални и забавени. Според някои критици на Уилбър Шрам той придава стойностно значение на
по-незначителна информация (престъпления, катастрофи, нещастни случаи), а социалните, образователните и здравните проблеми, които засягат големи общности,
ако не и цялата нация, той несъзнателно обезценява, поставяйки в графата “забавени
информации”.
Други учени също смятат, че медиите, разпространяващи факти, свързани със
злободневни проблеми, влияят върху натоварването на тези информации с определени стойности. Така често пъти на необичайното и на отклонението от нормата
се отделя по-специално внимание, като това погрешно се тълкува като ценностно
оценяване.
Важен фактор за това дали дадено събитие ще бъде или няма да бъде оценено
според инстинската му стойност са изкривяванията в информационния поток. Такъв
извод се прави в резултат на изследването на Йохан Галтунг и Мари Руге “Структура
на международните новини”. Авторите застъпват две интересни хипотези. Първата
гласи: “Колкото повече информационни фактори се отнасят до определено събитие,
толкова по-голяма е вероятността то да се превърне в ценна новина”. И втората им хипотеза: “Когато едно събитие е бедно откъм информационни фактори, трябва да са
налице допълнителни такива, иначе то няма да стане новина, още повече – ценна
новина”.
Съвременната социология на масовите комуникации прави редица опити за
класификация на факторите, които превръщат дадено събитие в ценна информация.
Такива са:
Честотата. Това е интервалът от време, който е необходим за развитието на дадено събитие. Колкото повече този интервал съответства на периодичността на излъчваните емисии, толкова е по-голяма вероятността събитието да се превърне в ценна
информация.
Интензивността. Колкото по-голяма е интензивността на дадено събитие, толкова по-често се съобщава за него. Интензивността може да се отнася до различни
аспекти на съответното събитие.
Недвусмислеността. Колкото по-ясно и неподлежащо на двусмислени тълкувания е дадено събитие, толкова повече неговата ценност нараства и то заслужава да бъде разпространено.
Значимостта. Колкото повече дадено събитие е познато или може да има непосредствено влияние върху личния живот на реципиента на информацията, толкова
по-бързо то се превръща в ценна информация.
292

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

Съзвучието. Колкото повече отразяваните събития отговарят на очакванията на
аудиторията или съвпадат с нещо желано и предсказуемо, толкова по-бързо те се превръщат в ценни информации.
Изненадата. Колкото по-неочаквано или сензационно е дадено събитие, толкова
по-голяма е вероятността то да стане водеща новина.
Приемствеността. Когато дадено събитие попадне в информационните емисии,
съобщенията за него ще продължават, дори ако информационната му стойност намалее.
Вариантността. Ако типът новини се отличава с определени събития – например външнополитически, тогава останалите събития – например вътрешнополитическите, имат по-голям шанс да се превърнат в стойностни.
Отношение към нации и елити. Събития, в които участват важни политически
субекти – нации и личности, са с висока информационна стойност. Причината е, че
така наречените елитни общества и личности често служат за обект на идентификация.
Персонифицирането. Събития, които се представят като резултат от действията
на конкретни лица, имат по-голяма информационна стойност, отколкото абстрактните
събития.
Негативизмът. Колкото по-отрицателно натоварено е дадено събитие, толкова
по-големи са възможностите му то да се превърне във водеща новина.
Изследователите от Швеция Йорген Вестерщал и Фолке Йохансон работят с
понятията информационни стойности и информационни идеологии. Според тях разликата между двете понятия е в това, че стойностите имат статичен характер, а
идеологиите - динамичен. Учените изследват шведските средства за масова информация през един дълъг период от време – от 1912 г. до 1984 г., който се характеризира с
две световни войни, ред социални революции, икономически депресии и разпадане на
империи. През същия този период медиите се обогатяват с две нови информационни
средства, които се превръщат във водещи – радиото и телевизията.
В рамките на анализа на радиопрактиката, в т.ч. и в България (виж проф.
Веселин Димитров. “История на радиото в България”) се установяват три периода на
различни информационни стратегии. Тяхното влияние се отразява не само върху селекцията, но и върху оформянето на информацията.
През първия период от 1925 г. до 1955 г. в радио-журналистиката силно е доминирало изискването информациите да имат възпитателен ефект. Характерно за този
период е избягването на спорни, дискусионни теми.
След 1955 г. разбирането за журналистическата професия се променя. Журналистите вече не желаят да бъдат приемани като проповедници, а искат да предлагат на
аудиторията такава информация, каквато тя желае.
През 1965 г. информационната стратегия на медиите отново се променя. Все
повече започва да преобладава информацията с критична насоченост. Вече никой не
желае да се подчинява на желанията на аудиторията. За решаващ критерий се смята
значимостта на събитията. Променя се и разбирането за начина на поднасяне на
информацията – събитията не трябва само да се поднасят, а да се подлагат и на критичен анализ. През 70-те години се наблюдава промяна в темите, обект на критичен
анализ. От катастрофи и престъпления критичните анализи и оценки се прехвърлят
върху проблеми на околната среда и социалната сфера. Всепризнат факт е, че именно
скандинавските медии първи започват да се занимават с глобални теми: отношенията
293

Студентско научно творчество

БСУ - Годишник, Том ХХIV, 2011

Север-Юг, изхранването на населението в световен мащаб, разумната експлоатация на
природните ресурси и т.н.
През 70-те години на ХХ век много автори, в това число руски социолози и
психолози, се спират върху разминаването между декларирани и реални ценности.
(Този изследователски подход в Русия получава тласък в годините на “Перестройката” от 1983 г. до 1991 г.). Особено подробен анализ на проблема прави Елена
Насиновская в психологическо експериментално изследване, в което използва метода
на следхипнотетичното внушение. Благодарение на това изследване руската психологическа школа стига до идеята, че ценността (или ценностната ориентация) е осъзната
представа на субекта за неговите собствени ценности, а ценно за него е това, което се
открива с помощта на вербални социологически или психологически методи.
През същия период и в САЩ теоретическите резултати от изследвания на
ценностите биват приспособявани към практиката на медиите. Изключително полезни
за масовите комуникации в САЩ са наблюденията и експериментите на социологапсихолог Милтън Рокич и най-вече дефинираният от него изследователски метод за
“директното ранжиране” (подреждане) на ценностите. Методът на Рокич, съотнесен
към информационните програми на радиото и на телевизията, продължава да се
използва и днес. Той е изключително ефикасен, когато електронните медии осведомяват аудиторията си за критични ситуации – войни, природни бедствия, глобално
затопляне и т.н.
Интересни са и резултатите от проучването на немския изследовател Ханс
Матиас Кеплингер от 1991 г. Кеплингер анализира новини, излъчени по радиото и
телевизията в периода от 1955 г. до 1985 г. Той констатира, че делът на информациите
за негативни събития се е променял, увеличавайки се процентно. Ако през годините
1955 г. – 1959 г. процентът е бил 20%, то в периода 1979 г. – 1985 г. той достига до
41%. Може да се заключи, че увеличаващата се негативна конотация в информациите
се дължи на променени журналистически критерии за подбор. Така изменилото се
професионално разбиране за подбор и оценка на информацията променя картината на
реалността.
Опит да обясни причините за променящите се журналистически критерии прави
американският социолог Ървин Гофман в книгата си “Анализи на рамката”. Според
него интерпретациите в медиите се правят в определена рамка, която дава възможност на аудиторията да локализира, възприеме, идентифицира и обозначи информацията.
Друг американски медиен изследовател – Тод Гитлин пък смята, че медийната
рамка е стабилен модел на подбор, представяне, изтъкване, изключване и интерпретиране, който обаче е работещ при вербалната и визуалната комуникация само ако ползващите го си служат със символи.
Според германските учени Ханс Бросиус и Петер Епс в процеса на информационния подбор рамкирането е от значение в четири случая: рамката определя: кои
процеси да се възприемат от журналиста като събитие; кои аспекти от дадена
случка/история да попаднат в информацията за нея; в какъв тематичен контекст да се
постави даден случай; как да се определя информационната стойност на даден казус.
Концепцията за рамкирането на Ханс Бросиус и Петер Епс помогна за оформянето на изводите от настоящото изследване, както и при анализа на това по какъв
начин два специализирани седмичника в сферата на културата (в. „Култура” и в.
„Литературен вестник”), два специализирани седмичника в сферата на икономиката и
бизнесът (в. „Капитал” и в. „Банкер”), както и едно специализирано месечно списание, посветено на правни и социални проблеми (сп. „Правен свят”) съобщават и
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коментират различни професионални дебюти или представят модели за успешна
реализация.
Вестник „Култура” е седмично издание, което отразява театралния, музикалния
(отразяват се концерти и изпълнения на класическа музика и джаз), литературния,
художествения, медийния и киноживота в страната. В броевете (25) от изследвания
период от октомври 2009 до април 2010 са публикувани 22 информационни единици,
в които се говори за дебюти или пък представляват дебют – т.е. за първи път на вниманието на читателите на вестника се предлагат позициите на млад човек по някакъв
обществено значим проблем.
От тях най-много са посветени на музикални дебюти – 6, следвани от театрални – 4;
литературни – 2; философски – 1, в сферата на киноизкуството – 1.
Прави впечатление, че във вестника е редакционна политика представянето на
млади автори с тяхно кратко CV, в което освен информация за възрастта им се съдържат и данни за завършеното от тях образование. В изследвания период подобни
CV-та придружават три информационни единици – едното е към коментар за икономическата ситуация в Гърция и влиянието й върху България, второто е към есе, посветено на 20-годишнината от настъпването на демократичните промени в България. На
него ще отделя повече внимание заради коментара, поместен под него. Есето е със
заглавие “Заглушените гласове – 10.11.2009”, бр. 36 от 23.10.2009, а в обяснителната
бележка прозира недотам коректното използване на текста на младия автор за
налагането на теза на редакцията: “Стефан Стефанов е на 23 години. Бакалавър по
журналистика и масмедии в УНСС. Публикуваме това есе не само защото е написано
от почти връстник на Прехода, а и защото то е убедителна илюстрация на тоталното
объркване около причините и следствията на всичко случило се в този 20-годишен
период. Объркване не само в главите на най-младите, но и в представите и интерпретациите на преобладаващата част от обществото. Което означава, че истинското
“четене” на Прехода все още предстои.”
Третото CV пък е към интервю с родения в днешния сръбски град Босилеград –
Рангел Чипев (1984 г.), който описва съдбата на Босилеград от Освобождението до
наши дни. Заглавието е “Босилеград е освободен преди Пловдив“, бр. 43 от
10.12.2009. Прави впечатление, че патриотично настроеният младеж с българско
самосъзнание, който е докторант по “Индустриален дизайн” в Националната художествена академия в София, не само че познава историята в детайли, но и задълбочено се занимава с изучаването на различни диалекти. Неговото основно послание в интервюто е, че етническите българи трябва да приемат като свои и турските малцинства в България, и българските малцинства в Сърбия и Македония.
Въз основа на направеното проучване може да се обобщи, че от всичките 22 информационни единици, в които по някакъв начин се говори за дебюти или пък представляват такива, само 9 съдържат оценка за конкретната изява и това са: 5 информации за музикални дебюти, в които оценката е положителна, 2 – за театрални, в които
също рецензията е възхваляваща и 1 – литературна, в която отново рецензентът не си
спестява добрите думи. Само при една от рецензиите се съдържа отрицателна оценка
и тя е за музикално изпълнение.
Вестник „Литературен вестник” е седмично издание, което е посветено на литературния живот в страната. В изследвания период от октомври 2009 до април 2010
или в 25 поредни броя са проследени 150 информационни единици в рубриката
„Витрина” – кратки резюмета на нови книги, препоръчвани от редакцията, от които
само в пет от случаите става дума за дебюти – тук цитирам кратките характеристики,
давани за тях: за романа “Фирмин” на Сам Савидж – “макар да е дебют за своя 67-годишен автор, успява бързо да си извоюва авторитет в литературните среди, мно295
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жество награди и многобройни почитатели.” (04-10.11.2009); за книгата “На друг
език” на Красимира Зафирова – “Впечатляващ белетристичен дебют на Красимира
Зафирова.” (04-10.11.2009); за романа “Шейсет и четири хиляди деветстотин двайсет
и осем” на Борис Роканов – “Невероятно, но факт – след великолепните си стифотворения Боби Роканов написал и роман – също великолепен и невероятен.”
(24-30.03.2010); за стихосбирката “Блус по никое време” на Людмила Миндова – “За
дебютната стихосбирка на Людмила Миндова блусът не е просто част от заглавието,
но и истинско жанрово определение. Това е поезия на една дълбока, интелигентна
тъга...” (17.02. – 23.02.2010); за стихосбирката “Никога други стихове” на Живка
Балтаджиева – “...нейната поезия, създавана в чуждоезична среда и определяна от
някои критици като нетипична за българската поетична традиция, винаги говори от
името на Автора на Естеството, който по принцип мълчи.” (27.01. – 02.02.2010). Както
става ясно от по-горе цитираните характеристики дебютите във “Витрина” са
представяни винаги положително, защото самият формат на рубриката има за цел да
рекламира нови заглавия.
Отделно от рубриката “Витрина” в два броя на “Литературен вестник” е отделена по една страница – в първия случай – за дебютната стихосбирка на младата поетеса
Катерина Стойкова, а във втория – за представянето на антологията “Дебюти”.
Прави впечатление, че голямото внимание, което се отделя на Катерина
Стойкова, се дължи и на факта, че тя е написала стихосбирката си – “Въздухът около
пеперудата” в Америка. Това дава повод на рецензента Владимир Левчев – да започне
коментара си от по-обща перспектива, цитирайки и други имена на български
литератори, живеещи и творящи в чужбина, както и да развие две свои тези, че поезия
може да се пише не само на “майчиния език”, както и че е недотам вярно твърдението
на Робърт Фрост, че поезията е това, което се губи при превода. След това Левчев
подчертава, че поезията на Катерина Стойкова звучи еднакво добре на български и на
английски. Така в тази резенция акцентът не е толкова върху факта, че това е първата
стихосбирка на Стойкова, колкото че тя е двуезична и се появява в чужбина. При
рецензията за антологията “Дебюти” пък, съвсем естествено, се подчертава именно
първия опит на младите творци. Още от първото изречение на рецензентката
Андриана Спасова става ясно, че антологията събира наградените и поощрените
творби от конкурса, организиран от самия Литературен вестник на тема “100 лица”.
Фактът, че самият вестник е организатор на този конкурс за стихотворение, разказ и
есе, съвсем основателно дава правото на Спасова освен да отбележи открояващите се
имена и творби, да бъде и критична. Критиката й и констатацията, че “липсва лавров
венец при поезията” се отнася до това, че младите поети нямат достатъчно опит в
четенето на утвърдена българска и чужда литература. Освен това рецензензентката
дава и основен съвет-завет на младите литератори, който звучи дори заканително: “...
смятам е нужно да сме наясно, че писането не само е неблагодарна работа, но си е
доста мъчително преживяване, поради невъзможността да се откъснеш от него”.
В крайна сметка, обобщавайки изводите от направеното изследване върху
информационните единици, посветени на дебюти в “Литературен вестник”, може да
се предположи, че постоянното рекламиране на нови заглавия осигурява финансова
възможност на вестника да организира конкурси за млади таланти и след това да
издава най-доброто от тях. Това е една много печеливша формула на финансиране и
на взаимодействие между утвърдени имена и дебютиращи автори.
Вестник „Капитал” е седмично издание за икономика, бизнес, финанси, геополитика, медии, реклама, човешки ресурси, анализи, прогнози и социология. Обект на изследването са героите в рубриката “Pro.File” в приложението „Кариери”, в което се
разглеждат теми, свързани с мениджмънта, човешките ресурси, пазара на труда и
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надграждащото образование. В изследвания период от октомври 2009 до април 2010 е
проследено съдържанието на 27 броя, в които са представени чрез интервюта и кратки
СV-та 23-ма мениджъри. Трима от тях са млади хора и това се подчертава от факта, че
единствено при тяхното представяне е посочена годината им на раждане. Това са и
Атанас Симеонов (1972) – управител на “Вип Секюрити” (интервюто с него е от
18.12.2009), Йордан Йорданов (1971) – изпълнителен директор на “Мегалан Нетуърк”
(интервюто с него е от 22.01.2010) и Нина Миткова (1978) – управител на “Чиполино”
(интервюто с нея е от 05.02.2010). Прави впечатление, че коментарите под публикациите в интернет изданието под тези три интервюта са повече, отколкото при останалите, направени с мениджъри, имащи по-голям опит. Под интервюто и на Атанас
Симеонов, и на Нина Миткова има по седем коментара. Тези разговори са предизвикали изключително голяма реакция, имайки предвид, че от всичките 23 интервюта –
12 – т.е. 50% имат 0 коментари; четири интервюта са с по 1 коментар; три интервюта
са с по 2 коментара; едно интервю е с 3 коментара; както и едно има 6 коментара.
Коментарите в много рядко от случаите са положителни. При представянията на Нина
Миткова и Атанас Симеонов те са отрицателни с внушението, че двамата управители
нямат достатъчно добра професионална подготовка и са заели тези места благодарение на роднински връзки. Интересен елемент в интервютата с мениджърите е
въпросът за трудното решение, което те е трябвало да вземат. Отговорите им могат да
се разпределят в две групи: първата включва вземането на рисково решение за трансформации, но без уволнения, съкращавания или прекратявания на договори – тук попадат 14 от отговорите на интервюираните. Във втората група са отговорите, свързани
с трудното решение за уволняване, съкращаване или прекратяване на договор – 7 от
отговорите – включително и младите управители Нина Миткова и Атанас Симеонов
признават, че трудното решение, което е трябвало да вземат, е било свързано – съответно с уволняване на персонал и с прекратяване на договор. Този факт в известна
степен също може да обясни големия брой коментари под тези интервюта – като цяло
читателите винаги са на страната на пострадалите – т.е. на уволнените. Правейки
обобщение на резултатите от изследваните публикации в рубриката “Pro.File” може
да се защити тезата, че се наблюдава тенденция българските мениджъри да предпочитат да взимат рискови решения, отколкото да уволняват и съкращават – практика,
която би се възприела положително от всеки млад човек.
Следващата печатна медия, обект на анализа, е вестник „Банкер”. Той е седмично издание за бизнес, икономика и финанси. Веднъж в месеца вестникът излиза с приложение с название – „Изкуство за продан”, в което се отразяват културните събития
в живота на страната. Тази периодичност не дава възможност на изданието да
включва в темите си информации за дебютиращи млади артисти, защото приоритет
имат събития с ключово значение за страната или за развитието на определени тенденции в изкуството.
В изследвания период от октомври 2009 до април 2010 в 27 броя са публикувани
11 информационни единици, свързани с дебюти или с отличаване на млади хора за
техни заслуги.
–
Три от информациите са в сферата на музикалното изкуство; 1 – в литературата; 1 – във фотографията. В рубриката “Калейдоскоп” от бр. 5, 26.12.2009 –
01.01.2010 се съобщава, че в конкурса за млади фоторепортери „Шаварш Артин”
призове са получили Борис Войнарович и Димитър Кьосемарлиев, като наградите са
били връчени от един от доайените на българската фотожурналистика – Рада Петкова.
Това е една от малкото информационни единици, в които по специфичен начин се
подчертава приемствеността между поколенията. Тя присъства и в материал, представящ Петър Лазаров – първият български автор, удостоен с честта да бъде избран
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сред десетте най-добри графици в света, според организационния комитет на Световния конгрес за малка графика и ex-libris в Пекин, който признава, че е започнал да
се занимава с графика благодарение на най-добрия приятел на майка си – Никифор
Русков. В разговора с Петър Лазаров има два въпроса, които са важни за всеки млад
човек, който все още търси своя идентификационен модел. При първия въпрос се пита
за мнението на Лазаров по отношение на наградите. Отговорът звучи вицово –
философски: “Наградите Господ ги дава на любимците си, макар че за тях има и
специални изпитания.” Вторият въпрос за това какво кара Лазаров да се чувства
щастлив, макар и да е банален, е важен във всяко едно интервю със звезда или с успял
човек, при което най-силно се задействат идентификационните механизми. Отговорът
на графика като че ли специално е обмислян в степенуването: “да работя” е на първо
място, след което следват други две занимания: “да пътешествам”, “да се срещам с
приятели” – занимания, много характерни за младите хора, които все още нямат свои
семейства и имат достатъчно свободно време за практикуването им. Прави впечатление, че в “Банкер” има дебюти, които са свързани със спортна тематика. Има два
такива случая. Но в първия от тях дебютът се споменава с отрицателна конотация –
“Не бива да товарим с големи очаквания биатлонистите. Все пак момчетата са
дебютантни, твърде неопитни.” Във втория случай, озаглавен “Наш тийнейджър обра
овациите на йо-йо шампионат”, става дума за 12-годишния Ангел Козлев, който
въпреки че се кларисал на 36-о място, впечатлил съперниците си. Материалът
завършва с цитирането на експертна оценка на член на журито: „Ако той развива
таланта си със същата скорост, до година – две, го виждам като победител”. Това
изречение е универсален съвет и пожелание за всеки дебютант, независимо от
сферата, в която се развива. А “Банкер” е пример за издание, което отразява дебюти в
най-различни области – освен в спорта и в образованието: в бр. 4, 30.01 – 05.02.2010 в
рубриката “Калейдоскоп” в информация със заглавие “Български ученици спечелиха
състезание на Европарламента” се съобщава, че ученици от столичната гимназия „Св.
Методий” са спечелили традиционното състезание на Европейския парламент
„Евроскола”, в което участват отбори от всичките 21 държави членки на ЕС. В
“Банкер”, който отразява дейността на различни икономически и стопански единици,
съвсем естествено отразява и инициативи, стимулиращи търсенето, подготовката и
наемането на нови кадри. Отразяването на подобни акции могат да бъдат характеризирани и като информации, в които се отличават млади хора. Такъв тип
информация (в бр. 45, 14.11. – 20.11.2009) е за награждаването на 16-годишната
Дамяна Радионова от Русе, чието есе на тема “Моята зелена идея” е победител в екоконкурс, организиран от фирма “Леново България.” Втори подобен тип информация е
за това как “Алианц” е отличил тримата най-добри свои стажанти с парични награди
и предложения за работа. Чрез тези две публикации не само се прави реклама на двете
фирми, но и се дава информация за това как младите могат да се изявяват – в случая с
конкурса за есе, или пък къде могат да се обучават, докато още следват – в случая със
стажа.
Последното изследвано издание е месечното списание „Правен свят”. Списанието отразява развитието на съдебната система и законодателството в страната.
Взима становище по интересни дела, публикува интервюта с най-известните юристи,
разглежда недостатъците в правораздаването, оценява професионалното развитие и
избора на юристи на ръководни постове. Представя и най-интересните дела в чужди
държави. Периодично списанието организира социологически проучвания, които се
препечатват и от други медии. Тъй като неговата периодичност е по-различна от погоре посочените вестници, списанието е проследено в периода от януари 2008 до
декември 2009. В излезлите в този период 22 книжки на списанието има общо 14
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материала, посветени на дебюти – 2 в сферата на изкуството; 2 – в журналистиката и
10 – в правото, като при 3 от случаите са представени млади юристи, които все още не
практиктуват професията си. В четири от представяните дебюти става ясно, че в
избора си на професионален път младежите продължават семейната традиция. В два
от случаите (при единия младата актриса се спира на тази професия, въпреки че
родителите й трудно можели да си обяснят това нейно решение) изборът на младите
пък е в пълен разрез с очакванията на семейството. Основните послания в тези
информационни единици са универсални и биха могли да бъдат приложени за всяка
една професия. Тук накратко представям някои от тях:
за правото са полезни спортната злоба и хъс, дисциплината, практичността,
организираността, уменището да общуваш и работиш в екип (адвокат Ана Бойчева в
интервю от бр.7, 2008 със заглавие: “Пренесох спортната си злоба в съдебната зала)
цени се онзи, който работи не за да се доказва, а за да създава качествен
продукт и да опрадвае отговорността и очакванията към себе си (оцененият в случая е
Димитър Стефанов – референдер в Люксембург, за когото материлаът е от бр. 11,
20080)
За един художник важното е да бъде разпознаван (младият 23-годишен
художник Константин Константинов за своя изложба в бр. 3, 2009)
Само ако си добър човек, може и да си добър разследващ журналист
(интервю с журналистката Даниела Тренчева в бр. 10, 2009)
Разбира се има и няколко послания, които не се вписват в категорията “положителни”. Но те по-скоро отразяват огорчението на конкретния човек от конкретен
негов опит.
завръщането в България е по-трудно от заминаването – признание на Крум
Зарков, който прави докторат по международно право в Париж, където й е завършил
висшето си образование. (Интервюто с него е публикувано в бр.2, 2009)
Оказва се, че у нас колкото си по-образован, толкова по-зле си приет
(интервю с Марта Божикова, адвокат и консултант по право на ЕС, в бр. 9, 2009)
Младите хора, които трябва ...най-силно да желаят промяната и да са нейни
генератори, ... лансират тезата, че “на парите можеш да гледаш отвисоко само когато
ги имаш” Ако ние младите мислим така, нашата държава няма бъдеше. (интервю с
Валери Божиков – студент по право в трети курс в СУ, в бр. 9, 2009)
Тези послания говорят и за младите хора, които ги отправят. Те са индикация за
вътрешна зрялост, която им дава право да заемат морализаторска позиция. Това обаче
невинаги би повлияло положително на младите читатели, които, в случай че не
споделят тяхното мнение, ще имат по-скоро негативно отношение, отколкото неутрално.
Като цяло почти всички представяни дебюти задават високи цели за постигане,
което според теорията на Едуин Лок е ефективен механизъм за мотивиране. Налагащ
се извод е, че специализираните медии (в сферата на културата и икономиката)
отстъпват от воденето на целенасочена редакционна политика на активно търсене и
промотиране на нови таланти. “Търсачеството на таланти” е кауза на отделни журналисти, която се защитава в много малко от изследваните медии. Не е рядко явление и
някои публикации, представящи дебюти или успешни индивидуални кариери, да са
PR-информации. Подобна практика не само че не създава модели на подражание, а
има и демотивиращо въздействие.
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„Пиарските публикации”, в които журналистите, устоявайки основните си професионални принципи, не допускат прекалена гланцираност, могат да имат и положително влияние, подхранвайки амбицията на читателя да се концентрира единствено
върху собственото си усъвършенстване, без да изпада в конкурентни отношения,
които вероятно са по презумпция загубени.
Разбира се, в рамките на изследването PR-информациите за дебюти не са често
срещани, което се дължи на интерпретативния характер на анализираните медии.
Литература:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Altmeppen, Kl., Journalismustheorie: Next Generation: Soziologische Grundlegung und
theoretische Innovation, GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden, 2007.
Brosius Hans. Eps Peter. Framing auch bei Rezipienten? Boehlau Verlag GmbH&Cie,
Koeln, 1995.
Peters, B., Der Sinn von Oeffentlichkeit, Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 2007.
Petri, H., Motivation: Theory, Research and Application, Wadsworth Publishing
Company, 2003.
Thomas, K., Intrinsic Motivation at Work: Building Energy, BerrettKoehler Publishers, Inc. 2009.
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АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ В БЮДЖЕТА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ
НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 1999 ДО 2009 ГОДИНА
Александра Евганиева Пеева
Бургаски свободен университет

ANALYSIS OF THE EXPENDITURE FOR THE MAINTENANCE IN
THE JUDICIARY POWER BUDGET THE 1999-2009 PERIOD
Aleksandra Ewgeniewa Peewa
Burgas Free University
The purpose of the aforesaid analysis is not to lay emphasis on the legal and the economical
functions of the budget. Our aim is to analyze the expenditure alteration for the 1999 – 2009
period. Through this analysis we will lay down the trends of the judiciary system. Thank
you in advance for your attention.
This report is created with the kind assistance of senior assistant Mr. Georgi Ivanov.
УВОД
Държавния бюджет отразява икономическата програма на правителството. Той
свързва очaкваните приходи и предложените разходи за бюджетния период – дава
представа за тяхното състояние и движение през годините.
Първия бюджет на България е създаден 1878 год. и е за периода 1 март 1879 г. до
1 април 1880 г. Съдържал е само разходна част и е съставен във френски франкове.
Едва в третия Български бюджет е включена и приходната част и е бил за периода от
1881 год. до 1882 год. От 2003 год в Република България започва въвеждането на
програмно-ориентиран към резултатите бюджет.
В консолидирания държавен бюджет са включени всички приходи и разходи на
държавата. Бюджета на Съдебната власт е подзвено на Държавния бюджет. Бюджета
на Съдебната власт има собствени приходи, но винаги получава субсидии от
Държавния бюджет.
Интересно е да отбележем, че бюджета на съдебната власт е самостоятелен. Тя
сама приема своя годишен проектобюджет с решение на Висшия съдебен съвет и той
се включва като съставна част на държавния проектобюджет. Той на свой ред според
бюджетната процедура регламентирана в закона, се внася от Министерски съвет в
Народното събрание и подлежи на обсъждане и гласуване за окончателното му
приемане и влизане в сила.
С настоящият доклад автора не цели да наблегне на икономическата или правна
уредба на бюджетните разходи, а да разгледа тенденциите в изменението при
разходването на публични средства за периода 1999 г. до 2009 г. Направените изводи
и анализ илюстрират предимно личните възгледи и мнение на докладчика и не
претендират за абсолютна изчерпателност и налагането на крайни възгледи.
Настоящата разработка се състои от теза, научно изследване, практическо
изследване, извод и заключение. Приложени са и използваните информационни източници. Анализът на разходите в бюджета за съдебната власт за посочения период
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има за цел да фиксира определени тенденции, особености и проблеми, като и да даде
препоръки за тяхното разрешаване. Тези препоръки са оформени като изводи и са
съобразени с мнението на изследваните автори в научното изследване, както и със
собственото мнение на автора.
ТЕЗА
Бюджетните разходи за изследвания период са в размер и усвояване от бенифициента, което не съответства на заложените функции и очаквания към съдебната
власт. Абсолютната сума на разходите заложени и реализирани, чрез бюджета за
съдебната власт имат нарастващо изменение за изследвания период. Анализа показва
и констатира, че е много трудно да се очертае точното движение на разходите за
съдебната власт, тъй като отчетността им е разпокъсана между различните й звена и
няма обобщен публичен характер.
Съпоставката на разходите за обслужване на съдебната власт спрямо размера на
брутния вътрешен продукт (БВП) на страната показва тенденции на изменение не
съответстващи на цялостния темп и размер на развитие на българската икономика.
НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Бюджета на съдилищата би следвало да откроява тяхната натовареност. Ако използваме данните за 2004 г. за сравнение, България има една от най-натоварените съдебни системи по отношение на гражданските и администратвните деласредно по7388 дела годишно на 100 000 души население. Това може да ни даде
отговор, защо съдебните разходи нарастват значително през периода 1999 г до 2009 г.
Счита се, че за ръста на разходите в съдебната власт имат влияние и
следните причини:
- Висшата съдебна власт е приоритетна власт;
- критиките на ЕС за недостатъчна подготовка на съдебната система за
членство във съюза;
- изоставане финансирането на съдебната система в средата на 90-те годин и
необходимостта от наваксване;
- силното лоби на юридическата професия в законодателната власт.
Според предложението на ВСС за бюджет 2008 средната заплата в съдебната
система би достигнала 1353 лева на месец, а тази на магистратите – 2194 лева на
месец (над 20% ръст за една година). В крайна сметка предложените от ВСС заплати,
бяха намалени с около 9% от МФ и МС и средния ръст се очаква да е малко над 11%.
Независимо от това, заплащането в съдебната система е най-високо в публичния
сектор. Средната заплата на един магистрат е около 5 пъти по-висока от средната
заплата в страната, а във ВАС и ВКС тя е дори 10 пъти по-висока.
Бюджетната реформа за въвеждане на принципите на модерното програмно
бюджетиране в областта на обществените разходи за правосъдие и опазване на обществения ред се осъществява много по-бавно, отколкото в другите сфери на държавно управление.
Огромното увеличение на разходите за правосъдие и обществен ред не води до
подобряване на качеството на предоставяното правосъдие и чувството за сигурност на
гражданите, напротив – доказателствата за понижена ефективност на правосъдието и
полицията са повече от доказателствата за подобряване на ефективността.
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ПРАКТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ
За последното десетилетие се наблюдава значително увеличение на разходите в
съдебната власт. При гласуван бюджет 91 357.5 хил. лв. през 1999г. нараства до 438
323 хил. лв. през 2009 г.
Фиг. 1. Приходи, разходи и субсидии в бюджета на съдебнат власт
за периода 1999 г. до 2009 г.

а) таблично разпределение на данните за периода ( по години и в хил. лв.)
1999

2000

2001
37050

2002
38950

2003

2004

42940

56000

2005

2007

2008

2009

48000

50500

52000

86150
438323
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31499.8

32300

разход

91357.5

84723.7

96863.3 121873.7 138883 189620 230105.3 273500 313020 385300

субсидия

59857.7

52423.7

59813.3

82923.7

45000

2006

95943 149220 185105.3 225500 262520 333300

352173

Източник: Закон за държавния бюджет на Република България за периода 1999 до 2009 год.

Увеличението на бюджета на съдебната власт е значително през годините.
Средния ръст за периода 1999г. до 2009 г. е около 21.8 % за година. Най-голям скок се
наблюдава през 1999 г. стига до 59% и през 2004 г. до 48%. Най-малък ръст има
2000 г., защото разходите й частично се покривът от излищъка през 1999 г.
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Източник: Закон за държавния бюджет на Република България за периода 1999 до 2009 год.

Ако разгледаме тенденцията е видно, че увеличението на разходите на съдебната
власт спрямо приходите е средно 2.6 пъти.
Разходите на консолидирания бюджет са нараснали 192% за периода 1999
до 2009 год., а разходите на съдебната власт за същия период са нараснали с
506%.
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Фиг. 2. Сравнение на ръста на разходите през 1999 г. до 2009 г. между
съдебната власт и разходите на консолидирания бюджет (в %)
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Източник: Закон за държавния бюджет на Република България за периода 1999 до 2009 год.;
Доклад по отчета за изпълнение на държавния бюджет за 1999 год.;
Доклад по отчета за изпълнение на държавния бюджет за 2009 год.

Наблюдава се несъразмерно увеличение в бюджета на съдебната власт
спрямо ръста на БВП за периода.
Фиг. 3. Сравнение на увеличението на БВП и бюджета на съдебната власт
за периода от 1999 г. до 2009 г. (в %)
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Източник: Национален статистически институт;
Закон за държавния бюджет на Република България за периода 2007 год.;
Доклад по отчета за изпълнение на държавния бюджет за 1999 год.
В сравнение с други преимуществени бюджети, като здравеопазване 221%,
образование 201% и социални дейности 201% не се очертава толкова рязка разлика в
сравнение с предните два фактора.
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Фиг. 4. Сравнение на ръста на разходите
между преимуществените бюджети ( в %)
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Източник: Закон за държавния бюджет на Република България за периода 2009 год.;
Доклад по отчета за изпълнение на държавния бюджет за 1999 год.;
Доклад по закона за държавния бюджет 2009 год.

От икономическа гледна точка се забелязва, че има най-голямо увелечение на
капиталовите разходи. Това се обяснява с факта, че по време на криза се съкращават
първо тях, а после се налага наваксване. Под сериозни капиталови разходи се
разглеждат нови дълготраини активи и основни ремонти на вече придобитите. След
капиталовите разходи с най-голям дял са разходите за заплати (556%) и
социално осигуряване (616%). Нарастването на капиталовите разходи за периода
е до 3070 %.
Фиг. 5. Сравнение на разходите капитал,заплати и социални осигуровки (в %)
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Източник: Закон за държавния бюджет на Република България 1999 до 2009 год.

Наблюдава се свиване при разходите за заплати от 56.6% през 1999 г. до 51.8%
през 2009 г.
Ако се разгледат звената на съдебната власт се вижда, че най- голям ръст в
разходите има при Висшия съдебен съвет, прокуратурата и Висшия касационен съд.
По-ниски рзходи има при Висшия административен съд и другите съдебни инсти305
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туции. При следствието се наблюдава най-нискък ръст на разходите. Своето дъно
стигат през 2006 г. , когато са по-ниски дори и от общите разходо на консолидирания
бюджет.
През 2007 г. се наблюдава най-висок дял на разходите за персонал в прокуратурата, съдилищата и Националната следствена служба- над 87% от всички
разходи.
Изводи
От разгледаните по-горе данни можем да направим следните изводи:
1. Увеличението на разходите за съдебната власт през периода 1999 год. до
2009 год. достига 506%.
2. Не съществува истинска бюджетна отчетност на разходите за правосъдие в
България. Това се дължи на разпокъсаността на разходите между различните институции на ВСС.
3. Най-висок дял в разходите на съдебната власт има капитала, следван от
разходите за заплати и социално осигуряване.
Заключение
Увеличението на разходите на съдебната система, може да се дължи на различни
приоритети, които са преследвани от различните правителства за периода. Няма ясно
дефинирани съответствия между целите и реално постигнатите ефекти от направените разходи. Критиките на Европейската комисия са насочени към ефективност на
съдебната система и оптимизиране на разходите свързани с постигане на целите. Една
от най-важните промени, които трябва да се направят е свързана с повишаване на
ефективността на съдебната система във всички нейни звена и райони. Темпът на
нарастване на разходите спрямо общите бюджетни разходи трябва да се преразгледа и
да се оптимизира. Ефекта на коефициента „разходи/ ползи” трябва да залегне в
основата на съдебната реформа. Прекомерния размер на капиталовите разходи трябва
да бъде преустановен. Структурата трябва да се оптимизира и разходите съответно
намалени.
Необходимо е залагането на програмно бюджетиране, за да се избегне неефективното залагане на разходи в бюджета и да се проследява ефекта от направените
такива. Все още има практика съдилищата да дават заявка за необходимия им бюджет
въз основа на разходите от предходната година. Това допълнително утежнява ситуацията, защото не се прави оценка на действителните разходи и нужди на определената институция.
Факт е, че разходите се „унаследяват” и това ни води към мисълта за реални
проблеми свързани с занижени и несъответстващи на целите практики за отчетност.
Това се дължи на конкретни разпоредби в нормативната уредба и тяхното неадекватно приложение. Друга причина е свързана с практиката на съставяне на самия бюджет, като съблюдаване на разпръснати и непряко обвързани вътрешни актове за разпределението на средствата между отделните звена на съдебната система. Тук ясно
трябва да се изследват функциите и практиката при съставянето на проекто-бюджета
на съдебната власт, съблюдавана от Висшия съдебен съвет (ВСС).
Високия ръст в разходите за капитал може да се препише на правилото, че повреме на криза се свиват първо те, а след това е необходимо наваксване.
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Високите заплати в ВСС са близки до тези в Европейските страни, което е положителен факт, но е несъответстващ на обедняването на населението, неефективната
работа на системата и ниския темп на нарастване на икономическите показатели.
Особено впечатление и множество въпроси поражда факта, че заплатата на съдия в
първоинстанционален съд е 2,6 пъти по-висока от средната работна заплата за страната. Високото сравнително заплащане в системата на съдебната власт, естествено
обяснява факта на повишените разходи за заплати, а също и увеличението на разходите за социално осигуряване.
По голямата координация и комуникация между отделните звена на ВСС, би
довела до положителни резултати при съставянето и разходването на бюджетните
средства и по конкретно в оптимизиране на тяхното разпределение в разходната част.
Това оптимизиране би могло да се изрази не в намаление на разходите, а в увеличение
на резултатите от дейността на ВСС и цялата право-раздавателна система.
Авторът благодари за любезното съдействие на ст. ас. Георги Иванов.
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